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RODZINA STETOSKOPÓW
ZE STALI NIERDZEWNEJ
Sprzedawca
Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci
towaru z umow¹.
Szczegó³owe warunki wykonania umów sprzeda¿y okreœla Rozporz¹dzenie
Rady Ministrów z 30.05.1995r. (Dz.U. Nr. 64 z 14.06.1995r. Poz.238) oraz
Ustawa z 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr.141 z 2002r. poz.1176).

Producent :
PPH
99-420 £yszkowice, Daniek 2
Sklep internetowy:
00-519 Warszawa, ul.Wspólna 27a
mob. +48 604 449 496
www.stetoskop.pl
tel. +48 22 629 48 18
biuro@stetoskop.pl

kardiologiczne

SPL-CC CARDIO CLASSIC
SPL-CD CARDIO DUAL

internistyczne

SPL-SC SUPRIMA CLASSIC
SPL-SD SUPRIMA DUAL
SPL-OA OPTIMA ADULT

pediatryczne

SPL-OP OPTIMA PEDIATRIC

neonatalne

SPL-OI

anestezjologiczne SPL-U
pielêgniarskie

SPL-E

OPTIMA INFANT
UNIMA
EXACTA

Instructions for use stainless steel stethoscopes
STETOSKOP.PL - Cardio, Suprima, Optima, Unima, Exacta

Instrukcja u¿ytkowania stetoskopów ze stali nierdzewnej
STETOSKOP.PL - Cardio, Suprima, Optima, Unima, Exacta

The stethoscope is a medical diagnostic tool designed for
auscultation of the patient. Read these instruction carefully before
using the stethoscope and keep them in a safe place for future
reference.

Stetoskop jest medycznym narzêdziem diagnostycznym przeznaczonym
do os³uchiwania pacjenta. Prosimy o zapoznanie siê z instrukcj¹ przed
u¿yciem stetoskopów i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu na
przysz³oœæ.

Setting-up
Plastic parts don’t consist latex.
The stethoscope is supplied with soft eartips fitted. These can
be unscrewed and replaced. Stethoscope binaural should be
installed so eartip body work around axis aural. Eartips bodies
regulation pressure gets by binaural arms extension or
squeezing them within. The chestpiece lets you choose
between a membrane and an open cone. To select, hold the
tube in one hand and rotate the chestpiece with the other
hand 180° until it clicks into place. Position the chestpiece
without applying too much pressure.

Opis
Elementy z tworzyw sztucznych nie zawieraj¹ lateksu.
Stetoskop wyposa¿ony jest w miêkkie koñcówki uszne (oliwki). Miêkkie
oliwki mo¿na odkrêciæ i wymieniæ. Lira stetoskopu powinna byæ
zak³adana w taki sposób, aby oliwka pracowa³a w osi kana³u usznego.
Regulacjê nacisku liry na uszy uzyskuje siê poprzez rozci¹gniêcie ramion
liry na zewn¹trz lub œciœniêcie do wewn¹trz. Wyboru kana³u
akustycznego pomiêdzy membran¹ i lejkiem dokonuje siê poprzez obrót
t³oczka o 180°. Aby dokonaæ obrotu przytrzymaj dren jedn¹ rêk¹ a
drug¹ rêk¹ obróæ g³owicê wokó³ t³oczka do momentu zadzia³ania
prze³¹cznika. U¿ywaj g³owicy nie stosuj¹c zbyt silnego nacisku.

Cleaning and maintenance
Eartips bodies and acoustic tubing should be often washed in
hot water with soap addition towards removing fat from
surface. This is condition for long-lasting plastic elisticity.
Eartips bodies in case of washing should be unscrewed.
The membrane can be removed after carefully pushing away
the plastic ring and washed in soapy water. A replacement
membrane is supplied. All components can be sterilized in
ethylene oxide. Do not use thermal sterilization.

Czyszczenie i konserwacja
Oliwki i przewody akustyczne powinny byæ czêsto myte w ciep³ej
wodzie z dodatkiem myd³a w celu usuniêcia t³uszczu z powierzchni. Jest
to warunkiem d³ugotrwa³ego zachowania ich elastycznoœci. Oliwki
powinny byæ odkrêcone od liry do mycia.
Membrana mo¿e byæ bardzo ostro¿nie zdemontowana poprzez
zsuniêcie gumowego pierœcienia i równie¿ umyta w ciep³ej wodzie z
myd³em. Zastêpcza membrana znajduje siê w opakowaniu. Wszystkie
czêœci mo¿na sterylizowaæ tlenkiem etylenu. Nie nale¿y u¿ywaæ
termicznych sterylizatorów.

Warranty
Manufacturer warranty: for cardiology stethoscopes for a
period of five years, for the rest of stethoscopes for 3 years
from the date of sale. We quarantee the proper function of the
unit provided it is used as intended by the manufacturer and
according to the instructions for use. Any faults or defects
which occur during the quarantee period will be repaired free
of charge provided they are caused by faults in material,
design or workmanship. This quarantee excludes any defects
which occur because of normal wear and tear, incorrect use,
the use of non-original spare parts, or non-authorized
modification or repairs.

Gwarancja
Producent udziela gwarancji : dla stetoskopów kardiologicznych na
okres 5 lat, dla stetoskopów pozosta³ych na 3 lata od daty sprzeda¿y.
Gwarantujemy w³aœciwe funkcjonowanie stetoskopu pod warunkiem
u¿ywania zgodnego ze wskazówkami producenta zawartymi w
instrukcji. Uszkodzenia i wady wystêpuj¹ce w okresie gwarancyjnym
powsta³e w wyniku ukrytych wad materia³u lub z winy producenta
zostan¹ usuniête bezp³atnie.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych wskutek u¿ytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem oraz nie autoryzowanych przeróbek przy
u¿yciu nieoryginalnych czêœci.

