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PRZED UŻYCIEM STETOSKOPU NALEŻY DOKŁADNIE 
ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.

LD PROF-PLUS

37 44

Opis: stetoskop LD Prof-Plus do osłuchiwania tonów Korotkowa, 
składający się z głowicy z plastikową membraną, przewodu 
akustycznego, liry i oliwek. 
W zestawie:
• Głowica stetoskopu (LD-S025) z lekkiego metalu, z membraną 

(LD-S023) o średnicy 44 mm – 1 szt. 
• Przewód akustyczny (LD-S020) o długości 56 cm (dostępne 

kolory: czarny, szary, czerwony, granatowy, fi oletowy, zielony, 
żółty) - 1 szt. 

• Lira (LD-S019) – 1 szt. 
• Oliwki (LD-S066) – 1 komplet.
Wymiary gabarytowe z opakowaniem (mm): 230 x 120 x 22. 
Waga bez opakowania (g): 76. 
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LD PROF-I

Opis: stetoskop LD Prof-I dla lekarzy i średniego personelu 
medycznego składający się z dwustronnej głowicy z plastikową 
membraną i otwartym lejkiem, przewodu akustycznego, liry 
oraz oliwek.
W zestawie:
• Dwustronna głowica stetoskopu (LD-S017) wykonana z lekkiego 

metalu, z dużą membraną i otwartym lejkiem – 1 szt. Średnica 
membrany (LD-S023) wynosi  44 mm. Lejek wyposażony 
jest w gumową obwódkę, o średnicy 27 mm. Prosty i wygodny 
mechanizm przełączania między lejkiem, a membraną poprzez 
obrócenie głowicy wokół zaworu trzpieniowego o 180 stopni. 
Ustawienie zaworu trzpieniowego wskazuje, która strona 
głowicy jest używana. Pozycja 1 oznacza tryb pracy membrany, 
a pozycja 2 tryb pracy lejka.  

• Przewód akustyczny (LD-S020) o długości 56 cm (dostępne 
kolory: czarny, szary, czerwony, granatowy, fi oletowy, zielony, 
żółty) – 1 szt. 

• Lira (LD-S019) – 1 szt.
• Oliwki (LD-S066) – 1 komplet.
Wymiary gabarytowe z opakowaniem (mm): 230 x 120 x 22.
Waga bez opakowania (g): 135. 



P
O

L

10

LD PROF-II

Opis: stetoskop LD Prof- II to specjalistyczny stetoskop pediatryc-
zny składający się z dwustronnej głowicy z plastikową membraną i 
otwartym lejkiem, przewodu akustycznego, liry oraz oliwek.
W zestawie:
• Dwustronna głowica stetoskopu (LD-S028) wykonana z lekkiego 

metalu, ze zmniejszoną membraną i zmniejszonym otwartym 
lejkiem – 1 szt. Średnica membrany (LD-S024) wynosi 34 
mm. Lejek wyposażony jest w gumową obwódkę o średnicy 
21 mm. Prosty i wygodny mechanizm prze łączania między 
lejkiem, a membraną poprzez obrócenie głowicy wokół zaworu 
trzpieniowego o 180 stopni. Ustawienie zaworu trzpieniowego 
wskazuje, która strona głowicy jest używana. Pozycja 1 oznacza 
tryb pracy membrany, a pozycja 2 tryb pracy lejka. 

• Przewód akustyczny (LD-S020) o długości 56 cm (dostępne 
kolory: czarny, czerwony, granatowy, fi oletowy, zielony) – 1 szt.  

• Lira (LD-S019) – 1 szt. 
• Oliwki (LD-S066) – 1 komplet.
Wymiary gabarytowe z opakowaniem (mm): 240 х 110 х 40.
Waga bez opakowania (g): 95. 
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LD PROF-III

Opis: stetoskop LD Prof- III to specjalistyczny stetoskop neona-
talny składający się z dwustronnej głowicy z plastikową membraną 
i otwartym lejkiem, przewodu akustycznego, liry i oliwek.
W zestawie:
• Dwustronna g łowica stetoskopu (LD-S037) wykonana z 

lekkiego metalu, z małą membraną i małym lejkiem – 1 szt. 
Średnica membrany (LD-S040) wynosi 20 mm, a średnica lejka 
18 mm. Prosty i wygodny mechanizm prze łączania między 
lejkiem, a membraną poprzez obrócenie głowicy wokół zaworu 
trzpieniowego o 180 stopni. Ustawienie zaworu trzpieniowego 
wskazuje, która strona głowicy jest używana. Pozycja 1 oznacza 
tryb pracy membrany, a pozycja 2 tryb pracy lejka.

• Przewód akustyczny (LD-S020) o długości 56 cm (dostępne 
kolory: czarny, czerwony, granatowy, fi oletowy, zielony) – 1 szt. 

• Lira (LD-S019) – 1 szt. 
• Oliwki (LD-S066) – 1 komplet.
Wymiary gabarytowe z opakowaniem (mm): 240 х 110 х 40.
Waga bez opakowania (g): 85.  
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LD PROF-IV

Opis: stetoskop LD Prof- IV to specjalistyczny stetoskop 
położniczy składający się z głowicy w kształcie lejka, przewodu 
akustycznego, liry i oliwek.
W zestawie:
• Lekka, wykonana z metalu stożkowa g łowica stetoskopu 

(LD-S038) z plastikowym lejkiem – 1 szt. Średnica lejka wynosi 
25 mm. 

• Przewód akustyczny (LD-S039)  - dwie przewodzące dźwięk 
lateksowe rurki o długości 56 cm (dostępne kolory: czarny, 
granatowy, fi oletowy, zielony) – 1 komplet. 

• Lira (LD-S019) – 1 szt. 
• Oliwki (LD-S066) – 1 komplet.
Wymiary gabarytowe z opakowaniem (mm): 240 х 110 х 40.
Waga bez opakowania (g): 115. 



P
O

L

13

KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE, NAPRAWA I UTYLIZACJA

1. Stetoskop należy chronić przed podwyższoną wilgotnością, pada-
jącymi bezpośrednio promieniami słonecznymi i uderzeniami.

2. Stetoskopu nie należy przechowywać ani używać bezpośrednio 
obok urządzeń  grzejnych i otwartego ognia.

3. Stetoskop należy chronić przed zabrudzeniem.
4. Niedopuszczalny jest kontakt stetoskopu z roztworami agresyw-

nymi.
5. W razie konieczności naprawy należy skontaktować się z wyspe-

cjalizowanym punktem naprawczym. Adresy punktów obsługi 
gwarancyjnej podano na karcie gwarancyjnej.

6. Okres użytkowania wynosi 7 lat od momentu przekazania steto-
skopu użytkownikowi. Rok produkcji podano na opakowaniu.

7. Po upływie określonego okresu użytkowania należy koniecznie 
kontaktować się co pewien czas z wyspecjalizowanymi punktami 
napraw w celu sprawdzenia stanu technicznego stetoskopu.

8. W przypadku utylizacji należy kierować się zasadami obowiązu-
jącymi w danym czasie w danym regionie. Producent nie określił 
szczególnych warunków utylizacji.

9. Warunki eksploatacji: temperatura od +10°C do +40°C; względna 
wilgotność powietrza 85% lub mniej. Warunki przechowywania i 
transportu: temperatura od -34°C do +50°C; względna wilgotność 
powietrza 85% lub mniej.

ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE
1. Niniejszy stetoskop objęty jest dwudziestoczteromiesięcznym 
okresem gwarancji liczonym od daty sprzedaży.
2. Zobowiązania gwarancyjne określane są w karcie gwarancyj-
nej podczas sprzedaży urządzenia.
3. Adresy punktów obsługi gwarancyjnej podano na karcie gwa-
rancyjnej.



P
O

L

14

CERTYFIKACJA I REJESTRACJA PAŃSTWOWA
Produkcja urządzeń certyfi kowana jest według międzynarodowego 
standardu ISO 13485. Urządzenie odpowiada wymaganiom Dyrek-
tywy Europejskiej MDD 93/42/ЕЕС.

 Reklamacje i prośby należy kierować na adres:
Little Doctor Europe Sp. z o.o.
ul. Zawiła 57G, 30-390, Kraków, Polska 
Serwis tel.: +48 12 2684749.

Wyprodukowano pod kontrolą i dla:
Wykonywane jest pod nadzorem i dla Little Doctor International (S) 
Pte. Ltd., 35 Selegie Road #09-02 Parklane Shopping Mall, Singa-
pore 188307, Singapore. Adres pocztowy: Yishun Central P.O. Box 
9293 Singapore 917699.

Producent:
Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd., No.8, Tongxing Road 
Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, 
Jiangsu, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Dystrybutor w Unii Europejskiej:
Little Doctor Europe Sp. z o. o., ul. Zawiła 57G, 30-390 Kraków Polska 
Biuro handlowe tel.: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53
E-mail: biuro@littledoctor.pl
www.LittleDoctor.pl
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WARRANTY CARD / KARTA GWARANCYJNA 

NAME AND ADDRESS OF COMMERCIAL ORGANIZATION / 
NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO

I have read and understood the Terms and 
Conditions of Warranty Service, I agree to 
warranty obligations of the Seller, I have 
inspected appearance and functionality of 
the goods and have received the goods as a 
complete packed package:
Kupujący informuje, że zapoznał się i 
zaakceptował warunki gwarancji, znany jest 
mu wygląd i parametry produktu, a towar 
otrzymał w całości, w opakowaniu wraz z 
akcesoriami: 

DATE OF SALE / 
DATA SPRZEDAŻY

SIGNATURE OF SELLER / 
PODPIS SPRZEDAWCY

SEAL (STAMP) / 
PIECZĘĆ SPRZEDAWCY

SIGNATURE OF BUYER /
PODPIS KUPUJĄCEGO

LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699, 
Fax: 65-62342197, E-mail: info@littledoctor.sg

Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G  Zawila Street Krakow 30-390 Poland

www.LittleDoctor.sg




