Cấu tạo của ống nghe
Dưới đây là hình ảnh minh họa cho ống nghe 3M™ Littmann®. Bạn sẽ tìm được thông tin tổng quát cùng với các tin chi tiết đặc trưng cho ống nghe Littmann.

Tai nghe
Tai nghe là phần được nhét khít vào tai
của bạn. Tai nghe cần phải khít chặt,
không để lọt âm thanh bên ngoài và
giúp bạn tập trung vào thính chẩn. Tất
cả các ống nghe Littmann có tai nghe
gắn chặt, mềm mại và ôm khít.

Quai nghe
Âm thanh đi từ mặt nghe vào dây nghe
mềm, sau đó qua quai nghe bằng kim loại.
Quai nghe của ống nghe Littmann được
làm bằng hợp kim nhôm dùng trong ngành
hàng không vũ trụ, đảm bảo độ bền và có
trọng lượng nhẹ hơn.

Bộ tai nghe
Bộ tai nghe gồm hai dây nghe, quai
nghe và tai nghe. Có thể điều chỉnh
bộ tai nghe của ống nghe Littmann
để đảm bảo vừa lỗ tai bằng cách
bóp hoặc kéo rộng quai nghe.

Dây nghe
Dây nghe cung cấp đường dẫn âm.
Ống nghe Littmann có cấu tạo dây
nghe thế hệ mới, được tăng cường
khả năng chống dầu do tiếp xúc với
da và cồn, nhằm kéo dài tuổi thọ
của dây nghe.

Dây nghe ống kép
Chuôi nghe
Chuôi nghe nối dây nghe với
mặt nghe. Trong ống nghe
Littmann có mặt nghe hai mặt,
chuôi nghe được sử dụng để
điều chỉnh hoặc mở phía mặt
nghe mà bạn muốn sử dụng.

Ống nghe 3M™ Littmann® Cardiology có
dây nghe ống kép: hai đường dẫn âm nằm
trong một dây nghe bọc ngoài giúp loại bỏ
tạp âm do chà xát thường gặp ở ống nghe
hai dây truyền thống.

Mặt nghe
Màng nghe
điều chỉnh
âm thanh
Màng nghe điều chỉnh âm thanh là phát minh
của 3M giúp bạn dễ dàng chuyển giữa nghe âm
thanh tần số cao và nghe âm thanh tần số thấp
chỉ bằng cách điều chỉnh áp lực trên mặt nghe.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng ống nghe
Ứng dụng 3M™ Littmann® Learning Institute có nhiều tài nguyên đào tạo về thính chẩn, giúp bạn
tăng cường khả năng nghe qua ống nghe. Phiên bản cơ bản của ứng dụng có thể tải về miễn phí
từ iTunes App Store (dành cho thiết bị iOS) hoặc từ Google Play (dành cho thiết bị Android).

http://www.littmann.3m.com.vn
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Đặt mặt nghe trên người bệnh nhân để
nghe âm thanh. Một số mẫu ống nghe
Littmann có mặt nghe một mặt với
màng nghe điều chỉnh âm thanh. Các
sản phẩm khác có mặt nghe hai mặt
với màng nghe ở một mặt và chuông
nghe ở mặt kia. Một số chuông luôn hở,
còn một số chuông khác thì kín với
màng nghe điều chỉnh âm thanh, tùy
thuộc vào mẫu sản phẩm.

