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3M™ Littmann® Classic III™
Stetoskop bruksanvisning
Gratulerer med kjøpet av ditt nye 3M™ Littmann®

Classic III™ Stetoskop.
Littmann Classic III-stetoskopet gir overlegen
akustisk ytelse kombinert med eksepsjonell
allsidighet. Stetoskopets innovative design har
en fleksibel membran i ett stykke på hver side av
stetoskophodet. Den store siden kan anvendes
for voksne pasienter, mens den lille siden er
spesielt nyttig for pediatrisk vurdering. I tillegg
kan barnesiden av stetoskopet lett konverteres
til en tradisjonell klokke ved å skifte ut den
fleksible membranen med varmeringen til klokken,
levert med stetoskopet. For mer informasjon, se
www.littmann.com.

Symbolforklaring
Konsulter bruksanvisningen.

Fremstilt uten naturgummi-lateks.

Bruksanvisning
Sett stetoskopet i ørene
Stetoskopets hodesett er vinklet for å passe med
anatomien til en typisk ørekanal og er utformet
til å gi en behagelig, akustisk tettende passform.
Øreproppene bør peke fremover når de settes inn
i ørene.

Juster hodesettets spenning
Om nødvendig kan du justere spenningen i
hodesettet for å sikre en tett, men behagelig
passform i ørene.

For å redusere fjærspenningen
i hodesettet, dra ørebøylene fra
hverandre. Gjenta dette til ønsket
spenning er oppnådd.

For å øke fjærspenningen,
klem ørebøylene sammen.
Gjenta dette til ønsket spenning
er oppnådd.
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Velg den aktive siden av stetoskophodet.
Littmann Classic III stetoskop har et tosidig
stetoskophode. Kun én side av stetoskophodet er
akustisk aktivt om gangen, dette er identifisert av
et merke på stammen/halsen av stetoskopet. Roter
stetoskophodet for å bytte mellom den aktive siden.
Littmann fleksibel membran – Lytt til lav- og
høyfrekvente lyder
Begge sidene av stetoskophodet er utstyrt med den
proprietære fleksible Littmann-membranen som gjør
det mulig å fremheve enten lav eller høyfrekvente
lyder ved å justere trykket mot pasienten.

Lave frekvenser:
For å fremheve lavere
frekvenslyder, bruk lett trykk
mot pasienten.

Høye frekvenser: For
å fremheve høyere
frekvenslyder, bruk fast trykk
mot pasienten.

Konverter til en tradisjonell åpen klokke
Den minste siden av
stetoskophodet kan brukes
sammen med Littmann fleksibel
membran eller kan konverteres
til en tradisjonell åpen klokke
med varmeringmansjett, levert
sammen med stetoskopet.
For å fjerne Littmanns fleksible
membran, klem til på kanten
av membranen med neglene
til tommelen og pekefingeren.
Trekk og løft membranen
av stetoskophodet.
For å montere varmeringen
på klokken, plasser én side
av mansjetten på kanten
av stetoskophodet, og
strekk den over og rundt
stetoskophodets kant.
For å montere Littmanns
fleksible membran på nytt,
fjern varmeringen fra klokken.
Sett inn den fleksible kanten
av den fleksible membranen
inn i sporet på kanten og
sakte rull kanten rundt og over
stetoskophodets kant.
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Rengjøring, desinfisering
og oppbevaring
Rengjør stetoskopet mellom hver pasient med enten
en klut med 70 % isopropyl alkohol eller bruk en
engangsserviett med såpe og vann. Det er beste
praksis å bruke en engangsserviett når stetoskopet
rengjøres for å fjerne organiske materialer.
En 2 % blekemiddelløsning kan anvendes til å
desinfisere stetoskopet. Men, stetoskop som
inneholder røde pigmenter i slangefargen (vinrødt,
rosa, plomme, fersken, bringebær, appelsin, etc.), gir
en svak misfarging etter de er utsatt for blekemiddel.
Bare bruk blekemiddelløsning på begrenset grunnlag
og/eller når det er nødvendig pga. blekemidlets
destruktive natur.
De fleksible membraner, varmeringen og ørepropper
kan fjernes for grundig rengjøring (påse at alle deler
og overflater er tørre for remontering). For å fjerne
øreproppene fra hodesettet, dra godt. For å montere
øreproppene, trykk den lille siden av øreproppen
godt opp på ørebøylen til den klikker helt på plass.

Ikke senk stetoskopet ned i noen væske.
Ikke utsett stetoskopet til noen steriliseringsprosess.
Unngå å oppbevare stetoskopet i sterk varme.

Littmann stetoskop service
og garantiprogram
Registrer stetoskopet ditt online på:
http://www.littmann.com/warranty-registration
Littmann Classic III stetoskop garanteres mot feil i
materialet og produksjon i en periode på fem (5) år.
Innenfor garantiperioden, utføres reparasjoner uten
kostnad ved retur av stetoskopet til 3M, unntatt i
tilfeller av åpenbart misbruk eller utilsiktet skade.
For service og reparasjon i USA, kan du
gå til www.littmann.com/service eller ring
1-800-292-6298. Hvis du er utenfor USA, gå til
www.littmann.com for kontaktinformasjon til ditt
lokale 3M-kontor.
3M, Littmann, L Littmann logoen, L, og Classic III er
varemerker tilhørende 3M.
Brukt under lisens i Canada.
© 2015, 3M. Alle rettigheter forbeholdt.
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