Estetoscópio de monitorização 3M™ Littmann® Classic III™
Agora com novas combinações de cores e acabamentos da campânula!
O Estetoscópio 3M™ Littmann® Classic III™ proporciona uma elevada sensibilidade acústica e um desempenho
excecional para a realização de avaliações clínicas necessárias.
Este estetoscópio está equipado com diafragmas sintonizáveis duplos e um design atualizado, mais fácil de limpar e
manter.
O Estetoscópio 3M™ Littmann® Classic III™ é a evolução da versão já comprovada, o Classic II, que milhões de
profissionais médicos conhecem e confiam
O Estetoscópio Classic III proporciona uma elevada sensibilidade acústica e um desempenho excecional, aliados a
um versátil auscultador com dois lados, equipado com diafragmas sintonizáveis.
O estetoscópio Classic III pode ser utilizado tanto por estudantes como por profissionais de saúde para identificar,
escutar e estudar sons cardíacos, pulmonares e outros sons orgânicos para avaliação física, monitorização de
doentes e diagnóstico.
A tecnologia do diafragma sintonizável – uma invenção da 3M – permite que os médicos ouçam sons de várias
frequências, ajustando simplesmente a pressão no auscultador. Aplique uma pressão suave no auscultador para
ouvir os sons de baixa frequência; aplique um pouco mais de pressão para ouvir os sons de alta frequência.
Esta funcionalidade permite que o profissional de saúde disponha de mais tempo para se concentrar no doente,
enquanto o diafragma anti-frio aumenta o conforto do doente. A tensão dos auriculares é facilmente ajustável para
se adaptar ao tamanho da sua cabeça e obter o maior conforto, bastando cruzar ou separar os tubos auriculares. As
olivas de ajuste preciso e isolamento suave adaptam-se a cada ouvido para proporcionarem uma selagem acústica
excelente e um ajuste confortável.
As olivas encaixam firmemente nas extremidades dos tubos auriculares e, para maior segurança, é necessário um
esforço significativo para as remover.
Os tubos de nova geração são resistentes e mantêm a forma e a flexibilidade mesmo depois de dobrados e colocados
no bolso.
Estes tubos proporcionam uma duração superior do estetoscópio, devido à maior resistência aos óleos da pele e ao
álcool, tendo uma menor probabilidade de ficarem manchados. Não contêm látex de borracha natural, o que é uma
vantagem para os profissionais de medicina e para os seus doentes que são sensíveis a este material. Além disso,
para desempenharem o seu papel na proteção da saúde humana e do ambiente, os tubos de nova geração não
contêm plastificantes à base de ftalatos.
O estetoscópio Classic III é fabricado nos E.U.A. oferecendo uma superior qualidade.
É fornecido com olivas grandes e pequenas de isolamento suave, aro de membrana anti-frio e manual de instruções.
Cinco anos de garantia.
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