EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 24-05-2022 04:28

Link do produktu: https://www.medinox.pl/stetoskop-pediatryczny-mdf-787-infant-neonatal-id-655-p-655.html

Stetoskop pediatryczny MDF 787
Infant & Neonatal [id-655]
Cena brutto

195,00 zł

Cena netto

180,56 zł

Opis produktu
Stetoskop Pediatryczny z tradycyjną podwójną głowicą:
przewód akustyczny dłuższy niż w innych dostępnych na rynku stetoskopach
głowica zaprojektowana specjalnie dla noworodków i niemowląt
łatwe przełączanie między membraną a lejkiem
ergonomiczne i funkcjonalne komponenty
lekka głowica wykonana z doskonałej jakości chromowanego mosiądzu
głęboki lejek zapewnia doskonałą akustykę
kompromis między ekonomią a jakością
lira ErgonoMaxTM wykonana z chromowanego mosiądzu
przewód akustyczny w kształcie Y
dożywotnia gwarancja!
Cechy charakterystyczne stetoskopów MDF:
w pełni obrotowy zawór akustyczny
ręcznie robiony
program dożywotnich części zamiennych
ulepszona akustyka
miękkie dopasowujące się oliwki MDF ComfortSealTM zapewniają doskonałą akustykę i długotrwały komfort pracy
precyzyjnie wykonany bardzo wytrzymały
materiał przewodu o bardzo dużej gęstości, nie skleja się, nie kruszeje, nie zawiera lateksu
nieziębiące obwódki zwiększają wzmocnienie akustyczne i izolację
membrana z ultra-czułego włókna wzmacnia dźwięk
Stetoskop Pediatryczny MDF 787 Infant & Neonatal jest to stetoskop ręcznie wykonywany w tradycyjnej manufakturze MDF.
Od roku 1971 stetoskopy MDF są wytwarzane przez mistrzów.
Stetoskop MDF Infant&Neonatal jest specjalnie zaprojektowany do osłuchiwania niemowląt i noworodków. Jego w pełni
obrotowy zawór akustyczny pozwala na łatwe i szybkie przełączanie głowicy między lejkiem a membraną.Stetoskop MDF
Infant&Neonatal jest najwyższej jakości, bardzo czułym akustycznym przyrządem diagnostycznym. Ergonomiczny i
funkcjonalny kształt części pozwala na zastosowanie go jako profesjonalny stetoskop niemowlęco-noworodkowy.
Lekka mała podwójna głowica niemowlęco-noworodkowa oraz w pełni obrotowy zawór akustyczny wykonane są z wysokiej
jakości chromowanego mosiądzu. Głęboki lejek jest doskonały do osłuchiwania delikatnych i cichych tonów o małej
częstotliwości. Obwódka lejka wykonana jest z nieziębiącego, wytrzymałego materiału PVC, który zapewnia komfort
pacjentowi.
Lira wykonana jest z chromowanego mosiądzu, wyposażona w miękkie oliwki MDF ComfortSealTM. Zapewniają one wysokiej
jakości transmisję akustyczną i ergonomiczne dopasowanie dla zaawansowanego komfortu użytkowania.
Wysokiej jakości i wytrzymałości materiał o dużej gęstości PVC. Przewód w kształcie Y, materiał nie kruszeje i nie skleja się,
bezlateksowy.
Dane techniczne:
długość całkowita: 78cm (+/-2cm)
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długość liry: 30 cm (+/-2cm)
średnica membrany: 23mm (+/-2mm)
średnica lejka: 16 mm (+/-2mm)
długość przewodu: 61 cm (+/-2cm)
masa netto: 118 g (+/-5g)
gwarancja: dożywotnia
Akcesoria: 2 pary miękkich oliwek MDF ComfortSealTM, zapasowa membrana, identyfikator.
Każda część stetoskopu i wszystkie akcesoria są osobno zapakowane w foliowe woreczki i wraz z instrukcją włożone do
tekturowego pudełka.
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