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Priročnik za uporabo stetoskopa
3M™ Littmann® Classic III™
Čestitamo vam za nakup novega stetoskopa
3M™ Littmann® Classic III™.
Littmannov stetoskop Classic III zagotavlja izjemno
akustično občutljivost ter neverjetno vsestranskost.
Inovativna oblika vključuje po eno nastavljivo
enojno membrano na vsaki strani glave. Večja
stran se uporablja pri odraslih bolnikih, manjša
pa je zasnovana posebej za otroke. Poleg tega pa
lahko stran, ki je namenjena otrokom, enostavno
spremenite v klasičen zvon, tako da zamenjate
nastavljivo membrano z nastavkom za zvon,
ki preprečuje hladen občutek pri dotiku in je
priložen stetoskopu. Za več informacij obiščite
www.littmann.com.

Razlaga simbolov
Glejte navodila za uporabo.

Ne vsebuje naravnega gumiranega lateksa.

Navodila za uporabo
Stetoskop vstavite v ušesa
Slušalke stetoskopa so ukrivljene tako, da
ustrezajo anatomiji tipičnega ušesnega kanala in
se udobno prilegajo ter so zvočno zatesnjene. Ko
si natikate slušalke v ušesna kanala, naj bosta olivi
usmerjeni naprej.

Prilagodite napetost slušalk
Napetost lahko nastavite tako, da se bodo slušalke
tesno in udobno prilegale vašim ušesom.

Da bi zmanjšali vzmetno
napetost slušalk, ušesni
cevki potegnite narazen. To
ponavljajte, dokler ne dosežete
želene napetosti.
Da bi povečali vzmetno napetost
slušalk, ušesni cevki potisnite
skupaj. To ponavljajte, dokler ne
dosežete želene napetosti.
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Izberite aktivno stran glave stetoskopa
Stetoskop Littmann Classic III ima dvostransko
glavo. Zvočno aktivna je lahko samo en stran glave
naenkrat, kar označuje oznaka na nastavku. Aktivno
stran lahko spremenite tako, da zasučete glavo.
Nastavljiva membrana Littmann – poslušajte
nizko- in visokofrekvenčne zvoke
Na obeh straneh glave je patentirana nastavljiva
membrana Littmann, ki omogoča ojačenje nizko- in
visokofrekvenčnih zvokov preprosto s prilaganjem
pritiskanja na bolnika.

Nizke frekvence: Za
ojačenje zvokov z nižjimi
frekvencami na bolnika
pritiskajte le narahlo.

Visoke frekvence: Za
ojačenje zvokov z višjimi
frekvencami na bolnika
pritiskajte bolj močno.

Pretvorba v klasičen odprti zvon
Manjšo stran glave lahko
uporabljate skupaj z nastavljivo
membrano Littmann ali pa jo
spremenite v klasični odprti
zvon, tako da uporabite
nastavek za zvon, ki preprečuje
hladen občutek pri dotiku in je
priložen stetoskopu.
Za odstranjevanje nastavljive
membrane Littmann z nohti
palca in kazalca primite rob
membrane ter membrano
povlecite in dvignite z glave.
Za montažo nastavka za zvon,
ki preprečuje hladen občutek pri
dotiku, eno stran nastavka za
zvon postavite na rob glave ter
nastavek povlecite preko glave
in okoli njenega roba.
Za vnovično namestitev
nastavljive membrane Littmann
odstranite ta nastavek, ki
preprečuje hladen občutek.
Upogljivi rob nastavljive
membrane vstavite v utor na
obročku in obroček počasi
razgrnite okoli glave in preko
njenih robov.

™
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Čiščenje, razkuževanje in shranjevanje
Stetoskop pred vsako uporabo očistite z robčki, ki
vsebujejo 70 % izopropilni alkohol, ali pa uporabite
robček za enkratno uporabo ter milnico in vodo. Za
najboljšo prakso se je pri čiščenju stetoskopov, da bi
odstranili organski material, izkazala uporaba robčka
za enkratno uporabo.
2 % raztopina belila se lahko uporabi za dezinfekcijo
stetoskopa. Vendar pa se stetoskopi, katerih cevke
vsebujejo rdeči pigment (roza, barva burgundca,
slive, breskve, maline, pomaranče ...), pri uporabi
belila rahlo razbarvajo. Zaradi te lastnosti belila
raztopino z belilom uporabljajte le redko in/ali če je
to potrebno.
Nastavljivi membrani, nastavek za preprečevanje
hladnega občutka in olive lahko snamete, če jih
želite temeljito očistiti (vsi deli in površine morajo
biti pred vnovično montažo popolnoma suhi). Olive s
slušalk odstranite tako, da jih močno povlečete. Olive
znova namestite tako, da manjši konec olive trdno
potisnete na ušesno cevko.

Stetoskopa ne potapljajte v kakršno koli tekočino.
Stetoskopa ne sterilizirajte z nobenim
postopkom sterilizacije.
Stetoskopa ne izpostavljajte visoki vročini.

Program servisa in garancije za
stetoskope Littmann
Svoj stetoskop preko spleta registrirajte na:
http://www.littmann.com/warranty-registration
Stetoskop Littmann Classic III ima pet (5) let
garancije, s čimer jamčijo, da je pripomoček brez
napak v materialu in izdelavi. V garancijskem
obdobju se popravila opravijo brezplačno, ko
stetoskop vrnete družbi 3M, razen v primerih očitne
zlorabe ali nenamerne poškodbe.
Za servis in popravila v ZDA glejte
www.littmann.com/service ali pokličite
1-800-292-6298. Če niste v ZDA, glejte
www.littmann.com, kjer najdete kontaktne
informacije lokalnih predstavništev 3M.
3M, Littmann, logotip L Littmann, L, in Classic III so
blagovne znamke družbe 3M.
Uporaba v Kanadi je licenčna.
© 2015, 3M. Vse pravice pridržane.
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