Stetoskopets anatomi
Illustrationen herunder viser et 3M™ Littmann® stetoskop. I denne finder du generelle oplysninger samt fakta, som er specifikke for Littmann stetoskoper.

Øreoliven
Øreoliven er de dele, som indsættes
i øret. De skal sidde tæt til og udelukke
udefrakommende støj, så du kan fokusere
på auskultationen. Alle Littmann stetoskoper
er udstyret med snap-tight, bløde øreoliven.

Slange- og bøjlesæt
Lyden passerer fra bryststykket gennem fleksible
slanger og derpå gennem metalbøjlesættet.
Littmann stetoskopets bøjlesæt er fremstillet af
en aluminiumslegering (som anvendt i rumfart og
luftfart), som giver både styrke og lettere vægt.

Headset
Headsettet består af to bøjler
bærestykke og øreoliven.
Littmann stetoskopets headset
kan justeres for at sikre god
tilpasning til ørekanalerne ved at
klemme øreslangerne sammen
eller trække dem fra hinanden.

Slange
Slangen tilvejebringer stien for lyden.
Littmann stetoskoper har slanger af næste
generation, som har bedre modstandskraft
over for hudfedt og alkohol, så deres
holdbarhed er længere.

Stamme
Stammen forbinder slangen
med bryststykket. På Littmann
stetoskoper med dobbeltsidet
bryststykke bruges stammen til
at indeksere, eller åbne, siden
af det bryststykke, du ønsker at
bruge.

Slange med
dobbelt lumen
3M™ Littmann® Cardiology stetoskoper
har slanger med dobbelt lumen: to lydstier
inden i én udvendig slange, hvilket hjælper
med at eliminere friktionsstøjen fra
traditionelle dobbeltslanger.

Bryststykke

Flydende membran
En flydende membran er en 3M opfindelse,
hvormed du nemt kan skifte mellem at høre
høj- og Slange- og bøjlesæt blot ved at justere
trykket på bryststykket.

Få mere at vide om brug af stetoskoper.
3M™ Littmann® Learning Institute App har masser af træningsressourcer til auskultering, som
hjælper dig med at skærpe din evne til at høre gennem et stetoskop. Basisversionen af appen kan
downloades gratis fra iTunes App Store (til iOS-enheder) eller Google Play (til Android-enheder).
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Bryststykket placeres på patienten
for at opfange lyde. Nogle Littmann
modeller har et enkeltsidet bryststykke
med flydende membran. Andre har et
dobbeltsidet bryststykke med en
membran på den ene side og en klokke
på den anden side. Nogle klokker er
altid åbne, mens andre er lukkede med
en flydende membran, afhængigt af
modellen.

