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Model LD Special
długość przewodu 56 lub72 cm

Stetoskop wielofunkcyjny typu 

SPRAGUE RAPPAPORT
 

Dodatkowe akcesoria

Opis i wyposażenie modelu LD Special:

• Wielofunkcyjny wysokiej jakości stetoskop (typ SPRAGUE RAPPAPORT) 
przeznaczony jest do osłuchiwania serca, płuc, naczyń krwionośnych, przewodu 
pokarmowego u dzieci i dorosłych.

• Specjalne wyposażenie umożliwia wykorzystanie stetoskopu w 4 konfi guracjach: 
od zwykłej (dla dorosłych) do neonatalnej (dla noworodków).

• Wykonana według specjalnego projektu dwustronna metalowa głowica (LD-S018) 
z dużą (dla dorosłych) i małą (dla dzieci) diafragmami – 1 szt. Średnica robocza 
dużej diafragmy wynosi 38 mm, małej - 25 mm. Każda diafragma wyposażona jest 
w przezroczystą plastikową membranę. Konstrukcja głowicy pozwala na wymianę 
każdej z diafragm na lejek potrzebnego rozmiaru. Diafragmy i lejki są nakręcane na 
głowicę. W celu zmiany roboczej strony głowicy należy przekręcić trzonek o 180 
stopni. Płaska strona trzonka pod głowicą wskazuje, która jej strona jest obecnie 
używana.

 W kolorowym wykonaniu «Black Matt» stetoskop wyposażony jest w głowicę LD-
S018bm w czarnym matowym kolorze.
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• Dwa pogrubione przewody akustyczne (dreny) o długości 56 lub 72 cm (długość 
zaznaczono na pudełku) – 1 kompl.

• Dwa metalowe przewody słuchawkowe ze sprężyną i oliwkami (lira) - 1 kompl.

W kolorowym wykonaniu «Black Matt» stetoskop wyposażony jest w przewody 
słuchawkowe w czarnym matowym kolorze. 

Dodatkowe akcesoria dołączone do zestawu:

• Lejek plastikowy duży (średnica 33 mm) – 1 szt.

• Lejek plastikowy mały (średnica 26 mm) – 1 szt.

• Lejek plastikowy neonatalny (średnica 19 mm) – 1 szt. 

• Membrana duża (średnica 40 mm) – 1 szt.

• Membrana mała (średnica 27 mm) – 1 szt.

• Oliwki plastikowe – 2 kompl.

• Pokrowiec plastikowy na dodatkowe akcesoria – 1 szt.

Wymiary gabarytowe w opakowaniu, mm: 300 х 130 х 40 

Waga (z opakowaniem), g: 380
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Model LD SteTime
Stetoskop wielofunkcyjny typu

SPRAGUE RAPPAPORT

Dodatkowe akcesoria

Opis i wyposażenie modelu LD Special:

• Wielofunkcyjny wysokiej jakości stetoskop (typ SPRAGUE RAPPAPORT) z 
wbudowanym w głowicę zegarkiem kwarcowym przeznaczony jest do 
osłuchiwania serca, płuc, naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego u dzieci 
i dorosłych.

• Specjalne wyposażenie umożliwia wykorzystanie stetoskopu w 4 konfi guracjach: 
od zwykłej (dla dorosłych) do neonatalnej (dla noworodków).

• Wykonana według specjalnego projektu dwustronna metalowa głowica (LD-
S041)   dużą diafragmą i nasadą z zegarkiem kwarcowym – 1 szt. Średnica robocza 
diafragmy wynosi 38 mm. Diafragma wyposażona jest w przezroczystą plastikową 
membranę. Konstrukcja głowicy pozwala na wymianę zarówno diafragmy, jak i 
zegarka na jakąkolwiek z nasad, zawartych w komplecie dodatkowych akcesoriów 
do stetoskopu. Diafragmy, zegarki i lejki są nakręcane na głowicę. W celu zmiany 
roboczej strony głowicy należy przekręcić trzonek o 180 stopni. Płaska strona 
trzonka pod głowicą wskazuje, która jej strona jest obecnie używana.

• Dwa pogrubione przewody akustyczne (dreny) o długości 56 cm – 1 kompl.

• Dwa metalowe przewody słuchawkowe ze sprężyną i oliwkami (lira) - 1 kompl.

Dodatkowe akcesoria dołączone do zestawu:

• Lejek plastikowy duży (średnica 33 mm) – 1 szt.

• Lejek plastikowy mały (średnica 26 mm) – 1 szt. 
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• Lejek plastikowy neonatalny (średnica 19 mm) – 1 szt. 

• Membrana duża (średnica 40 mm) – 1 szt.  

• Diafragma mała (średnica robocza 25 mm) – 1 szt. 

• Membrana mała (średnica 27 mm) – 1 szt. 

• Oliwki plastikowe – 2 kompl. 

• Pokrowiec plastikowy na dodatkowe akcesoria – 1 szt. Wymiary gabarytowe w 
opakowaniu, mm: 300 х 130 х 40

Waga (z opakowaniem), g: 398

Wymiana baterii:

W zegarku stetoskopu LD SteTime wykorzystywana jest bateria 
typu LR 626/377, 1.5 W.

Wymieniać baterie należy średnio raz w roku.

Przeprowadzenie wymiany baterii:

Odkręcić nasadę z zegarkiem z głowicy stetoskopu. 1. 

Za pomocą monety odkręcić tylną część nasady (rys . 1).2. 

Wyjąć zegarek (rys. 2).3. 

Podważyć cienkim śrubokrętem i zdjąć pokrywę 4. 
zegarka (rys. 3).

Wymienić baterie (typ LR 626/377, 1.5 W).5. 

Zamontowanie przeprowadzać w odwrotnej 6. 
kolejności.

Wymianę baterii w zegarku stetoskopu zaleca się
przeprowadzać w wyspecjalizowanych zakładach.

Rys . 1

Rys. 2

Rys. 3
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Pielęgnacja, przechowywanie, naprawa i utylizacja

  1. Stetoskop należy chronić przed nadmierną wilgocią, bezpośrednim światłem 
słonecznym, uderzeniami.

  2. Nie należy przechowywać i używać stetoskopu w pobliżu urządzeń grzewczych i 
otwartego ognia.

  3. Chronić stetoskop przed zabrudzeniami.
  4. Nie dopuszczać do kontaktu stetoskopu z roztworami agresywnymi.
  5. Naprawa urządzenia, w razie zaistnienia takiej konieczności, ma być przeprowadzana 

tylko w wyspecjalizowanych punktach serwisowych. Adresy punktów serwisowych są 
podane w karcie gwarancyjnej.

  6. Wymiana baterii w zegarku (dla LD SteTime) ma być przeprowadzana w 
wyspecjalizowanych zakładach zegarmistrzowskich..

  7. Okres używalności stetoskopu – 6 lat. Rok produkcji jest podany na opakowaniu. Okres 
żywotności baterii (dla LD SteTime) – 1 rok.

  8. Po upływie ustalonego okresu używalności stetoskopu należy co jakiś czas zgłaszać 
się do specjalistów (wyspecjalizowanych punktów serwisowych) w celu sprawdzenia 
technicznego stanu przyrządu.

  9. Utylizacja urządzeń przeprowadzana jest zgodnie z zasadami, obowiązującymi obecnie 
w danym regionie. Specjalne warunki utylizacji nie zostały ustalone przez producenta.

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

Zobowiązania gwarancyjne

1. Na sprzęt LD jest ustalony okres gwarancji, który określono w karcie gwarancyjnej 
produktu.

2. Zobowiązania gwarancyjne potwierdzone są kartą gwarancyjną, otrzymywaną 
przez nabywcę przy zakupie stetoskopu.
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Certyfi kacja i rejestracja państwowa

Produkcja urządzeń certyfi kowana jest według międzynarodowego standardu ISO 
13485. Urządzenie odpowiada wymaganiom Dyrektywy 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, Singapore 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 Polsce:

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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