Trải nghiệm sức mạnh của công nghệ điều chỉnh âm thanh.

Tìm ống nghe hoàn hảo dành cho bạn.

Classic

Được thiết kế nhằm phát hiện thêm những âm thanh khó
nghe có thể làm sai lệch chẩn đoán.

Mô tả dòng sản
phẩm

•

Ấn lên mặt nghe mạnh
hơn một chút để nghe âm
thanh với tần số cao hơn.

Giữ mặt nghe bằng một
lực ấn nhẹ để nghe âm
thanh với tần số thấp.

Sản xuất tại Hoa Kỳ

Cardiology

LỰC ẤN MẠNH:

CHẠM NHẸ:

Ống nghe 3M™ Littmann® mang đến hiệu năng truyền âm tuyệt vời, chất lượng cao ổn định và giá trị vượt trội.
Hầu hết tất cả các ống nghe Littmann đều sử dụng công nghệ điều chỉnh âm thanh – một phát minh của 3M cho
bạn khả năng nghe âm thanh ở các tần số khác nhau mà không cần phải lật và thay đổi vị trí mặt nghe.

Hiệu năng truyền âm vượt trội nhờ mặt nghe rộng hơn và
sâu hơn

•

Dây nghe ống kép giúp loại bỏ tạp âm của các ống nghe hai
dây truyền thống

•

Công nghệ điều chỉnh âm thanh cho phép chuyển đổi giữa
nghe âm thanh tần số cao và âm thanh tần số thấp mà không
cần phải thay đổi vị trí mặt nghe

•

Dùng cho thính chẩn yêu cầu mức độ chi tiết

Lightweight

Công cụ y khoa được sử dụng với cường độ cao, có độ nhạy âm thanh và độ linh hoạt đáng tin cậy.

•
•
•
•

Trọng lượng nhẹ không ảnh hưởng đến
chất lượng âm thanh.

Độ nhạy âm thanh ổn định nhờ mặt nghe được gia công chính xác
Dây nghe ống đơn thế hệ mới, có tính đàn hồi mang lại tuổi thọ sản phẩm dài hơn

•

Hiệu năng truyền âm đáng tin cậy nhờ mặt
nghe hình giọt nước có thể trượt dễ dàng
dưới băng gạc và vòng bít máy đo huyết áp

•
•

Dây nghe thế hệ mới ống đơn

•

Lý tưởng cho việc đo huyết áp và đánh giá
cơ bản

Hầu hết tất cả các ống nghe Classic đều được trang bị công nghệ điều chỉnh âm thanh
Thiết kế gọn gàng lý tưởng cho công tác đánh giá thể chất và theo dõi bệnh nhân

Mặt nghe dành cho người lớn được trang bị
công nghệ điều chỉnh âm thanh

Cardiology IV™ Stethoscope

Master Cardiology™
Stethoscope

Master Classic II™
Stethoscope

Classic III™ Stethoscope

Classic II Pediatric

Classic II Infant

Lightweight II S.E.

56 cm và 69 cm

56 cm và 69 cm

69

69

71

71

71

167/177

175/185

160

150

105

95

118

7

7

3

5

3

3

2

Cấu tạo

Hai mặt, mặt nghe người lớn
và bệnh nhi

Một mặt

Một mặt

Hai mặt, mặt nghe người lớn
và bệnh nhi

Hai mặt

Hai mặt

Hai mặt

Vật liệu

Thép không gỉ

Thép không gỉ

Hợp kim bóng và có lớp phủ

Thép không gỉ

Thép không gỉ

Thép không gỉ

Hợp chất kim loại/nhựa

87

90

90

82

40

30

82

Màng nghe đơn, có thể điều
chỉnh âm thanh trên mỗi mặt
nghe

Có thể điều chỉnh âm thanh

Có thể điều chỉnh âm thanh

Màng nghe đơn, có thể điều
chỉnh âm thanh trên mỗi mặt
nghe

Màng nghe logo được in nổi

Màng nghe logo được in nổi

Có thể điều chỉnh âm thanh

Đường kính màng nghe (cm)

4,3

5,1

4,4

4,3

3,3

2,7

5,4 x 4,8 (hình giọt nước mắt)

Đường kính chuông nghe
hoặc màng nghe nhỏ (cm)

3,3

Không có

Không có

3,3

2,5

1,9

3,4 x 3,2 (hình giọt nước mắt)

Chiều dài (cm)
Trọng lượng tịnh (gam)
Bảo hành (năm)
MẶT NGHE

Trọng lượng mặt nghe (gam)
Loại màng nghe

DÂY NGHE HAI TAI
Cấu tạo

Ống kép

Ống kép

Ống đơn

Ống đơn

Ống đơn

Ống đơn

Ống đơn

Vật liệu

Không sử dụng mủ cao su tự
nhiên hay chất làm dẻo phthalate

Không sử dụng mủ cao su tự
nhiên hay chất làm dẻo phthalate

Không sử dụng mủ cao su tự
nhiên hay chất làm dẻo phthalate

Không sử dụng mủ cao su tự
nhiên hay chất làm dẻo phthalate

Không sử dụng mủ cao su tự
nhiên hay chất làm dẻo phthalate

Không sử dụng mủ cao su tự
nhiên hay chất làm dẻo phthalate

Không sử dụng mủ cao su tự nhiên hay chất
làm dẻo phthalate

Cấu tạo

Bộ tai nghe có góc đeo thoải
mái, có thể điều chỉnh được

Bộ tai nghe có góc đeo thoải
mái, có thể điều chỉnh được

Bộ tai nghe có góc đeo thoải
mái, có thể điều chỉnh được

Bộ tai nghe có góc đeo thoải
mái, có thể điều chỉnh được

Bộ tai nghe có góc đeo thoải
mái, có thể điều chỉnh được

Bộ tai nghe có góc đeo thoải
mái, có thể điều chỉnh được

Bộ tai nghe có góc đeo thoải mái, có thể điều
chỉnh được

Vật liệu

Nhôm anốt/Hợp kim dùng trong
ngành hàng không

Nhôm anốt/Hợp kim dùng trong
ngành hàng không

Nhôm anốt/Hợp kim dùng trong
ngành hàng không

Nhôm anốt/Hợp kim dùng trong
ngành hàng không

Nhôm anốt/Hợp kim dùng trong
ngành hàng không

Nhôm anốt/Hợp kim dùng trong
ngành hàng không

Nhôm anốt/Hợp kim dùng trong ngành hàng
không

BỘ TAI NGHE

Phụ kiện đi kèm sản phẩm
Cardiology

Classic

Lightweight

Cardiology IV™ Stethoscope

Master Cardiology™
Stethoscope

Master Classic II™
Stethoscope

Classic III™ Stethoscope

Classic II Pediatric

Classic II Infant

Lightweight II S.E.

Nút tai nghe, kích thước lớn
(gắn chặt, mềm mại và ôm
khít)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Nút tai nghe, kích thước nhỏ
(gắn chặt, mềm mại
và ôm khít)

✓

✓

Vòng đệm chuông
chống lạnh

✓

✓

✓

✓

PHỤ KIỆN

Đầu chuyển đổi cho thủ
thuật đặc biệt (dùng cho các
vị trí khó tiếp cận hoặc thính
chẩn bệnh nhi)

✓

✓

✓

Tại sao ống nghe 3M™ Littmann® được công nhận tiêu chuẩn vàng
Biểu tượng của chất lượng
Các cải tiến dẫn đầu ngành, gia công chính xác, vật liệu cao cấp cùng nhiều yếu tố khác đảm bảo độ ổn định cho mọi ống nghe 3M™ Littmann®.
Công nghệ điều chỉnh âm thanh
Phân tách âm thanh tần số cao hoặc tần số thấp bằng cách điều chỉnh lực ấn trên mặt nghe.
Dây nghe thế hệ mới
Có khả năng chống chịu tốt hơn đối với cồn và dầu trên da; duỗi thẳng và uốn cong dễ dàng. Không chứa cao su tự nhiên và chất hóa dẻo phthalate góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.
Cảm giác thoải mái cho bác sỹ
Bộ tai nghe có thể điều chỉnh, nút tai nghe gắn chặt, mềm mại và ôm khít, cho cảm giác vừa vặn, thoải mái và khả năng cách âm tuyệt vời.
Phong cách cá nhân
Nhiều mẫu ống nghe 3M™ Littmann® khác nhau thể hiện phong cách và đáp ứng nhu cầu thính chẩn của bạn.

Sử dụng Công cụ tìm kiếm sản phẩm để biết thêm thông tin về cách chọn ống nghe đúng loại.
Truy cập trang Mua sản phẩm ở đâu để xem danh sách nhà phân phối 3M™ Littmann® được ủy quyền chính thức tại Việt Nam.

littmann.3m.com.vn

