3M™ Single-Patient stethoscoop

Luisteren
met vertrouwen.
Een betrouwbaar hulpmiddel voor isolatie.
We hebben de geavanceerde akoestische techniek van 3M gekoppeld
aan onze expertise op het gebied van infectiepreventie om een nieuwe
single-patient stethoscoop te produceren die uitstekende prestaties en
een comfortabel ontwerp biedt. Eindelijk is er een betrouwbare optie
voor dit cruciale hulpmiddel die de patiëntenzorg kan verbeteren en
tegelijkertijd het risico op kruisbesmetting kan verlagen.Maten voor
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en kinderen
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Eén patiënt. Eén stethoscoop.
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Patiënten in isolatie behoren tot de meest infectueuze patiënten en kunnen kwetsbaar en gevoelig zijn
voor infectie. Het gebruik van een stethoscoop voor één patiënt is een aanbevolen isolatiemaatregel
die helpt het risico op kruisbesmetting te verlagen.1 Een stethoscoop voor één patiënt moet worden
gebruikt voor patiënten waarvoor isolatiemaatregelen van kracht zijn, in de kamer van de patiënt
blijven zolang de patiënt in isolatie is, en worden weggegooid wanneer de stethoscoop niet meer
nodig is.1
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De stethoscoop voor één patiënt waar u en uw patiënten recht op hebben.
Het beschermen van patiënten tegen infectie zou niet moeten vereisen dat u er genoegen mee moet nemen dat u minder
met een stethoscoop kunt horen of comfort zou moeten opofferen. De hoogwaardige akoestische eigenschappen zorgen
voor een duidelijk en betrouwbaar geluid zodat u effectief kunt luisteren, terwijl innovatieve functies extra comfort en
gebruiksgemak bieden. Er zijn maten beschikbaar voor volwassenen en kinderen zodat u alle patiënten in isolatie dezelfde
mate van zorg kunt bieden.

Opmerkelijke akoestische eigenschappen en comfort in één effectief instrument.
Hoogwaardige akoestische
eigenschappen
Duidelijk en betrouwbaar geluid helpt
u te horen wat u nodig hebt tijdens
het onderzoeken van patiënten.

Drukgevoelig diafragma
Luisteren naar geluiden met een hoge
en lage frequentie door de druk op
het borststuk te variëren.

Comfortabele headset
Geniet van een comfortabele pasvorm
met gebogen oorbuisjes en een flexibele
headset met een uitstekende afdichting.

Zachte, flexibele oorstukken
Sluit omgevingsgeluid buiten en geniet
van meer comfort met zachte, flexibele
oorstukken.

Flexibele slang
Dankzij de flexibele slang is het
borststuk eenvoudig te verplaatsen
en op de patiënt te positioneren.

Easy-grip borststuk
Gemakkelijk vast te houden en te
manoeuvreren gegoten borststuk,
ontworpen voor meerdere
handposities.

Ervaar het verschil zelf.
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