
Stethoscopes

Maak kennis met:

Beoordeel patiënten met meer vertrouwen met behulp van de nieuwe  
3M™ Littmann® CORE digitale stethoscoop.

Maak kennis met onze tot nu toe meest geavanceerde stethoscoop. 
Nu kunt u alles krijgen waarvan u houdt met Littmann stethoscopen – 
superieure akoestiek, comfort en kwaliteit – met tot 40x versterking 
(bij piekfrequentie versus analoge modus), actieve ruisonderdrukking  
en mobiele visualisatie van geluidsgolven.

Luister zoals nog nooit tevoren.



Doe meer dan u ooit 
voor mogelijk had 
gehouden.
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Eerst luisteren.

Upgrade en luister zoals nog nooit 
tevoren op www.littmann.nl/CORE 
www.littmann.3mbelgique.be/CORE

Verleg de  
luistergrenzen  
naar een volledig  
nieuw niveau.
3M™ Littmann® CORE  
digitale stethoscoop.

Ontdek nieuwe details  
dankzij de digitale 
technologie.

Maak verbinding met 
Eko-software, zodat u 
hartgeluidsgolven in realtime 
kunt visualiseren. En gebruik 
AI als hulpmiddel bij de 
detectie van hartgeruis. 
(abonnement vereist**. 
Meer informatie vindt u op 
ekohealth.com/ai)

Comfort. Vertrouwen. 

Klikvaste oordopjes met 
een zachte afdichting 
passen zich aan de oren 
aan voor een uitstekende 
akoestische afdichting en 
comfortabele pasvorm.

Hoor wat u wilt horen.

Schakel snel tussen de 
analoge en versterkte 
luistermodus en gebruik de 
twee instelbare membranen 
aan beide zijden van het 
dubbelzijdige borststuk om 
geluiden met hoge en lage 
frequentie te horen.

Hoor meer. Veel meer.

Tot 40x versterking* en 
actieve ruisonderdrukking 
om achtergrondruis te 
verminderen.

*40x versterking op basis van 
vergelijking van analoog versus 
elektronisch ondersteund, versterkt 
luisteren met maximaal volume  
bij de piekfrequentie (125 Hz).

Smart apparaat niet inbegrepen.
**Alleen verkrijgbaar in de VS.
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Opnemen

15, 30, 60 of 120  
seconden opnamen kunnen op 
het veilige dashboard worden 
opgeslagen en geannoteerd.

Analyseren

Maak een bibliotheek met 
hartgeluiden om het verloop 
van een ziekte te volgen of voor 
educatie.

Delen

Deel opnamen veilig met 
collega's.


