
Apresentamos:

Avalie os doentes com mais confiança com a ajuda do novo  
Estetoscópio digital 3M™ Littmann® CORE. 

Apresentamos o nosso estetoscópio mais avançado de sempre. Agora pode 
ter tudo o que lhe agrada nos estetoscópios Littmann – acústica, conforto  
e qualidade superiores – c/amplif. até 40x (frequência de pico versus  
modo analógico), cancelamento ativo de ruído e visualização móvel das 
ondas sonoras.

Está na hora de auscultar como nunca.



Faça mais do  
que nunca.

Capturar
Guarde e anote, registos de som 
de 15, 30, 60 ou 120 segundos 
no painel de controlo seguro.

Analisar
Crie uma biblioteca de sons  
do coração para monitorizar  
a progressão de uma doença  
ou para fins educativos.

Partilhar
Partilhe gravações com colegas 
de modo seguro.
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é proibida. Utilizadas sob licença em Portugal.
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Écoutez 
d'abord.

Faça um upgrade e escute melhor do 
que nunca em www.littmann.pt/CORE

Leve a auscultação 
a um nível 
totalmente novo.
Estetoscópio  
3M™ Littmann® CORE  
Digital

Descubra novos  
detalhes com o digital.

Liga ao software Eko, 
permitindo visualizar 
formas de onda dos sons 
do coração em tempo real. 
Além disso, utiliza IA para 
ajudar na deteção de sopros 
cardíacos. (subscrição 
necessária**. Saiba mais em 
ekohealth.com/ai)

Conforto. Confiança. 

As olivas de ajuste 
preciso e vedação suave 
adaptam-se aos ouvidos 
para proporcionarem 
uma vedação acústica 
excelente e um ajuste 
confortável.

Ouça como quer ouvir.

Alterne rapidamente entre 
os modos de auscultação 
analógico e amplificado, 
e utilize os diafragmas 
sintonizáveis em ambos os 
lados do auscultador dupla 
face para auscultar sons de 
alta e baixa frequência.

Ouça mais. Muito mais.

Amplificação até 40x*  
e cancelamento ativo de ruído 
para reduzir o ruído de fundo.

*Amplificação 40X baseada na comparação de 
audição amplificada assistida eletronicamente 
versus analógica com volume máximo na 
frequência de pico (125 Hz).

Dispositivo Smart não incluído.

**Disponível apenas nos EUA
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Escute primeiro.


