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

D³ugoœæ ca³kowita                     71 cm

Waga ca³kowita                         92 g

Waga g³owicy                            32 g

Œrednica membrany                  43,8 mm

Œrednica kana³u akustycznego  4,0 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.
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