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Nasza firma powsta³a w 1983 roku i od pocz¹tku dzia³alnoœci zwi¹zana by³a z
produkcj¹ stetoskopów. Wiele lat œciœle wspó³pracowaliœmy z polskimi firmami KAMED i YAVIT wspó³tworz¹c
ich rynkow¹ ofertê stetoskopów. Jesteœmy jedyn¹ firm¹ w Europie i jedn¹ z nielicznych na œwiecie, która
posiada w³asn¹ produkcjê drenów akustycznych do stetoskopów. Od lat utrzymujemy najwy¿sz¹, stabiln¹
jakoœæ wyrobów.

W roku 2016

prezentuje autorsk¹ kolekcjê stetoskopów ze stali nierdzewnej.

W stetoskopach CARDIO, SUPRIMA, OPTIMA, UNIMA, EXACTA zawarta jest suma wiedzy i wieloletnich doœwiadczeñ wybitnych
polskich fachowców, którzy przez lata tworzyli historiê "polskiej szko³y" w produkcji stetoskopów akustycznych.
Nasza produkcja w 100% ma miejsce w Polsce. Wszystkie elementy wytwarzane s¹ z atestowanych materia³ów zgodnie z
procedurami obowi¹zuj¹cymi na terenie UE. Gwarantujemy stabilnoœæ oferty, sprawny serwis i dostêpnoœæ czêœci zamiennych.
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Zawarte w niniejszym Katalogu informacje, dane techniczne i zdjêcia dotycz¹ prezentacji produktów w oparciu o dane dostêpne w chwili publikacji. STETOSKOP.PL
zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Ten Katalog nie mo¿e byæ kopiowany lub powielany w jakiejkolwiek formie, w ca³oœci lub w
czêœci bez zgody STETOSKOP.PL. Aktualne i szczegó³owe informacje oraz ogólne warunki Umowy sprzeda¿y publikowane s¹ na www.stetoskop.pl.

CARDIO CLASSIC

KATALOG 2016

CARDIO CLASSIC jest stetoskopem kardiologicznym o tradycyjnej budowie
przeznaczonym do badania doros³ych pacjentów. G³owica pracuje w uk³adzie
membrana/lejek. G³êboki lejek, dawniej nazywany "sercówk¹", pozwala na
wys³uchiwanie najni¿szych tonów. Niewielka œrednica lejka daje mo¿liwoœæ ograniczenia
pola os³uchowego. Stetoskop o bardzo silnym wzmocnieniu akustycznym przenosz¹cy
dŸwiêki w szerokim zakresie badanych czêstotliwoœci (20-1500 Hz.) skonstruowany w
celu szczególnego wzmocnienia niskich czêstotliwoœci (20-150 Hz.).

BUDOWA
- Dwustronna, ciê¿ka g³owica o oryginalnym kszta³cie
wykonana ze stali nierdzewnej. Bardzo du¿a œrednica
membrany zapewnia g³oœny odbiór dŸwiêków oraz pozwala na
wys³uchanie najni¿szych tonów. Prze³¹cznik g³owicy
obrotowy. T³oczek prze³¹cznika z chromowanego mosi¹dzu
pasowany w korpusie z wyj¹tkow¹ precyzj¹ zapewniaj¹c¹
wysok¹ szczelnoœæ akustyczn¹ i wieloletnie prawid³owe
dzia³anie. "P³ywaj¹ca" membrana z laminatu epoksydowego
zbrojonego w³óknem szklanym zachowuje niezmienne
parametry mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do
czaszy g³owicy przy pomocy pierœcieni z syntetycznej gumy.
Pierœcienie zapewniaj¹ "ciep³y dotyk" g³owicy do cia³a
pacjenta.
- Ramiona liry po³¹czone podwójn¹ sprê¿yn¹ ukryt¹ w drenie.
Sprê¿yny liry posadowione w specjalnym kanale niezale¿nym
od kana³u akustycznego. Dwukana³owy, antystatyczny dren z
pogrubionymi œciankami dla dobrej izolacji od zewnêtrznych
zak³óceñ. Kana³y akustyczne o ma³ej œrednicy, specjalnie
zaprojektowane dla wzmocnienia niskich tonów.
- Miêkkie, samouszczelniaj¹ce siê koñcówki uszne (oliwki)
wykonane ze zmiêkczonego PCV o cienkich, elastycznych
œciankach idealnie dopasowuj¹ce siê do zewnêtrznego kszta³tu
kana³u s³uchowego. Oliwki o perfekcyjnie g³adkiej, "szklistej"
powierzchni zapewniaj¹ce wyj¹tkowy komfort u¿ytkowania i
higienê pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu
wewnêtrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz
pierœcienie g³owicy wykonane w tym samym kolorze.
Stetoskop nie posiada czêœci wykonanych z naturalnego latexu.
ZESTAW
Stetoskop wyposa¿ony w u¿ytkowy, futera³ ochronny z czarnej
codury wraz z kompletem czêœci zamiennych umieszczonych w
wewnêtrznej kieszeni futera³u (2 kpl. oliwek, membrany,
pierœcienie). Pakowany w dwuczêœciowe, estetyczne pude³ko.
Do wyrobu do³¹czona instrukcja u¿ytkowania oraz karta z 5letni¹ gwarancj¹ producenta.

INDEX :

SPL-CC/0X

DATA :

2016-04-04

D³ugoœæ ca³kowita

72 cm

Waga ca³kowita

222 g

Waga g³owicy

122 g

Œrednica membrany

47,7 mm

Œrednica lejka

26,0 mm

Œrednica kana³u akustycznego 2x3,0 mm

NAZWA KOLORU
czarny

szary

granatowy niebieski czerwony bordowy ciemno
zielony

jasno fioletowy
zielony
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Black C 444C 282C 2915C 187C 229C 3308C 556C 2695C

CARDIO CLASSIC

Kod koloru
RAL numer
PANTONE numer

cena :

310,00 z³.

STRONA 4

CARDIO DUAL

KATALOG 2016

Stetoskop CARDIO DUAL przeznaczony jest dla kardiologów. G³owica w wersji DUAL
wyposa¿ona zosta³a w dwie membrany o ró¿nej œrednicy. Ma³a membrana daje
mo¿liwoœæ ograniczenia pola os³uchowego. Mo¿liwe jest os³uchiwanie zarówno
doros³ych jak i dzieci. Stetoskop o bardzo silnym wzmocnieniu akustycznym przenosz¹cy
dŸwiêki w szerokim zakresie badanych czêstotliwoœci (20-1500 Hz.) skonstruowany w
celu szczególnego wzmocnienia niskich czêstotliwoœci (20-150 Hz.).

BUDOWA
- Dwustronna, ciê¿ka g³owica o oryginalnym kszta³cie
wykonana ze stali nierdzewnej. Czasza g³owicy pod ma³¹
membran¹ wyp³ycona w celu ograniczenia objêtoœci powietrza
w falowodzie i podniesienia czu³oœci membrany. Prze³¹cznik
g³owicy obrotowy. T³oczek prze³¹cznika z chromowanego
mosi¹dzu pasowany w korpusie z wyj¹tkow¹ precyzj¹
zapewniaj¹c¹ wysok¹ szczelnoœæ akustyczn¹ i wieloletnie
prawid³owe dzia³anie. "P³ywaj¹ce" membrany z laminatu
epoksydowego zbrojonego w³óknem szklanym zachowuj¹
niezmienne parametry mechaniczne wiele lat. Sposób
mocowania do czaszy g³owicy przy pomocy pierœcieni z
syntetycznej gumy. Pierœcienie zapewniaj¹ "ciep³y dotyk"
g³owicy do cia³a pacjenta.
- Ramiona liry po³¹czone podwójn¹ sprê¿yn¹ ukryt¹ w drenie.
Sprê¿yny liry posadowione w specjalnym kanale niezale¿nym
od kana³u akustycznego. Dwukana³owy, antystatyczny dren z
pogrubionymi œciankami dla dobrej izolacji od zewnêtrznych
zak³óceñ. Kana³y akustyczne o ma³ej œrednicy, specjalnie
zaprojektowane dla wzmocnienia niskich tonów.
- Miêkkie, samouszczelniaj¹ce siê koñcówki uszne (oliwki)
wykonane ze zmiêkczonego PCV o cienkich, elastycznych
œciankach idealnie dopasowuj¹ce siê do zewnêtrznego kszta³tu
kana³u s³uchowego. Oliwki o perfekcyjnie g³adkiej, "szklistej"
powierzchni zapewniaj¹ce wyj¹tkowy komfort u¿ytkowania i
higienê pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu
wewnêtrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz
pierœcienie g³owicy wykonane w tym samym kolorze.
Stetoskop nie posiada czêœci wykonanych z naturalnego
latexu.
ZESTAW
Stetoskop wyposa¿ony w futera³ ochronny z czarnej codury
wraz z kompletem czêœci zamiennych umieszczonych w
wewnêtrznej kieszeni futera³u (2 kpl. oliwek, membrany,
pierœcienie). Pakowany w dwuczêœciowe, estetyczne pude³ko.
Do wyrobu do³¹czona instrukcja u¿ytkowania oraz karta z 5letni¹ gwarancj¹ producenta.

INDEX :

SPL-CD/0X

DATA :

2016-04-04

D³ugoœæ ca³kowita

72 cm

Waga ca³kowita

230 g

Waga g³owicy

130 g

Œrednica membrany 1

47,7 mm

Œrednica membrany 2

26,0 mm

Œrednica kana³u akustycznego 2x3,0 mm

NAZWA KOLORU
czarny

szary

granatowy niebieski czerwony bordowy ciemno
zielony

jasno fioletowy
zielony
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Black C 444C 282C 2915C 187C 229C 3308C 556C 2695C

CARDIO DUAL

Kod koloru
RAL numer
PANTONE numer

cena :

310,00 z³.

STRONA 5

SUPRIMA CLASSIC

KATALOG 2016

SUPRIMA CLASSIC to stetoskop internistyczny z klasyczn¹ g³owic¹ dwustronn¹ w
uk³adzie membrana/lejek zaprojektowany do badania doros³ych pacjentów. Perfekcyjnie
wykonana g³owica o wyj¹tkowej szczelnoœci akustycznej doskonale sprawdza siê w
trudnych warunkach wywo³anych zewnêtrznym ha³asem. Stetoskop o silnym
wzmocnieniu akustycznym przenosz¹cy dŸwiêki w szerokim zakresie badanych
czêstotliwoœci (50-1500 Hz.).

BUDOWA
- Dwustronna, solidna g³owica o oryginalnym kszta³cie
wykonana ze stali nierdzewnej. Prze³¹cznik g³owicy obrotowy.
T³oczek prze³¹cznika z chromowanego mosi¹dzu pasowany w
korpusie z wyj¹tkow¹ precyzj¹ zapewniaj¹c¹ wysok¹
szczelnoœæ akustyczn¹ i wieloletnie prawid³owe dzia³anie.
"P³ywaj¹ca" membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego
w³óknem szklanym zachowuje niezmienne parametry
mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do czaszy g³owicy
przy pomocy pierœcieni z syntetycznej gumy. Pierœcienie
zapewniaj¹ "ciep³y dotyk" g³owicy do cia³a pacjenta.
- Ramiona liry po³¹czone podwójn¹ sprê¿yn¹ ukryt¹ w drenie.
Sprê¿yny liry posadowione w specjalnym kanale niezale¿nym
od kana³u akustycznego. Jednokana³owy, antystatyczny dren z
pogrubionymi œciankami dla dobrej izolacji od zewnêtrznych
zak³óceñ. Kana³ akustyczny o œrednicy 4,5 mm zapewnia
doskona³¹ transmisjê dŸwiêków w pe³nym zakresie
os³uchiwanych czêstotliwoœci..
- Miêkkie, samouszczelniaj¹ce siê koñcówki uszne (oliwki)
wykonane ze zmiêkczonego PCV o cienkich, elastycznych
œciankach idealnie dopasowuj¹ce siê do zewnêtrznego kszta³tu
kana³u s³uchowego. Oliwki o perfekcyjnie g³adkiej, "szklistej"
powierzchni zapewniaj¹ce wyj¹tkowy komfort u¿ytkowania i
higienê pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu
wewnêtrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz
pierœcienie g³owicy wykonane w tym samym kolorze.
Stetoskop nie posiada czêœci wykonanych z naturalnego
latexu.
ZESTAW
Stetoskop wyposa¿ony w u¿ytkowy futera³ z czarnej codury
wraz z kompletem czêœci zamiennych umieszczonych w
wewnêtrznej kieszeni futera³u (2 kpl. oliwek, membrany,
pierœcienie). Pakowany w dwuczêœciowe, estetyczne pude³ko
ochronne.
Do wyrobu do³¹czona instrukcja u¿ytkowania oraz karta z 3letni¹ gwarancj¹ producenta.

INDEX :

SPL-SC/0X

DATA :

2016-04-04

D³ugoœæ ca³kowita
Waga ca³kowita

71 cm
191 g

Waga g³owicy

94 g

Œrednica membrany

43,8 mm

Œrednica lejka

26,0 mm

Œrednica kana³u akustycznego 4,5 mm

NAZWA KOLORU
czarny

szary

granatowy niebieski czerwony bordowy ciemno
zielony

jasno fioletowy
zielony
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Black C 444C 282C 2915C 187C 229C 3308C 556C 2695C

SUPRIMA CLASSIC

Kod koloru
RAL numer
PANTONE numer

cena :

220,00 z³.

STRONA 6

SUPRIMA DUAL

KATALOG 2016

SUPRIMA DUAL to stetoskop przeznaczony dla lekarzy internistów preferuj¹cych
os³uchiwanie za pomoc¹ membrany. Posiada dwustronn¹ g³owicê typu Dual wyposa¿on¹
w dwie membrany o ró¿nej œrednicy. Umo¿liwia to badanie doros³ych i dzieci a ma³a
membrana pozwala dodatkowo na ograniczenie obszaru badanego miejsca. Perfekcyjnie
wykonana g³owica o wyj¹tkowej szczelnoœci akustycznej doskonale sprawdza siê w
trudnych warunkach wywo³anych zewnêtrznym ha³asem. Czasza g³owicy pod ma³¹
membran¹ wyp³ycona w celu ograniczenia objêtoœci powietrza w falowodzie i zwiêkszenia
czu³oœci membrany. Stetoskop o silnym wzmocnieniu akustycznym przenosz¹cy dŸwiêki
w szerokim zakresie badanych czêstotliwoœci (50-1500 Hz.).

BUDOWA
- Dwustronna, solidna g³owica typu Dual o oryginalnym
kszta³cie wykonana ze stali nierdzewnej. Prze³¹cznik g³owicy
obrotowy. T³oczek prze³¹cznika z chromowanego mosi¹dzu
pasowany w korpusie z wyj¹tkow¹ precyzj¹ zapewniaj¹c¹
wysok¹ szczelnoœæ akustyczn¹ i wieloletnie prawid³owe
dzia³anie. "P³ywaj¹ce" membrany z laminatu epoksydowego
zbrojonego w³óknem szklanym zachowuj¹ niezmienne
parametry mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do
czaszy g³owicy przy pomocy pierœcieni z syntetycznej gumy.
Pierœcienie zapewniaj¹ "ciep³y dotyk" g³owicy do cia³a
pacjenta.
- Ramiona liry po³¹czone podwójn¹ sprê¿yn¹ ukryt¹ w drenie.
Sprê¿yny liry posadowione w specjalnym kanale niezale¿nym
od kana³u akustycznego. Jednokana³owy, antystatyczny dren
z pogrubionymi œciankami dla dobrej izolacji od zewnêtrznych
zak³óceñ. Kana³ akustyczny o œrednicy 4,5 mm zapewnia
doskona³¹ transmisjê dŸwiêków w pe³nym zakresie
os³uchiwanych czêstotliwoœci..
- Miêkkie, samouszczelniaj¹ce siê koñcówki uszne (oliwki)
wykonane ze zmiêkczonego PCV o cienkich, elastycznych
œciankach idealnie dopasowuj¹ce siê do zewnêtrznego
kszta³tu kana³u s³uchowego. Oliwki o perfekcyjnie g³adkiej,
"szklistej" powierzchni zapewniaj¹ce wyj¹tkowy komfort
u¿ytkowania i higienê pracy. Mocowane do liry przy
zastosowaniu wewnêtrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki
oraz pierœcienie g³owicy wykonane w tym samym kolorze.
Stetoskop nie posiada czêœci wykonanych z naturalnego
latexu.
ZESTAW
Stetoskop wyposa¿ony w futera³ ochronny z czarnej codury
wraz z kompletem czêœci zamiennych umieszczonych w
wewnêtrznej kieszeni futera³u (2 kpl. oliwek, membrany,
pierœcienie). Pakowany w dwuczêœciowe, estetyczne pude³ko.
Do wyrobu do³¹czona instrukcja u¿ytkowania oraz karta z 3letni¹ gwarancj¹ producenta.

INDEX :

SPL-SD/0X

DATA :

2016-04-04

D³ugoœæ ca³kowita
Waga ca³kowita

71 cm
195 g

Waga g³owicy

98 g

Œrednica membrany 1

43,8 mm

Œrednica membrany 2

26,0 mm

Œrednica kana³u akustycznego 4,5 mm

NAZWA KOLORU
czarny

szary

granatowy niebieski czerwony bordowy ciemno
zielony

jasno fioletowy
zielony
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Black C 444C 282C 2915C 187C 229C 3308C 556C 2695C

SUPRIMA DUAL

Kod koloru
RAL numer
PANTONE numer

cena :

220,00 z³.

STRONA 7

OPTIMA ADULT

KATALOG 2016

OPTIMA ADULT nale¿y do serii lekkich stetoskopów. W grupie OPTIMA posiada
najwiêksz¹ g³owicê i jest internistycznym stetoskopem s³u¿¹cym do badania doros³ych
pacjentów. Wygodna w u¿yciu i noszeniu. Kompaktowa lira z drenem typu Profil ³atwo
mieœci siê w kieszeni. Optymalny wybór stetoskopu o bardzo wysokiej jakoœci i
przystêpnej cenie.

BUDOWA
- Dwustronna, lekka g³owica w klasycznym kszta³cie wykonana
ze stali nierdzewnej. Prze³¹cznik g³owicy obrotowy. T³oczek
prze³¹cznika z chromowanego mosi¹dzu pasowany w korpusie
z wyj¹tkow¹ precyzj¹ zapewniaj¹c¹ wysok¹ szczelnoœæ
akustyczn¹ i wieloletnie prawid³owe dzia³anie. "P³ywaj¹ca"
membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego w³óknem
szklanym zachowuje niezmienne parametry mechaniczne wiele
lat. Sposób mocowania do czaszy g³owicy przy pomocy
pierœcieni z syntetycznej gumy. Pierœcienie zapewniaj¹ "ciep³y
dotyk" g³owicy do cia³a pacjenta.
- Aluminiowa lira z pojedyncz¹ sprê¿yn¹ schowan¹ w drenie.
Sprê¿yna liry posadowiona w drenie typu Profil w specjalnym,
w³asnym kanale s¹siaduj¹cym z kana³em akustycznym.
Jednokana³owy, antystatyczny dren wykonany ze
zmiêkczonego PCV. Kana³ akustyczny o œrednicy 4,0 mm
zapewnia doskona³¹ transmisjê dŸwiêków w pe³nym zakresie
os³uchiwanych czêstotliwoœci..
- Miêkkie, samouszczelniaj¹ce siê koñcówki uszne (oliwki)
wykonane ze zmiêkczonego PCV o cienkich, elastycznych
œciankach idealnie dopasowuj¹ce siê do zewnêtrznego kszta³tu
kana³u s³uchowego. Oliwki o perfekcyjnie g³adkiej, "szklistej"
powierzchni zapewniaj¹ce wyj¹tkowy komfort u¿ytkowania i
higienê pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu
wewnêtrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz
pierœcienie g³owicy wykonane w tym samym kolorze.
Stetoskop nie posiada czêœci wykonanych z naturalnego latexu.
ZESTAW
Stetoskop pakowany w dwuczêœciowe, estetyczne pude³ko
wraz z kompletem czêœci zamiennych: oliwki, membrana,
pierœcienie. Opcjonalnie mo¿e byæ dodany u¿ytkowy futera³
ochronny z czarnej codury. Do wyrobu do³¹czona instrukcja
u¿ytkowania oraz karta z 3-letni¹ gwarancj¹ producenta.

INDEX :

SPL-OA/0X

DATA :

2016-04-04

D³ugoœæ ca³kowita
Waga ca³kowita

71 cm
115 g

Waga g³owicy

55 g

Œrednica membrany

43,8 mm

Œrednica lejka

23,0 mm

Œrednica kana³u akustycznego 4,0 mm

NAZWA KOLORU
czarny

szary

granatowy niebieski czerwony bordowy ciemno
zielony

jasno fioletowy
zielony
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Black C 444C 282C 2915C 187C 229C 3308C 556C 2695C

OPTIMA ADULT

Kod koloru
RAL numer
PANTONE numer

cena :

125,00 z³.

STRONA 8

OPTIMA PEDIATRIC

KATALOG 2016

OPTIMA PEDIATRIC to stetoskop pediatryczny nale¿¹cy do serii lekkich stetoskopów z
grupy OPTIMA. Posiada odpowiednio dobrane rozmiary g³owicy w celu badania dzieci.
Znajduje zastosowanie równie¿ w praktyce lekarzy weterynarii. Wygodny w u¿yciu i
noszeniu. Kompaktowa lira z drenem typu Profil ³atwo mieœci siê w kieszeni. Optymalny
wybór stetoskopu o bardzo wysokiej jakoœci i przystêpnej cenie.

BUDOWA
- Dwustronna, lekka g³owica w klasycznym kszta³cie wykonana
ze stali nierdzewnej. Prze³¹cznik g³owicy obrotowy. T³oczek
prze³¹cznika z chromowanego mosi¹dzu pasowany w korpusie
z wyj¹tkow¹ precyzj¹ zapewniaj¹c¹ wysok¹ szczelnoœæ
akustyczn¹ i wieloletnie prawid³owe dzia³anie. "P³ywaj¹ca"
membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego w³óknem
szklanym zachowuje niezmienne parametry mechaniczne wiele
lat. Sposób mocowania do czaszy g³owicy przy pomocy
pierœcieni z syntetycznej gumy. Pierœcienie zapewniaj¹ "ciep³y
dotyk" g³owicy do cia³a pacjenta.
- Aluminiowa lira z pojedyncz¹ sprê¿yn¹ schowan¹ w drenie.
Sprê¿yna liry posadowiona w drenie typu Profil w specjalnym,
w³asnym kanale s¹siaduj¹cym z kana³em akustycznym.
Jednokana³owy, antystatyczny dren wykonany ze
zmiêkczonego PCV. Kana³ akustyczny o œrednicy 4,0 mm
zapewnia doskona³¹ transmisjê dŸwiêków w pe³nym zakresie
os³uchiwanych czêstotliwoœci..
- Miêkkie, samouszczelniaj¹ce siê koñcówki uszne (oliwki)
wykonane ze zmiêkczonego PCV o cienkich, elastycznych
œciankach idealnie dopasowuj¹ce siê do zewnêtrznego kszta³tu
kana³u s³uchowego. Oliwki o perfekcyjnie g³adkiej, "szklistej"
powierzchni zapewniaj¹ce wyj¹tkowy komfort u¿ytkowania i
higienê pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu
wewnêtrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz
pierœcienie g³owicy wykonane w tym samym kolorze.
Stetoskop nie posiada czêœci wykonanych z naturalnego latexu.
ZESTAW
Stetoskop pakowany w dwuczêœciowe, estetyczne pude³ko
wraz z kompletem czêœci zamiennych: oliwki, membrana,
pierœcienie. Opcjonalnie mo¿e byæ dodany u¿ytkowy futera³
ochronny z czarnej codury. Do wyrobu do³¹czona instrukcja
u¿ytkowania oraz karta z 3-letni¹ gwarancj¹ producenta.

INDEX :

SPL-OP/0X

DATA :

2016-04-04

D³ugoœæ ca³kowita
Waga ca³kowita

70 cm
107 g

Waga g³owicy

47 g

Œrednica membrany

34,5 mm

Œrednica lejka

23,0 mm

Œrednica kana³u akustycznego 4,0 mm

NAZWA KOLORU
czarny

szary

granatowy niebieski czerwony bordowy ciemno
zielony

jasno fioletowy
zielony

01

02

03

04

05

06

07

08

09

9005

7038

5002

5012

2002

4004

6004

6017

4005

Black C 444C 282C 2915C 187C 229C 3308C 556C 2695C

OPTIMA PEDIATRIC

Kod koloru
RAL numer
PANTONE numer

cena :

125,00 z³.
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OPTIMA INFANT to "najmniejszy" przedstawiciel grupy OPTIMA. To lekki stetoskop,
którego g³owica dostosowana jest do badania noworodków i najm³odszych dzieci. Jego
rozmiary sprawiaj¹, ¿e nie sprawia problemu w noszeniu oraz jest wygodny w u¿yciu.
Kompaktowa lira z drenem typu Profil ³atwo mieœci siê w kieszeni. Optymalny wybór
stetoskopu o bardzo wysokiej jakoœci i przystêpnej cenie.

BUDOWA
- Dwustronna, lekka g³owica w klasycznym kszta³cie wykonana
ze stali nierdzewnej. Prze³¹cznik g³owicy obrotowy. T³oczek
prze³¹cznika z chromowanego mosi¹dzu pasowany w korpusie
z wyj¹tkow¹ precyzj¹ zapewniaj¹c¹ wysok¹ szczelnoœæ
akustyczn¹ i wieloletnie prawid³owe dzia³anie. "P³ywaj¹ca"
membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego w³óknem
szklanym zachowuje niezmienne parametry mechaniczne
wiele lat. Sposób mocowania do czaszy g³owicy przy pomocy
pierœcieni z syntetycznej gumy. Pierœcienie zapewniaj¹ "ciep³y
dotyk" g³owicy do cia³a pacjenta.
- Aluminiowa lira z pojedyncz¹ sprê¿yn¹ schowan¹ w drenie.
Sprê¿yna liry posadowiona w drenie typu Profil w specjalnym,
w³asnym kanale s¹siaduj¹cym z kana³em akustycznym.
Jednokana³owy, antystatyczny dren wykonany ze
zmiêkczonego PCV. Kana³ akustyczny o œrednicy 4,0 mm
zapewnia doskona³¹ transmisjê dŸwiêków w pe³nym zakresie
os³uchiwanych czêstotliwoœci..
- Miêkkie, samouszczelniaj¹ce siê koñcówki uszne (oliwki)
wykonane ze zmiêkczonego PCV o cienkich, elastycznych
œciankach idealnie dopasowuj¹ce siê do zewnêtrznego kszta³tu
kana³u s³uchowego. Oliwki o perfekcyjnie g³adkiej, "szklistej"
powierzchni zapewniaj¹ce wyj¹tkowy komfort u¿ytkowania i
higienê pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu
wewnêtrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz
pierœcienie g³owicy wykonane w tym samym kolorze.
Stetoskop nie posiada czêœci wykonanych z naturalnego latexu.
ZESTAW
Stetoskop pakowany w dwuczêœciowe, estetyczne pude³ko
wraz z kompletem czêœci zamiennych: oliwki, membrana,
pierœcienie. Opcjonalnie mo¿e byæ dodany u¿ytkowy futera³
ochronny z czarnej codury. Do wyrobu do³¹czona instrukcja
u¿ytkowania oraz karta z 3-letni¹ gwarancj¹ producenta.

INDEX :
DATA :
D³ugoœæ ca³kowita

SPL-OI/0X
2016-04-04
70 cm

Waga ca³kowita

96 g

Waga g³owicy

36 g

Œrednica membrany

29,7 mm

Œrednica lejka

20,0 mm

Œrednica kana³u akustycznego 4,0 mm

NAZWA KOLORU
czarny

szary

granatowy niebieski czerwony bordowy ciemno
zielony

jasno fioletowy
zielony
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4004
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Black C 444C 282C 2915C 187C 229C 3308C 556C 2695C

OPTIMA INFANT

Kod koloru
RAL numer
PANTONE numer

cena :

125,00 z³.
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UNIMA to stetoskop zaprojektowany z myœl¹ o ratownikach medycznych pracuj¹cych w
szczególnie trudnych warunkach. Doskona³y wybór równie¿ dla anestezjologów.
Jednostronna, monolityczna g³owica ze stali nierdzewnej jest ca³kowicie odporna na
uszkodzenia. Gruby dren i szczelne miêkkie oliwki stanowi¹ skuteczn¹ zaporê dla
zewnêtrznego ha³asu.

BUDOWA
- P³aska, solidna g³owica wykonana ze stali nierdzewnej.
Wykonanie jednostronne, brak obrotowego prze³¹cznika
oznacza pracê jedynie w trybie membrany. Kszta³t umo¿liwia
³atwe wsuniêcie pod ubranie pacjenta. "P³ywaj¹ca" membrana z
laminatu epoksydowego zbrojonego w³óknem szklanym
zachowuje niezmienne parametry mechaniczne wiele lat.
Sposób mocowania do czaszy g³owicy przy pomocy pierœcienia
z syntetycznej gumy. Pierœcieñ zapewnia "ciep³y dotyk" g³owicy
do cia³a pacjenta.
- Mosiê¿na, chromowana lira z podwójn¹ sprê¿yn¹. Sprê¿yna
liry schowana w drenie typu Suprima we w³asnym kanale
odseparowanym od kana³u akustycznego. Dren gruboœcienny,
jednokana³owy wykonany ze zmiêkczonego PCV skutecznie
ogranicza zak³ócenia zewnêtrzne. Kana³ akustyczny o œrednicy
4,5 mm zapewnia doskona³¹ transmisjê dŸwiêków w pe³nym
zakresie os³uchiwanych czêstotliwoœci..
- Miêkkie koñcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiêkczonego
PCV o elastycznych œciankach idealnie dopasowuj¹ siê do
zewnêtrznego kszta³tu kana³u s³uchowego zapewniaj¹c
szczelnoœæ akustyczn¹. Oliwki o perfekcyjnie g³adkiej,
"szklistej" powierzchni zapewniaj¹ wyj¹tkowy komfort
u¿ytkowania i higienê pracy. Mocowane do liry przy
zastosowaniu wewnêtrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki
oraz pierœcienie g³owicy wykonane w tym samym kolorze.
Stetoskop nie posiada czêœci wykonanych z naturalnego latexu.
ZESTAW
Stetoskop w komplecie z u¿ytkowym, ochronnym futera³em z
czarnej codury i kompletem czêœci zamiennych w wewnêtrznej
kieszeni futera³u. Ca³oœæ zapakowana w dwuczêœciowe,
estetyczne pude³ko. Do wyrobu do³¹czona instrukcja
u¿ytkowania oraz karta z 3-letni¹ gwarancj¹ producenta.

INDEX :
DATA :
D³ugoœæ ca³kowita
Waga ca³kowita
Waga g³owicy
Œrednica membrany

SPL-U/0X
2016-04-04
71 cm
152 g

NAZWA KOLORU
czarny

szary

granatowy niebieski czerwony bordowy ciemno
zielony

jasno fioletowy
zielony
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4004

6004

6017

4005

Black C 444C 282C 2915C 187C 229C 3308C 556C 2695C

Kod koloru
RAL numer
PANTONE numer

55 g
43,8 mm

UNIMA

cena :

175,00 z³.

Œrednica kana³u akustycznego 4,5 mm
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EXACTA to podstawowy, jednostronny model w naszej rodzinie stetoskopów. Polecamy
go anestezjologom, ratownikom medycznym, pielêgniarkom do podstawowych badañ
diagnostycznych. Idealny do zestawów z ciœnieniomierzem mechanicznym. G³owica
wykonana ze stali nierdzewnej, z du¿¹ starannoœci¹, konstrukcyjnie pozbawiona
prze³¹cznika obrotowego jest w praktyce bezawaryjna.

BUDOWA
- Jednostronna, lekka g³owica wykonana ze stali nierdzewnej.
"P³ywaj¹ca" membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego
w³óknem szklanym zachowuje niezmienne parametry
mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do czaszy g³owicy
przy pomocy pierœcienia z syntetycznej gumy. Pierœcieñ
zapewnia "ciep³y dotyk" g³owicy do cia³a pacjenta.
- Aluminiowa lira z pojedyncz¹ sprê¿yn¹ schowan¹ w drenie.
Sprê¿yna liry posadowiona w drenie typu Profil w specjalnym,
w³asnym kanale s¹siaduj¹cym z kana³em akustycznym.
Jednokana³owy, antystatyczny dren wykonany ze
zmiêkczonego PCV. Kana³ akustyczny o œrednicy 4,0 mm
zapewnia doskona³¹ transmisjê dŸwiêków w pe³nym zakresie
os³uchiwanych czêstotliwoœci..
- Miêkkie, samouszczelniaj¹ce siê koñcówki uszne (oliwki)
wykonane ze zmiêkczonego PCV o cienkich, elastycznych
œciankach idealnie dopasowuj¹ce siê do zewnêtrznego kszta³tu
kana³u s³uchowego. Oliwki o perfekcyjnie g³adkiej, "szklistej"
powierzchni zapewniaj¹ce wyj¹tkowy komfort u¿ytkowania i
higienê pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu
wewnêtrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz
pierœcienie g³owicy wykonane w tym samym kolorze.
Stetoskop nie posiada czêœci wykonanych z naturalnego latexu.
ZESTAW
Stetoskop pakowany w dwuczêœciowe, estetyczne pude³ko
wraz z kompletem czêœci zamiennych: oliwki, membrana,
pierœcieñ. Opcjonalnie mo¿e byæ dodany u¿ytkowy futera³
ochronny z czarnej codury. Do wyrobu do³¹czona instrukcja
u¿ytkowania oraz karta z 3-letni¹ gwarancj¹ producenta.

INDEX :
DATA :
D³ugoœæ ca³kowita

SPL-E/0X
2016-04-04
71 cm

Waga ca³kowita

92 g

Waga g³owicy

32 g

Œrednica membrany

43,8 mm

NAZWA KOLORU
czarny

szary

granatowy niebieski czerwony bordowy ciemno
zielony

jasno fioletowy
zielony
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Black C 444C 282C 2915C 187C 229C 3308C 556C 2695C

EXACTA

Kod koloru
RAL numer
PANTONE numer

cena :

69,00 z³.

Œrednica kana³u akustycznego 4,0 mm
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CZÊŒCI ZAMIENNE - strona 1

Posiadamy w sta³ej ofercie wszystkie czêœci zamienne do naszych stetoskopów. Podane ceny s¹ cenami brutto.
Podatek VAT na czêœci sprzêtu medycznego wynosi 23 %.

Oliwki
cena za 2 szt. (kpl) - 16,00 z³.
Miêkkie, samouszczelniaj¹ce siê koñcówki uszne ( oliwki ) stetoskopu.
Dostêpne w ró¿nych kolorach. Mocowane do liry poprzez nakrêcenie.
Gwint w wewnêtrznej, metalowej tulejce M5. Wykonane ze
zmiêkczonego PCV.

Dren Standard
cena za 1 szt. - 15,00 z³.
Dren akustyczny do stetoskopu przeznaczony do monta¿u z lir¹ z
"odkryt¹" sprê¿yn¹". Materia³ miêkkie PCV. D³ugoœæ ca³kowita 56 cm,
œrednica kana³u akustycznego 4,0 mm. Dostêpny w ró¿nych kolorach.

Dren Profil
cena 1 szt. - 24,00 z³.
Dren akustyczny do stetoskopu stosowany do monta¿u z lir¹ z "ukryt¹"
sprê¿yn¹. Sprê¿yna liry schowana w drenie w specjalnym kanale
s¹siaduj¹cym z kana³em akustycznym. Materia³ miêkkie PCV. D³ugoœæ
ca³kowita 56 cm, œrednica wewnêtrzna 4,0 mm. Dostêpny w ró¿nych
kolorach.

Dren Suprima
cena za 1 szt. - 43,00 z³
Gruboœcienny, jednokana³owy dren akustyczny do stetoskopu
wyposa¿onego w lirê z "ukryt¹" podwójn¹ sprê¿yn¹. Sprê¿yny liry
posadowione w specjalnym kanale wewn¹trz drenu, który jest
niezale¿ny od kana³u akustycznego. Materia³ miêkkie PCV. D³ugoœæ
ca³kowita 56 cm, œrednica kana³u akustycznego 4,5 mm. Dostêpny w
ró¿nych kolorach.

Dren Cardio
cena za 1 szt. - 58,00 z³.
Dren akustyczny przeznaczony do stetoskopów kardiologicznych.
Dwa wewnêtrzne, odrêbne kana³y akustyczne o ma³ej œrednicy 3,0
mm. Œciany drenu o du¿ej gruboœci. Montowany z lir¹ z "ukryt¹"
podwójn¹ sprê¿yn¹. Sprê¿yny liry posadowione w specjalnym kanale
wewn¹trz drenu, który jest niezale¿ny od kana³u akustycznego.
Materia³ miêkkie PCV. D³ugoœæ ca³kowita 56 cm. Dostêpny w ró¿nych
kolorach.
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CZÊŒCI ZAMIENNE - strona 2

Posiadamy w sta³ej ofercie wszystkie czêœci zamienne do naszych stetoskopów. Podane ceny s¹ cenami brutto.
Podatek VAT na czêœci sprzêtu medycznego wynosi 23 %.

Futera³y
ma³y cena za 1 szt - 39,00 z³. ; du¿y cena za 1 szt - 44,00 z³.
Futera³y ochronne stetoskopu w dwóch rozmiarach. Du¿y 29 x 12 cm i ma³y 24 x 10 cm. Du¿y stosowany do
stetoskopów CARDIO, SUPRIMA oraz UNIMA. Ma³y mo¿e byæ u¿yty do stetoskopów serii OPTIMA oraz
stetoskopu EXACTA. Szyte w tradycyjnej technologii z bardzo mocnego i odpornego na œcieranie materia³u
Codura w kolorze czarnym. Miêdzywarstwa w postaci pianki poliuretanowej dla ochrony mechanicznej i
termicznej, wewn¹trz materia³ wykoñczeniowy, miêkki w kolorze czarnym. Szwy zabezpieczone usztywniaj¹c¹
taœm¹ z PCV. Zamykany na zamek b³yskawiczny. Wewn¹trz specjalna kieszonka na czêœci zamienne do
stetoskopu. Futera³y szyte wg. projektu STETOSKOP.PL.

Membrany
cena za 1 szt. - 12,00 z³.

Pierœcienie
cena za 1 szt. - 12,00 z³.

Membrana g³owicy. Œrednica
zale¿na od typu stetoskopu.
Wykonane z foli epoksydowej
zbrojonej siatk¹ z w³ókna
szklanego.

Miêkkie obrze¿a "ocieplaj¹ce"
g³owicy stetoskopu. Pierœcieñ
membrany i pierœcieñ lejka.
Wykonane z syntetycznej gumy.
Dostêpne w ró¿nych kolorach i
ró¿nych rozmiarach zale¿nych od
typu g³owicy stetoskopu.

Lira z drenem Standard
cena za 1 szt. - 35,00 z³.

Lira z drenem Profil
cena za 1 szt. - 56,00 z³.

Zestaw mo¿e byæ zastosowany
do stetoskopów EXACTA i
OPTIMA oraz stetoskopów
innych producentów, je¿eli
œrednica t³oczka g³owicy nie
przekracza 6 mm. Dostêpne
ró¿ne kolory drenów. Lira
aluminiowa z pojedyncz¹
sprê¿yn¹ zewnêtrzn¹.

Zestaw mo¿e byæ zastosowany
do stetoskopów EXACTA i
OPTIMA oraz stetoskopów
innych producentów, je¿eli
œrednica t³oczka g³owicy nie
przekracza 6 mm. Dostêpne
ró¿ne kolory drenów. Lira
aluminiowa z pojedyncz¹
sprê¿yn¹ ukryt¹ w drenie.

Lira z drenem Suprima
cena za 1 szt. - 74,00 z³.

Lira z drenem Cardio
cena za 1 szt. - 95,00 z³.

Zestaw do zastosowania w
stetoskopach SUPRIMA i UNIMA
oraz w stetoskopach innych
producentów, je¿eli œrednica
t³oczka g³owicy zawiera siê w
granicach 5-7 mm. Dostêpne
ró¿ne kolory drenów. Lira
mosiê¿na, chromowana z
podwójn¹ sprê¿yn¹.

Specjalistyczny zestaw
wy³¹cznie do stetoskopów typu
CARDIO naszej produkcji.
Dostêpne ró¿ne kolory drenów.
Lira mosiê¿na, chromowana z
podwójn¹ sprê¿yn¹.

Lira Standard
cena za 1 szt. - 20,00 z³.
Lira stetoskopu z pojedyncz¹,
zewnêtrzn¹ sprê¿yn¹.
Stosowana razem z drenem
Standard. Materia³ aluminium.
Nakrêcane oliwki, gwint M5.
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