3M™ Stetoskop jednorazowy

Pewność
osłuchiwania.
Zaufane narzędzie dedykowane pacjentom w izolacji.
Połączyliśmy zaawansowaną akustykę firmy 3M oraz naszą wiedzę
w zakresie zapobiegania infekcjom, aby stworzyć stetoskop o najwyższej
skuteczności działania i komfortowym designie, który jest dedykowany
jednemu pacjentowi. Nareszcie mamy do dyspozycji alternatywne
rozwiązanie dla narzędzia o krytycznym znaczeniu, które poprawi jakość
Rozmiary
dla
opieki nad pacjentem i jednocześnie zminimalizuje ryzyko
zakażenia.
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Pacjenci przebywający w izolacji wykazują największą liczbę infekcji, a tym samym mogą być
szczególnie wrażliwi i podatni na zakażenia. Używanie jednorazowego stetoskopu to zalecany
środek ostrożności, który pomaga zmniejszyć ryzyko zakażenia krzyżowego w takich przypadkach.1
Stetoskop jednorazowy należy stosować u pacjentów poddanych izolacji, powinien on znajdować się
stale w pomieszczeniu pacjenta i należy go usunąć kiedy nie będzie już potrzebny.1

Stetoskop jednorazowy na który zasługujesz Ty oraz Twój pacjent.
Ochrona pacjentów przed zakażeniem nie powinna ograniczać możliwości akustycznych stetoskopu ani Twojego komfortu.
Wysokiej jakości elementy akustyczne zapewniają wyraźne i niezawodne słyszenie tonów, podczas gdy innowacyjne cechy
zwiększają komfort i użyteczność. Dostępne są rozmiary dla dorosłych i dla dzieci, zatem możesz zapewnić ten sam standard
opieki wszystkim izolowanym pacjentom.

Wyjątkowa akustyka i komfort w jednym skutecznym narzędziu.
Wysokiej jakości akustyka
Czysty i odpowiedni dźwięk
podczas osłuchiwania pacjenta.

Dwutonowa membrana
Słyszenie dźwięków o wysokiej
i niskiej częstotliwości poprzez zmianę
nacisku na głowicę.

Komfortowa lira
Ciesz się komfortem prawidłowego
dopasowania dzięki dopasowanym
przewodom i elastycznej lirze
zapewniającym znakomitą izolację.

Miękkie, elastyczne oliwki
Odizolowanie dźwięków otoczenia
i większy komfort dzięki miękkim,
elastycznym oliwkom.

Elastyczny przewód
Łatwe przesuwanie i zmiana
pozycji głowicy dzięki elastycznemu
przewodowi.

Ergonomiczna głowica
Łatwe przytrzymywanie i manewrowanie
uformowaną głowicą, stworzoną do
utrzymywania wielu pozycji dłoni.

Poznaj tę różnicę.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę go.3M.com/singlepatientstethoscope for more information.
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Numer magazynowy

Sztuk/pudełko

Pudełka/op.

3M™ Stetoskop jednorazowy

SPS-YA1010

70-2011-7506-7
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3M™ Stetoskop jednorazowy
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70-2011-7508-3
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3M™ Stetoskop jednorazowy pediatryczny
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