
Představujeme:

Vyšetřujte pacienty s větší spolehlivostí pomocí nového  
3M™ Littmann® CORE digitálního fonendoskopu.

Představujeme náš dosud nejpokročilejší fonendoskop. Nyní můžete získat 
vše, co máte na Littmann fonendoskopech tak rádi – špičkovou akustiku, 
pohodlí a kvalitu – s až 40násobným zesílením* (na kmitočtu nejvyšší úrovně 
oproti analogovému režimu), aktivním potlačením šumu a mobilní vizualizací 
zvukových vln.

Je čas poslouchat jako nikdy předtím.



Zvládněte více než 
kdykoli předtím.

Zachyťte

Uložte a okomentujte 15, 
30, 60 nebo 120 sekundové 
záznamy na zabezpečeném 
panelu.

Analyzujte

Vytvořte knihovnu srdečních 
ozev pro sledování vývoje 
onemocnění nebo pro výuku.

Sdílejte

Bezpečně sdílejte  
záznamy s kolegy.
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Nejprve poslouchejte.

Upgradujte a poslouchejte jako nikdy 
předtím na www.Littmann.cz

Poslechněte si zcela  
novou úroveň zvuku.

3M™ Littmann® CORE 
Digitální fonendoskop 

Objevte nové  
podrobnosti pomocí 
digitální technologie.

Připojuje se k softwaru Eko a 
umožňuje vizualizovat průběh 
srdeční ozvy v reálném čase.

Pohodlí. Jistota. 

Měkké těsnící olivky  
se přizpůsobí uším  
a zajistí vynikající  
akustické utěsnění  
a pohodlné nošení.

Poslouchejte tak,  
jak chcete vy.

Rychle přepínejte mezi 
analogovým a zesíleným 
režimem poslechu. Pomocí 
laditelných membrán na obou 
stranách oboustranného 
hrudního snímače uslyšíte 
vysokofrekvenční  
i nízkofrekvenční zvuky.

Uslyšíte víc.  
Mnohem víc.

Až 40násobné zesílení*  
a aktivní potlačování 
okolního hluku tlumí šumy  
z okolního prostředí.
*40násobné zesílení založené na 
srovnání analogového poslechu a 
poslechu s elektronickou asistencí 
při maximální hlasitosti a maximální 
frekvenci (125 Hz).**

Chytré zařízení není součástí dodávky.

**Interní data 3M. Pro více informací 
kontaktujte společnost 3M na 
MedicalCz@mmm.com.

Základní informace Digitální stetoskop  
CORE 3M™ Littmann®  Výrobek je  
zdravotnický prostředek. Informace  
o produktu jsou obsaženy v návodu  
k použití, který je dostupný zde: 

Před prvním použitím stetoskop Littmann CORE nabijte. Po nabití je stetoskop připraven k použití. Stáhněte si aplikaci Eko App (je‑li k dispozici) z Apple 
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