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Bruksanvisning till
3M™ Littmann®

Classic III™ Stetoskop
Gratulerar till inköpet av ert nya 3M™ Littmann®

Classic III™ Stetoskop
Littmann Classic III Stetoskop kombinerar
hög akustisk prestanda med en exceptionell
mångsidighet. Dess innovativa design har ett
flytande membran på varje sida av bröststycket; den
stora sidan kan användas på vuxna patienter, medan
den lilla sidan är särskilt användbar för pediatriska
tillämpningar. Dessutom omvandlas barndelen lätt
till en traditionell klocka genom att helt enkelt byta
ut det flytande membranet mot det icke-kylande
klocköverdraget som medföljer stetoskopet. För mer
information se: www.littmann.com.

Förklaring av symboler
Läs bruksanvisningen före användning.

Innehåller ej naturgummilatex.

Bruksanvisning
Sätt i stetoskopet i dina öron
Stetoskopets bygel är vinklad för att passa anatomin
för en typisk hörselkanal och utformad för att ge en
komfortabel och akustiskt tät passform. Öronoliverna
skall vara framåtriktade när de sätts in i öronen.

Justera bygelns spänning
Om det är nödvändigt, kan du justera spänningen
på bygeln för att skapa en åtsittande men bekväm
inpassning i öronen.

Dra isär örontuberna för att
minska bygelns fjäderspänning.
Upprepa tills önskad spänning
har uppnåtts.

Tryck ihop örontuberna för att
öka fjäderspänningen i bygeln.
Upprepa tills önskad spänning
har uppnåtts.
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Välj den aktiva sidan av bröststycket
Littmann Classic III stetoskop har ett tvåsidigt
bröststycke. Bara en sida av bröststycket är
akustiskt aktiv åt gången, vilket indikeras med en
markering. Vrid på bröststycket för att ändra vilken
sida som är aktiv.
Littmann flytande membran – Lyssna på låg- och
högfrekventa ljud.
Båda sidorna av bröststycket har det patenterade
flytande membranet från Littman som gör det möjligt
att förstärka ljud på låga eller höga frekvenser
genom att helt enkelt justera trycket mot patienten.

Låga frekvenser: Tryck
lätt mot patienten för
att förstärka ljud på
låga frekvenser.

Höga frekvenser: Håll ett
fast tryck mot patienten
för att förstärka ljud på
höga frekvenser.

Ändra till en traditionell öppen klocka
Den lilla sidan på bröststycket
kan användas antingen med
Littmann flytande membran eller
omvandlas till en traditionell
öppen klocka med det
icke-kylande klocköverdraget
som medföljer stetoskopet.
För att avlägsna Littmann
flytande membran, nyp tag i
membranets kant med tum- och
pekfingernaglarna; dra och lyft
membranet från bröststycket.
Montera det icke-kylande
klocköverdraget genom att
placera en sida av överdraget
på kanten av bröststycket
och dra det över och runt
bröststyckets kant.
Avlägsna det icke-kylande
klocköverdraget för att
montera tillbaka Littman
flytande membran. Sätt in den
flexibla änden på det flytande
membranet i kantens skåra och
rulla sedan membranet sakta
över bröstbitens kant.
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Rengöring, desinfektion och förvaring
Rengör stetoskopet mellan varje patient med
antingen en trasa med 70 % isopropylalkohol
eller en engångsservett med tvål och vatten. Det
hör till god praxis att använda en engångsservett
vid rengöring av stetoskopet för att avlägsna
organiskt material.
Ett 2 %-igt blekmedel kan användas för att
desinfektera stetoskopet. Emellertid kan stetoskop
vars slang innehåller röda pigment (vinröd, rosa,
plommon, persika, hallon, apelsin, etc.) missfärgas
efter kontakt med blekmedel. På grund av dessa
destruktiva egenskaper hos blekmedlet ska
blekmedel bara användas i begränsad omfattning
och/eller när det är nödvändigt.
Det flytande membranet, icke-kylande
klocköverdraget och öronoliverna kan avlägsnas
för ordentlig rengöring (se till att alla delar och ytor
är torra innan ihopsättning). Dra hårt i öronoliverna
för att avlägsna dem från bygeln. För att sätta på
öronoliverna, tryck fast den lilla änden av öronoliven
på örontuben tills den fastnar med ett klick.

Sänk inte ned stetoskopet i någon vätska.
Utsätt inte stetoskopet för
någon steriliseringsprocess.
Undvik förvaring av stetoskopet i hög värme.

Service och garantiprogram för
Littmann stetoskop
Registrera ditt stetoskop online på:
http://www.littmann.com/warranty-registration
Littmann Cardiology III stetoskopet har en garanti
mot defekter i material eller för utförande under en
period av fem (5) år. Under garantiperioden utförs
reparationer utan kostnad om stetoskopet lämnas
tillbaka till 3M, förutom i fall av uppenbart missbruk
eller oavsiktlig skada.
För service och reparation i USA, se
www.littmann.com/service eller ring
1-800-292-6298. Om du är utanför USA, se
www.littmann.com för kontaktinformation till ditt
lokala 3M-kontor.
3M, Littmann, Littmanns L-logotyp, L:et, och
Classic III är varumärken som tillhör 3M.
Används under licens i Kanada.
© 2015, 3M. Med ensamrätt.



3M, Littmann, the L Littmann logo, the L,
and Classic III are trademarks of 3M.
Used under license in Canada.
© 2015, 3M. All rights reserved.

Issue Date: 2014-07

34-8716-5219-3

Made in U.S.A. by 3M Health Care,
2510 Conway Ave.  St. Paul, MN 55144

(U.S.A.) 1-800-228-3957   Visit our website www.littmann.com

Not Made
With Natural
Rubber Latex

Consult
instructions

for use

3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Germany


