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Gebruikershandleiding
3M™ Littmann®

Classic III™-stethoscoop
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe
3M™ Littmann® Classic III™-stethoscoop.
De Littmann Classic III-stethoscoop biedt een
uitstekende akoestische gevoeligheid in combinatie
met een uitzonderlijke veelzijdigheid. Het innovatieve
ontwerp bestaat uit een instelbaar membraan uit één
stuk aan beide kanten van het borststuk. De grote
zijde is bestemd voor volwassen patiënten, terwijl
de kleine zijde vooral nuttig is voor pediatrische
toepassingen. Ook kan de pediatrische zijde van het
borststuk gemakkelijk worden geconverteerd naar
een traditionele kelk door het instelbare membraan
te vervangen door de antikoudering die bij de
stethoscoop wordt geleverd. Bezoek voor meer
informatie de website www.littmann.com.

Verklaring van symbolen
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

Niet vervaardigd met natuurlijk latexrubber.

Instructies voor gebruik
Stethoscoop in de oren plaatsen
De oorbeugel van deze stethoscoop heeft een vorm
die aansluit bij de anatomie van de gemiddelde
gehoorgang en is ontworpen voor optimaal comfort
en akoestische isolatie. De oordopjes moeten naar
voren wijzen terwijl u ze in uw oren steekt.

Spanning van de oorbeugel afstellen
Indien nodig kunt u de spanning op de oorbeugel
veranderen om te zorgen dat de dopjes stevig maar
comfortabel in uw oren zitten.

Trek de oorbuisjes uit elkaar
om de veerspanning van de
oorbeugel te verminderen.
Herhaal dit tot u de gewenste
spanning hebt bereikt.
Om de veerspanning van de
oorbeugel te verhogen, duwt
u de oorbuisjes tegen elkaar.
Herhaal dit tot u de gewenste
spanning hebt bereikt.

Actieve zijde van het borststuk selecteren
De Littmann Classic III-stethoscoop heeft een
tweezijdig borststuk. Er kan altijd slechts één zijde
van het borststuk akoestisch actief zijn. Dit is te zien
aan een markering op de nippel. Draai het borststuk
om de andere zijde akoestisch actief te maken.



16 17

6 Nederlands

6

6 Nederlands

Instelbaar Littmann-membraan - Luisteren naar
laagfrequente en hoogfrequente geluiden
Beide zijden van het borststuk zijn uitgerust met
het gepatenteerde instelbare Littmann-membraan.
Dit membraan stelt u in staat om hoogfrequente of
laagfrequente geluiden te beluisteren door de druk
op de patiënt aan te passen.

Lage frequenties: als
u de nadruk wilt leggen
op geluiden met lage
frequenties, oefent u lichte
druk op de patiënt uit.
Hoge frequenties: als
u de nadruk wilt leggen
op geluiden met hoge
frequenties, oefent u stevige
druk op de patiënt uit.

Converteren naar een traditionele open kelk
De kleine zijde van het
borststuk kan met het
instelbare Littmann-membraan
worden gebruikt of worden
veranderd in een traditionele
open kelk met behulp van de
meegeleverde antikoudering.
Om het instelbare
Littmann-membraan te
verwijderen, plaatst u de nagels
van uw duim en wijsvinger in de
rand van het membraan. Trek
vervolgens aan het membraan
om het van het borststuk af
te halen.
Om de antikoudering te
monteren, plaats u één zijde
van de ring op de rand van het
borststuk en trekt u de ring over
de rand van het borststuk, zodat
deze eromheen komt te zitten.
Verwijder de antikoudering
om het instelbare
Littmann-membraan weer te
monteren. Plaats de flexibele
rand van het instelbare
membraan in de groef van de
rand en duw de flexibele rand
voorzichtig rondom en over de
rand van het borststuk.
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Reiniging, desinfectie en opslag
Reinig uw stethoscoop tussen twee patiënten
met een doekje met 70% isopropylalcohol of
een wegwerpdoekje met zeep en water. Het is
verstandig om bij het reinigen van de stethoscoop
een wegwerpdoekje te gebruiken om organisch
materiaal te verwijderen.
Voor het desinfecteren van uw stethoscoop kunt
u een oplossing van 2% bleekmiddel gebruiken.
Stethoscopen waarvan de slang is gekleurd met
rode pigmenten (bordeaux, roze, perzik, framboos,
oranje enz.) kunnen licht verkleuren bij blootstelling
aan bleekmiddel. Vanwege het destructieve karakter
van bleekmiddelen dient u bleekoplossingen slechts
af en toe en/of indien nodig te gebruiken.
De instelbare membranen, antikoudering en
oordopjes kunnen verwijderd worden voor een
grondige reiniging (zorg dat alle onderdelen en
oppervlakken goed droog zijn voordat u ze weer
monteert). Trek stevig aan de oordopjes om ze van
de oorbeugel te verwijderen. Om de oordopjes te
monteren, duwt u de kleine kant van het oordopje
stevig op het oorbuisje tot het dopje op zijn
plaats klikt.

Dompel uw stethoscoop niet onder in vloeistoffen.
Pas geen sterilisatieprocedures op uw
stethoscoop toe.
Bewaar uw stethoscoop niet op plaatsen waar
extreme hitte heerst.

Service- en garantieprogramma
voor Littmann-stethoscopen
Registreer uw stethoscoop online via:
http://www.littmann.com/warranty-registration
De Littmann Classic III-stethoscoop is gegarandeerd
tegen fouten in materiaal en montage gedurende een
periode van vijf (5) jaar. Binnen de garantieperiode
worden reparaties gratis uitgevoerd wanneer u de
stethoscoop terugstuurt naar 3M, behalve indien er
sprake is van misbruik of accidentele schade.
Voor onderhoud en reparatie in de VS gaat
u naar www.littmann.com/service of belt u
1-800-292-6298. Als u zich buiten de VS bevindt,
kunt u www.littmann.com bezoeken voor de
contactgegevens van uw lokale 3M-vestiging.
3M, Littmann, het L Littmann-logo, de L en Classic III
zijn handelsmerken van 3M.
Onder licentie gebruikt in Canada.
© 2015, 3M. Alle rechten voorbehouden.
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