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

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
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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 5-
letni¹ gwarancj¹ producenta.
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