Escute mais com o novo Littmann® Cardiology IV™
•
•
•

•

Capacidades acústicas extraordinárias com melhor audibilidade dos sons de alta frequência (lado para adultos, pressão firme).
Diafragma sintonizável: escute sons de alta ou baixa frequência, apenas ajustando ligeiramente a pressão no auscultador.
Tubo com lúmen duplo: a utilização de um só tubo com duas vias sonoras elimina o ruído de fricção criado pelos tubos duplos
tradicionais.
Os tubos de nova geração têm uma duração superior e são resistentes a manchas. Não contêm látex de borracha natural ou
plastificantes à base de ftalatos.

Detalhes do produto
O Estetoscópio 3M™ Littmann® Cardiology IV™ foi concebido para médicos que necessitam de um desempenho acústico soberbo combinado com
uma versatilidade excecional. O seu design inovador possui um diafragma sintonizável de peça única de cada lado do auscultador.
O Estetoscópio 3M™ Littmann® Cardiology IV™ é a nova geração de um dos estetoscópios mais reconhecidos da profissão médica,
proporcionando um desempenho acústico superior com melhor audibilidade dos sons de alta frequência (lado para adultos, pressão firme).
O distinto auscultador em forma de cálice possui diafragmas sintonizáveis de ambos os lados para garantir um desempenho acústico soberbo,
maior versatilidade no diagnóstico e a conveniência de poder ser utilizado em doentes adultos e pediátricos.
O lado pediátrico do auscultador converte-se numa tradicional campânula aberta através da remoção do diafragma sintonizável e da sua
substituição pelo aro de membrana anti-frio em forma de campânula (incluído).
Ambos os lados do auscultador possuem diafragmas de peça única que são fáceis de remover, montar e limpar, porque as superfícies são suaves e
isentas de sulcos.
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 médico disponha de mais tempo para se concentrar no
doente, enquanto o aro de membrana 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.
O tubo com lúmen duplo combina duas vias sonoras num tubo, eliminando o ruído de fricção que os tubos duplos tradicionais criam. Esta
característica permite ao médico ouvir sons do doente com menos inteferências.
Os tubos de nova geração são resilientes 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 médicos e os seus doentes 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 são fabricados com plastificantes à base
de ftalatos.
O estetoscópio Cardiology IV não se destina apenas a cardiologistas. Pode ser utilizado por especialistas e médicos de clínica geral, enfermeiros
dos serviços de urgência, técnicos de emergência médica e outros profissionais de cuidados de saúde para identificarem, ouvirem e estudarem
sons do coração, dos pulmões e de outras partes do corpo em doentes adultos e pediátricos.

O estetoscópio Cardiology IV é fabricado nos E.U.A. e tem o suporte de uma garantia de sete anos.
É fornecido com grandes e pequenas olivas de isolamento suave, grandes olivas firmes, aro de membrana antifrio em forma de campânula e
instruções.
Os Estetoscópios 3M™ Littmann® são utilizados em todo o mundo por milhões de profissionais médicos dedicados a obter os melhores resultados
para os doentes. Os estetoscópios Littmann proporcionam um desempenho acústico soberbo, uma qualidade consistentemente elevada e um
valor excecional. A utilização de um estetoscópio Littmann é uma demonstração da sua dedicação à medicina e ao sucesso pessoal.

As características avançadas do estetoscópio Cardiology IV ajudam-no a fazer mais

A melhor audibilidade dos sons de alta
frequência* ajudá-lo-á a conhecer melhor a
condição dos seus pacientes

Os diafragmas sintonizáveis de peça
única permitem-lhe ouvir sons de alta e
baixa frequência no lado para adultos e
pediátrico do auscultador.

O lado pediátrico pode ser convertido numa
campânula aberta. Basta remover o
diafragma de peça única e substituí-lo por
um aro de membrana antifrio.

A campânula aberta pode ser coberta com o
pequeno diafragma, para impedir a entrada
de sujidade e detritos.

O tubo com lúmen duplo combina duas vias
sonoras num tubo, eliminando o ruído de
fricção criado pelos tubos duplos
tradicionais

Isentos de látex de borracha natural ou
plastificantes à base de ftalatos, os tubos de
nova geração proporcionam uma duração
superior, com maior resistência aos óleos
da pele e ao álcool e menor probabilidade
de ficarem manchados.

Garantia de sete anos

Escolha a sua
combinação perfeita.
www.littmann.pt

Com dezenas de combinações de cores e acabamentos
à sua escolha, poderá personalizar verdadeiramente
o seu Estetoscópio 3M™ Littmann® ao seu estilo.
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