
LD Prof-PLus

37 44

Popis: stetoskop LD Prof-Plus je fonendoskop pro poslech Korotkovových 
zvuků, který se skládá z hlavice ve tvaru diafragmy s plastovou membránou, 
spojovací trubice, binaurálních trubic a nástavců do uší.
Obsah balení:
•	 Hlavice	k	stetoskopu	(LD-S025)	z	lehkého	kovu	s	membránou	(LD-S023)	
o průměru 44 mm - 1 kus. 
•	 Trubice	zdravotnická	spojovací	(LD-S020)	o	délce	56	cm	(možné	barvy	
dodávaných	trubic:	černá,	šedá,	červená,	modrá,	fialová,	zelená,	žlutá)	-	1	
kus. 
•	 Binaurální	trubice	(LD-S019)	-	1	kus.	
•	 Nástavce	do	uší	(LD-S066)	-	1	komplet.
Rozměry	v	balení,	mm	230	x	120	x	22	
Hmotnost	bez	balení,	g:	76	

LD Prof-I

Popis:	 stetoskop	 LD	Prof-I	 je	 fonendoskop	pro	 lékaře	 a	 střední	 zdravotnický	
personál,	který	se	skládá	z	oboustranné	hlavice	ve	tvaru	diafragmy	s	plastovou	
membránou	 a	 otevřeným	 zvonem,	 spojovací	 trubice,	 binaurálních	 trubic	 a	
nástavců do uší.
Obsah balení:
•	 Hlavice		k	stetoskopu	(LD-S017)	-	oboustranná	z	lehkého	kovu	s	velkou	
diafragmou	a	otevřeným	zvonem	-	1	kus.	Průměr	membrány	(LD-S023)	
-	44	mm.	Zvon	hlavice	má	kontaktní	gumový	kroužek.	Průměr	zvonu	27	

mm.	Jednoduchý	a	pohodlný	mechanismus	pro	přepínání	mezi	zvonem	
a	diafragmou	otáčením	hlavice	kolem	osového	ventilu	o	180	stupňů.	
Poloha	osového	ventilu	označuje	pracovní	stranu	hlavice.	Pozice	1	uvádí	do	
provozu	diafragmu,	pozice	2	uvádí	do	provozu	zvon.	
•	 Trubice	zdravotnická	spojovací	(LD-S020)	o	délce	56	cm	(možné	barvy	
dodávaných	trubic:	černá,	šedá,	červená,	modrá,	fialová,	zelená,	žlutá)	-	1	
kus. 
•	 Binaurální	trubice	(LD-S019)	-	1	kus.
•	 Nástavce	do	uší	(LD-S066)	-	1	komplet.
Rozměry	v	balení,	mm	230	x	120	x	22
Hmotnost	bez	balení,	g:	135

LD Prof-II

Popis: stetoskop LD Prof-III je specializovaný neonatální fonendoskop, který 
se	skládá	z	oboustranné	hlavice	ve	tvaru	diafragmy	s	plastovou	membránou	
a	otevřeného	zvonu,	spojovací	trubice,	binaurálních	trubic	a	nástavců	do	uší.
Obsah balení:
•	 Hlavice	k	stetoskopu	(LD-S028)	oboustranná	z	lehkého	kovu	s	malou	
diafragmou	a	malým	zvonem	-	1	kus.	Průměr	membrány	(LD-S024)	-	34	
mm,	průměr	zvonu	-	21	mm.	Jednoduchý	a	pohodlný	mechanismus	pro	
přepínání	mezi	diafragmou	a	zvonem	otáčením	hlavice	kolem	osového	
ventilu	o	180	stupňů.	Poloha	osového	ventilu	označuje	pracovní	stranu	
hlavice.	Pozice	1	uvádí	do	provozu	diafragmu,	pozice	2	uvádí	do	provozu	
zvon.
•	 Trubice	zdravotnická	spojovací	(LD-S020)	o	délce	56	cm	(možné	barvy	
dodávaných	trubic:	černá,	červená,	modrá,	fialová,	zelená)	-	1	kus.	
•	 Binaurální	trubice	(LD-S019)	-	1	kus.	
•	 Nástavce	do	uší	(LD-S066)	-	1	komplet.
Rozměry	v	balení,	mm:	240	x	110	x	40
Hmotnost	bez	balení,	g:	95
 

LD Prof-III

Popis: stetoskop LD Prof-III je specializovaný neonatální fonendoskop, který 
se	skládá	z	oboustranné	hlavice	ve	tvaru	diafragmy	s	plastovou	membránou	
a	otevřeného	zvonu,	spojovací	trubice,	binaurálních	trubic	a	nástavců	do	uší.
Obsah balení:
•	 Hlavice	k	stetoskopu	(LD-S037)	oboustranná	z	lehkého	kovu	s	malou	
diafragmou	a	malým	zvonem	-	1	kus.	Průměr	membrány	(LD-S040)	-	20	
mm,	průměr	zvonu	-	18	mm.	Jednoduchý	a	pohodlný	mechanismus	pro	
přepínání	mezi	diafragmou	a	zvonem	otáčením	hlavice	kolem	osového	
ventilu	o	180	stupňů.	Poloha	osového	ventilu	označuje	pracovní	stranu	
hlavice.	Pozice	1	uvádí	do	provozu	diafragmu,	pozice	2	uvádí	do	provozu	
zvon.
•	 Trubice	zdravotnická	spojovací	(LD-S020)	o	délce	56	cm	(možné	barvy	
dodávaných	trubic:	černá,	červená,	modrá,	fialová,	zelená)	-	1	kus.	
•	 Binaurální	trubice	(LD-S019)	-	1	kus.	
•	 Nástavce	do	uší	(LD-S066)	-	1	komplet.
Rozměry	v	balení,	mm:	240	x	110	x	40
Hmotnost	bez	balení,	g:	85		

LD Prof-IV

Popis: stetoskop LD Prof-IV je specializovaný porodnický stetoskop, který 
se skládá z hlavice ve tvaru zvonu, spojovací trubice, binaurálních trubic a 
nástavců do uší.
Obsah balení:
•	 Hlavice	k	stetoskopu	(LD-S038)	lehká	kovová	kuželovitého	tvaru	s	
plastovým	zvonem	-	1	kus.	Průměr	zvonu	-	25	mm.	
•	 Trubice	zdravotnické	spojovací	(LD-S039)	-	dvě	zvukově	vodivé	trubice	
z	latexu	o	délce	56	cm	(možné	barvy	dodávaných	trubic:	černá,	modrá,	
fialová,	zelená)-	1	komplet.	
•	 Binaurální	trubice	(LD-S019)	-	1	kus.	
•	 Nástavce	do	uší	(LD-S066)	-	1	komplet.
Rozměry	v	balení,	mm:	240	x	110	x	40
Hmotnost	bez	balení,	g:	115.

StetoSkop LD 
Návod k použití

CZ

LD Prof-Plus, LD Prof-I,
LD Prof-II, LD Prof-III

LD Prof-IV



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

®	Registered	trade	marks	of	Little	Doctor	International	(S)	Pte.	Ltd.	(Singapore).	
©	Copyright	Little	Doctor	International	(S)	Pte	Ltd.,	2019. E049-2012-17_CZ
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Záruční doba 

 
Jméno kupujícího

 
Pečeť (razítko) prodávajícího 

 
Podpis prodejce 

Vyplňuje zástupce autorizovaného servisního střediska.

Datum Servisní poznámky 

Péče,	SkLaDováNí,	oPRavy	a	LIkvIDaCe

Důležité!
1.	 Stetoskop	 je	 třeba	 chránit	 před	 zvýšenou	 vlhkostí,	 přímými	 slunečními	
paprsky, údery.
2.	 Neskladujte	a	nepoužívejte	stetoskop	v	blízkosti	topných	těles	a	
otevřeného	ohně.
3.	 Chraňte	stetoskop	před	znečištěním.
4.	 Styk	stetoskopu	s	agresívními	látkami	není	přípustný.
5.	 v	případě	potřeby	provádějte	opravy	pouze	ve	specializovaných	
organizacích.   Adresy organizací, provádějících záruční 
servis jsou uvedeny v záručním listě.
6	 výměnu	napájecího	článku	hodin	(pro	LD	SteTime)	provádějte	ve	
speciálních	hodinářských	dílnách.	
7.	 Životnost	stetoskopu	je	7	let.	Rok	a	měsíc	výroby	je	uveden	na	balení.	
Životnost	napájecího	článku	(pro	LD	SteTime)	je	1	rok.

DoPLňkové	PříSLušeNSTví	oBSaŽeNé	v	BaLeNí

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ:
		Shoda	se	Směrnicí	93/42	/	eHS

					Důležité:	Přečtěte	si	návod
		Zástupce	v	evropské	unii

   Výrobce
			Chraňte	před	vlhkem

Datum	úpravy	tohoto	Návodu	k	použití	je	uvedeno	na	poslední	
stránce	ve	formě	IXXX/yyMM/NN,	kde	yy	je	rok,	MM	měsíc	úpravy	a	
NN	číslo	úpravy.

výroba	je	certifikována	podle	mezinárodní	normy	ISo	13485.	Přístroj	odpovídá	
evropské	směrnice	MDD	93/42/ЕЕС.
vyrobeno	pod	kontrolou	a	pro	Little	Doctor	International	(S)	Pte.	Ltd.	(7500a	
BeaCH	RoaD	#11-313	THe	PLaZa	SINGaPoRe	199591,	adresa	pro	korespon-
denci:	yishun	Central	P.	o.	Box	9293	Singapore	917699).
výrobce:	Little	Doctor	electronic	(Nantong)	Co.	Ltd.	(No.	8,	Tongxing	Road	
economic	&	Technical	Development	area,	226010	Nantong,	Jiangsu,	People’s	
Republic	of	China).
Distributor	v	evropské	unii:	Little	Doctor	europe	Sp.	z	o.	o.	(57G	Zawila	Street,	
30-390	kraków,	Poland,	phone:	+48	12	2684746,	12	2684747,	fax:	+48	12	268	
47	53,	e-mail:	biuro@littledoctor.pl)
více	informací	najdete	na	www.littledoctor.sg


