
 

 

 

Στηθοσκόπιο 3M™ Littmann® Classic IΙI 
 
Στηθοσκόπιο μονού άκρου (Single-sided chest piece stethoscope) κατάλληλο για κτηνιατρική 
χρήση, από το μεγαλύτερο κατασκευαστή στηθοσκόπιων στο κόσμο.  

Εξαιρετικό διαγνωστικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται ως μέρος της φυσικής εξέτασης και της 
αξιολόγησης της κατάστασης του κατοικιδίου. 
 

 

Νέο μοντέλο όσον αφορά το σχεδιασμό του και την τεχνολογία με την 
οποία κατασκευάζεται. Με κώδωνα δύο όψεων και διπλό διάφραγμα σε 
κάθε πλευρά, καλύπτει ασθενείς από όλες τις φυλές, μικρόσωμες και 

μεγαλόσωμες. Η ακρόασή τους είναι δυνατή περιστρέφοντας απλά το 
διπλό κώδωνα, μεταξύ των δύο πλευρών.  
Ο νέος, επανασχεδιασμένος κώδωνας έχει μεγαλύτερη ακρίβεια και 

αισθητικά πιο ευχάριστο, λιγότερο γωνιώδες σχήμα. 
 
Διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα επόμενης γενιάς «Next-generation tubing» ο 

οποίος διατηρεί το σχήμα και την ευκαμψία του ακόμη κι αν διπλωθεί 
σφιχτά και τοποθετηθεί στην τσέπη μιας ιατρικής ποδιάς.  
 

Έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από οποιοδήποτε άλλο στηθοσκόπιο, 
λόγω της βελτιωμένης αντοχής του σε έλαια κι αλκοολούχα καθαριστικά 
και απολυμαντικά ενώ είναι σχεδόν απίθανο να λερωθεί και να κάνει 

λεκέδες. Οι εύκαμπτοι «σωλήνες επόμενης γενιάς» είναι μεγαλύτεροι, 
ανατομικά σχεδιασμένοι, τοποθετημένοι άριστα για την καλύτερη 

μεταφορά του ήχου, έχοντας αυξήσει σημαντικά την ευαισθησία του. 

 
Οικολογικό! Οι εύκαμπτοι «σωλήνες επόμενης γενιάς» δεν περιέχουν από λάτεξ προερχόμενο από 
φυσικό καουτσούκ, ωφέλιμο στοιχείο για τους γιατρούς και τους ασθενείς τους οι οποίοι είναι 

ευαίσθητοι στο υλικό αυτό και στα παράγωγά του, γεγονός σημαντικό, τόσο για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας όσο και του περιβάλλοντος, είναι το γεγονός αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες δεν 
περιέχουν πλαστικοποιητές φθαλικού εστέρα. 

 
Η «παιδιατρική» πλευρά του μετατρέπεται εύκολα σε παραδοσιακό ανοιχτό κώδωνα, με 

αντικατάσταση του διαφράγματος. 
 
Ακουστικά με σωστή (ανατομικά) κλίση, τα οποία προσαρμόζονται εύκολα κι ευθυγραμμίζονται 

απόλυτα με το ωτικό κανάλι, παρέχοντας άνετη αλλά και αποτελεσματική χρήση και διάφραγμα με 
στεφάνη που δε δημιουργεί αίσθημα ψύχους στον ασθενή. To υλικό κατασκευής των ακουστικών 
είναι ένα κράμα αλουμινίου ευρείας διαμέτρου το οποίο χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική και 

ανοδιωμένου αλουμινίου (wide diameter aerospace alloy / anodized aluminum). 
 



 
 
 
Η «τεχνολογία συντονισμού» της 3Μ επιτρέπει την εύκολη μετάβαση από χαμηλής σε υψηλής 

συχνότητας ήχους, με απλή εναλλαγή ελαφριάς και σταθερής πίεσης του κώδωνα.  
Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια; Κρατήστε το διάφραγμα στο στήθος του ασθενούς, ασκώντας 
ελαφριά πίεση για να ακούσετε ήχους χαμηλής συχνότητας. Πιέστε λίγο περισσότερο για να 

ακούσετε ήχους υψηλότερης συχνότητας. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο για σας και για τον ασθενή.  
Χάρη στα πατενταρισμένα, μαλακά ακουστικά άκρα 3M™ Littmann® το στηθοσκόπιο διαθέτει 
εξαιρετική ακουστική μόνωση με αποτέλεσμα τη μείωση των θορύβων του περιβάλλοντος.  

Η τάση των ακουστικών ρυθμίζεται εύκολα ανάλογα με το μέγεθος του κεφαλιού και την επιζη-
τούμενη από το χρήστη άνεση, συμπιέζοντας ή αποσύροντας τα μαλακά ακουστικά άκρα του. 

Τα σφιχτά και μαλακά ακουστικά άκρα του στηθοσκοπίου προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε αυτί, 
εφαρμόζοντας τέλεια, εξασφαλίζοντας έτσι εξαιρετική ακουστική σφράγιση και άνετη εφαρμογή.    
Τα ακουστικά άκρα του στηθοσκοπίου εφαρμόζουν σφιχτά στα άκρα των ωτικών σωλήνων και (για 

λόγους ασφαλείας), απαιτούν κάποια προσπάθεια από το χρήστη για να αφαιρεθούν.  
 
Πολύ ελαφρύ, ζυγίζει μόλις 173 γραμμάρια. Διαθέσιμα σε μεγάλο αριθμό χρωμάτων. 

 
 
Συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών. Η εγγύηση περιλαμβάνει δωρεάν επισκευή οποιουδήποτε 

κατασκευαστικού σφάλματος ή/και οποιασδήποτε αστοχίας υλικού συμβεί στο διάστημα αυτό. 
  



 

• Το στηθοσκόπιο 3M™ Littmann® Master Classic II™ Veterinary Stethoscope 

κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου, αποκλειστικά στις Η.Π.Α.  
Αυτό συνεπάγεται πολύ υψηλές προδιαγραφές κατασκευής και σταθερή ποιότητα.   

 

 
 
 

 
 

                        
 

 
 
 

 
 
 


