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3M™ Littmann® Classic III™
Stetoskop Kullanım Kılavuzu
Yeni 3M™ Littmann® Classic III™ Stetoskopu satın
aldığınız için teşekkür ederiz.
Littmann Classic III stetoskop, olağanüstü çok
yönlülükle birlikte yüksek akustik hassasiyet
sunar. Yenilikçi tasarımı, gövdenin her iki tarafında
ayarlanabilir tek parçalı bir diyafram sunar; büyük
taraf yetişkin hastalar için kullanılabilirken, küçük
taraf özellikle pediyatrik değerlendirme için faydalıdır.
Bununla birlikte, gövdenin pediyatrik tarafı, satın
aldığınız stetoskopta bulunan üşütmeyen çan
halkası, ayarlanabilir diyaframla değiştirilerek
geleneksel bir çana dönüştürülebilir. Daha fazla bilgi
için www.littmann.com web sitesini ziyaret edin.

Sembol Açıklamaları
Kullanım talimatlarına başvurun.

Doğal kauçuk lateks içermez.

Kullanım Talimatları
Stetoskopu Kulaklarınıza Yerleştirin
Stetoskop kulaklığı, normal kulak kanalının
anatomisini tamamlayan bir açıya sahiptir ve
rahat, akustik olarak ses geçirmez bir şekilde
uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kulaklarınıza
yerleştirdiğinizde kulaklık öne doğru bakmalıdır.

Kulaklık Gerginliğini Ayarlayın
Gerekirse, kulaklarınıza sıkıca ama rahat
bir şekilde uyum sağlaması için kulaklığın
gerginliğini ayarlayabilirsiniz.

Kulaklıktaki yayın gerginliğini
azaltmak için kulaklık borularını
çekerek birbirinden uzaklaştırın.
İstenen gerginlik elde edilene
kadar tekrarlayın.
Kulaklıktaki yayın gerginliğini
artırmak için, kulaklık borularını
birbirine doğru iterek sıkıştırın.
İstenen gerginlik elde edilene
kadar tekrarlayın.
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Gövdenin Etkin Tarafını Seçin
Littmann Classic III stetoskop çift taraflı gövde
özelliğine sahiptir. Gövde tutma yeri üzerinde bir
işaretle tanımlandığı gibi herhangi bir zamanda
gövdenin sadece bir tarafı akustik olarak etkindir.
Etkin tarafı değiştirmek için gövdeyi döndürün.

Littmann Ayarlanabilir Diyafram - Düşük
ve Yüksek Frekanslı Sesleri Dinleyin
Gövdenin her iki tarafı, hastaya uygulanan basıncı
kolayca ayarlayarak düşük veya yüksek frekanslı
sesleri ön plana çıkarmanızı sağlayan patentli
Littmann ayarlanabilir diyafram ile donatılmıştır.

Düşük frekanslar: Düşük
frekanslı sesleri ön plana
çıkarmak için, hastaya hafif
basınç uygulayın.

Yüksek frekanslar: Yüksek
frekanslı sesleri ön plana
çıkarmak için, hastaya
kuvvetli basınç uygulayın.

Geleneksel Açık Çana Dönüştürün
Gövdenin küçük tarafı, Littmann
ayarlanabilir diyafram ile birlikte
kullanılabilir veya satın aldığınız
stetoskopa dahil olan üşütmeyen
lastik halkaya sahip geleneksel
açık çana çevrilebilir.
Littmann ayarlanabilir diyaframı
çıkarmak için, diyaframın
kenarını başparmak ve işaret
parmağınızla sıkıştırın; diyaframı
gövdeden çekip çıkarın.
Üşütmeyen çan halkasını
takmak için, halkanın bir
tarafını gövde çemberine
yerleştirin ve gerdirerek gövde
çemberine oturtun.
Littmann ayarlanabilir
diyaframı yeniden takmak için
üşütmeyen çan halkasını çıkarın.
Ayarlanabilir diyaframın esnek
kenarını, gövdenin çember
oluğuna yerleştirin ve çemberi
gövde kenarı etrafında ve
üzerinde yavaşça çevirin.

™
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Temizleme, Dezenfeksiyon ve Saklama
Stetoskopunuzu her hastadan sonra %70'lik izopropil
alkolle silerek veya sabun ve suyla birlikte tek
kullanımlık bir temizlik mendili kullanarak temizleyin.
Organik maddeyi temizlemek için stetoskopunuzu
temizlerken tek kullanımlık bir temizlik mendili
kullanmak en iyi uygulamadır.
Stetoskopunuzu dezenfekte etmek için %2'lik
çamaşır suyu çözeltisi kullanılabilir. Ancak, hortum
renginde kırmızı pigmentler içeren stetoskoplarda
(Şarap Rengi, Pembe, Erik Rengi, Şeftali Rengi,
Ahududu Rengi, Turuncu, vb.), çamaşır suyuna
maruz bırakıldıktan sonra hafif bir renk solmasıyla
karşılaşılabilir. Çamaşır suyunun bozucu yapısından
dolayı, çamaşır suyu çözeltisini sadece sınırlı bir
bazda ve/veya gerektiğinde kullanın.
Ayarlanabilir diyaframlar, üşütmeyen çan halkası ve
kulaklıklar, kapsamlı temizlik için çıkarılabilir (tüm
parçaların ve yüzeylerin yeniden birleştirme öncesi
kuru olduğundan emin olun). Kulaklıkları çıkarmak
için sıkıca çekin. Kulaklıları takmak için, kulaklığın
küçük tarafını yerine tam olarak oturana kadar
kulaklık borusu üzerine itin.

Stetoskopunuzu herhangi bir sıvıya batırmayın.
Stetoskopunuzu herhangi bir sterilizasyon işlemine
maruz bırakmayın.
Stetoskopunuzu aşırı ısıda saklamaktan kaçının.

Littmann Stetoskop Servis ve
Garanti Programı
Lütfen stetoskopunuzu çevrimiçi
olarak şu adrese kaydedin:
http://www.littmann.com/warranty-registration
Littmann Classic III stetoskop, malzeme ve işçilik
kusurlarına karşı beş (5) yıl süreyle garantilidir.
Garanti süresi içinde onarımlar, açık kötüye kullanım
veya yanlışlıkla oluşan hasar durumları dışında,
stetoskopun 3M'e geri gönderilmesi üzerine ücretsiz
olarak gerçekleştirilecektir.
ABD'de servis ve onarım için, lütfen
www.littmann.com/service web sitesini ziyaret edin
veya 1-800-292-6298 numaralı telefonu arayın. ABD
dışındaysanız, yerel 3M ofisinizin irtibat bilgileri için
lütfen www.littmann.com web sitesini ziyaret edin.
3M, Littmann, L Littmann logosu, L ve Classic III,
3M'in ticari markalarıdır.
Kanada'da lisanslı olarak kullanılır.
© 2015, 3M. Tüm hakları saklıdır.
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