Badaj i diagnozuj pacjentów używając nowego stetoskopu cyfrowego
3M™ Littmann® CORE.
Przedstawiamy najbardziej zaawansowany stetoskop. Teraz możesz
uzyskać wszystko, co uwielbiasz w stetoskopach Littmann – doskonałą
akustykę, komfort i jakość – z maksymalnie 40-krotnym wzmocnieniem
dźwięku (w przypadku częstotliwości szczytowej w porównaniu do trybu
analogowego) oraz aktywną redukcją szumów.
Czas usłyszeć wszystko, jak nigdy przedtem.

Osłuchiwanie
na zupełnie
nowym poziomie.
3M™ Littmann® CORE
Stetoskop cyfrowy

Komfort.
Pewność siebie.
Samodopasowująca się
lira sprawia, że miękkie
oliwki idealnie pasują do
każdych uszu, zapewniając
doskonałą szczelność
akustyczną i wygodę.

Usłysz więcej.
Dużo więcej.
Maksymalnie 40-krotne
wzmocnienie dźwięku
i aktywna redukcja szumów
eliminują dźwięki w tle.
*40-krotne wzmocnienie dźwięku
porównując tryb analogowy
i wspomagany elektronicznie
ze wzmocnieniem przy maksymalnej
głośności i częstotliwości szczytowej
(125 Hz).

Usłysz wszystko,
tak jak chcesz.
Łatwo przełączaj między
analogowymi i wzmocnionymi
trybami odsłuchu używając
dwóch regulowanych
membran, aby usłyszeć
dźwięki o wysokiej i niskiej
częstotliwości.

Otrzymaj więcej
niż kiedykolwiek
przedtem.
Uchwyć to
Zapisz i opisz 15, 30, 60 lub
120-sekundowe nagrania
na bezpiecznym pulpicie.
Analizuj
Utwórz bibliotekę dźwięków
serca, aby monitorować
postęp choroby lub w celach
edukacyjnych.
Udostępniaj
Bezpiecznie udostępniaj nagrania
współpracownikom.

Odkryj więcej szczegółów
dzięki cyfryzacji.
Łączy się z oprogramowaniem
Eko, co pozwala wizualizować
dźwięki serca w czasie
rzeczywistym. Ponadto
wykorzystanie AI pomaga
w wykryciu szmerów serca.
Wymagana jest subskrypcja**.
Więcej informacji na stronie
ekohealth.com/ai

Zmień stetoskop i usłysz więcej niż
kiedykolwiek: zapraszamy na stronę
www.littmann.pl/CORE

Urządzenie typu smart nie jest częścią zestawu.
**Dostępne tylko w USA

Najpierw
posłuchaj.
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