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1. Hlavice k stetoskopu
2. Membrána pro stetoskop
3. Plastový kroužek
4. trubice zdravotnická spojovací s vnitřní pružinou a vestavěnou binaurální trubicí
5. Nástavce do uší (olivky)
6. typový štítek
7. Doplňkový komplet příslušenství
8. Návod k obsluze se záručním listem

obecNé iNforMace

LD cardio je vysoce kvalitní kardiologický stetoskop pro lékaře.
LD cardio umožňuje provádět auskultaci v celém frekvenčním rozsahu u 
dospělých a dětí.
speciální geometrie hlavice a materiál membrány umožňují zdůraznit pozornost 
při auskultaci ve středním rozsahu, což je zvlášť důležité pro poslech zvuků srdce. 
frekvenční charakteristika v rozsahu 200-500 Hz má pro stetoskop této třídy 
unikátní citlivost.
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LD cardio vysoce kvalitní akustický systém přenosu zvuku z membrány do uší lékaře. 
Hlavice stetoskopu a zvukově vodivá trubice má dva zvukově vodivé kanály, pro každé 
ucho zvlášť. oba zvukově vodivé kanály jsou spojeny do jednoho celku pro eliminaci 

šumu, vzniklého vzájemným třením. Materiál zvukově vodivé trubice, optimální tuhost 
přiléhavých nástavců do uší a přesnost spojení částí stetoskopu maximálně eliminují 
vnější a vlastní šumy při jeho používání.

obsaH baLeNí

č. Název Množství Model Poznámka
1 Hlavice k stetoskopu  1 kus. LD-s044 s membránou

2 trubice zdravotnická 
spojovací

 1 kus. LD-s043 s vnitřní pružinou a 
vestavěnou binaurální trubicí

3 Nástavce do uší (měkké) 1 pár LD-s046

4 Nástavce do uší (měkké) 2 páry LD-s046 obsaženo v doplňkovém 
příslušenství

5 Membrána  1 kus. obsaženo v doplňkovém 
příslušenství

6 Pouzdro pro doplňkové 
příslušenství

 1 kus. obsaženo v doplňkovém 
příslušenství

7 typový štítek  1 kus.

8 Návod k obsluze se 
záručním listem

 1 kus.

9 balení  1 kus.

tecHNické cHarakteristiky

Provedení LD cardio

Průměr membrány 44 mm

Délka trubice 56 cm

Provozní podmínky:
teplota
relativní vlhkost

od 10 °c do 40°c
85% a méně

Podmínky skladování a přepravy:
teplota
relativní vlhkost 

od mínus  34 °c do 50°c
85% a méně

rozměry v balení 440(d) x 180(š) x 43(h) mm

Hmotnost bez balení 200 g

Životnost 7 let

rok výroby rok a měsíc výroby je uveden na balení

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. Při likvidaci se řiďte pravidly, platnými v aktuální době ve všem regionu.
 výrobce zvláštní podmínky pro likvidaci nestanovil .

záručNí PoDMíNky

1. Na tento stetoskop je poskytována záruční doba 24 měsíců od data prodeje.
2. záruční podmínky jsou formulovány záručním listem při prodeji přístroje   
 kupujícímu. záruční list je umístěn na poslední stránce tohoto Návodu.
3. záruka se nevztahuje na zboží, které přestalo fungovat a/nebo bylo poškozeno  
 v důsledku nesprávného použití, které vedlo k poškození; modifikaci, opravy   

 nekvalifikovanou organizací (soukromou osobou); porušení provozních pravidel,  
 a/nebo skladování, a/nebo přepravy; činnosti třetích osob nebo vyšší moci. 
 Při koupi stetoskopu požadujte vyplnění záručního listu obchodní organizací.

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.

StetoSkop LD 
Návod k použití
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Záruční list

 
Model 

 
Datum prodeje

 
Sériové číslo

 
Záruční doba 

 
Jméno kupujícího

 
Pečeť (razítko) prodávajícího 

 
Podpis prodejce 

Vyplňuje zástupce autorizovaného servisního střediska.

Datum Servisní poznámky 

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


