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Stetoskop Rappaport HS-30C - czarny
 

Cena: 49,90 pln

Opis słownikowy

Producent Rappaport

Opis produktu
 

Dwugłowicowy stetoskop typu Rappaport, który może funkcjonować na pięć różnych sposobów.

 

 

Właściwości:

- zmieniając się na 5 różnych sposobów instrument ten zajmuje miejsce wszystkich innych stetoskopów i właściwie funkcjonuje jak 5
stetoskopów dla pięciu różnych przeznaczeń w jednym urządzeniu

- zaprojektowany do wielu celów, 3 różne membrany w kształcie dzwonka są dodatkowo wyposażone w dwa krążki, poza podstawowym,
duży i mały, tworząc razem kompletny zestaw.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Każdego krążka lub dzwonka używa się w ściśle określonym celu.

- duży krążek: zasadniczo ta membrana używana jest do wykrywania dźwięków serca o niskiej częstotliwości, skurczowych i trzecich
dźwięków serca zarówno jak pierwszych i drugich dźwięków serca. Wykrywalne są także szmery o wysokich tonach wydawane przez
serce.

 

- mały krążek: jest zaprojektowany do słuchania wysokich tonów serca dziecka.

 

- krążek dla dorosłych: ten dzwonek jest bardzo użyteczny do sprecyzowania niskich i wysokich tonów oraz szmerów

 

- dzwonek w średnim rozmiarze: koncentruje się na wąskich miejscach, takich jak przestrzeń międzyżebrowa i wszelkie inne małe
miejsca, wykrywając niskie i średnie tony dźwięków lub szmery.

 

- dzwonek w rozmiarze dla dzieci: najlepiej służy badaniu niemowląt i małych dzieci. Przy pomocy tego dzwonka są najlepiej wyczuwalne
dźwięki o niskich i średnich tonach oraz szmery wydawane przez serce dziecka.

 

- zapasowe końcówki do uszu w 3 różnych rozmiarach pozwalają użytkownikowi na wybór pary, która pasuje i daje komfort. Są
zapakowane w małe etui wraz z 3 membranami w kształcie dzwonka i 2 parami przeźroczystych, plastikowych krążków: dużym i małym

 

Kolor: czarny

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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