Stetoscop Electronic 3M™ Littmann® - Model 3100
Ghid de Utilizare - Românā



Tehnologie de Reducere a Zgomotului Ambiental

Introducere
Vā mulţumim cā aţi ales Stetoscopul Electronic 3M™ Littmann® Model 3100!
Modelul 3100 vā oferā cel mai modern concept din tehnologia de ascultaţie şi simplitate în funcţionare.
Modelul 3100 vā oferā performanţe acustice superioare şi uşurinţā în utilizare prin combinarea
tehnologiilor de Reducere a Zgomotului Ambiental, de amortizare a zgomotului produs de frecare, şi de
amplificare a sunetelor atât pentru modul de funcţionare clopot cât şi pentru cel diafragmā cu o interfaţā
de utilizare absolut revoluţionarā.
Dacā ascultaţi pacienţi sugari, copii sau adulţi, în medii liniştite sau zgomotoase, sau dacā încercaţi sā
captaţi sunete dificil de auzit ale inimii şi corpului, veţi aprecia tehnologia care a fost înglobatā în cel mai
nou model de stetoscop electronic marca Littmann®.
Nu rataţi sunetele pe care trebuie să le auziţi!

Informaţii privind siguranţa în utilizare
Vā rugām sā citiţi, sā înţelegeţi şi sā respectaţi toate informaţiile conţinute în aceste instrucţiuni înainte de
utilizarea stetoscopului electronic. Pāstraţi aceste instrucţiuni pentru consultāri viitoare.
Semnificaţia simbolurilor şi a etichetelor referitoare la siguranţā
Echipament de Tip B: Echipamentul asigurā protecţie împotriva şocurilor electrice şi a
pierderilor de curent electric. Părţile aplicate sunt piesa de auscultaţie cu membrană şi
olivele auriculare.
Atenţie, a se vedea instrucţiunile de utilizare
Protejat împotriva stopirii cu lichide (numai piesa de auscultaţie).
Acest produs conţine componente electrice şi electronice şi nu trebuie aruncat prin
sistemul standard de colectare a deşeurilor. Vā rugām sā consultaţi directivele locale
privind reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Atât produsul cât şi ambalajul nu conţin latex.
Echipament de Categoria AP. Testat în vederea utilizării cu un amestec din anestezic
inflamabil şi aer.

Semnificaţia cuvintelor de avertizare
ATENŢIE:
Indicā o situaţie periculoasā care, dacā nu este evitatā, poate provoca rānirea uşoarā şi/sau pagube
materiale.
AVERTIZARE:
Indicā o situaţie periculoasā care, dacā nu este evitatā, poate provoca pagube materiale.
PRECAUŢII
 Pentru a reduce riscurile de apariţiie a infecţiilor respectaţi toate instrucţiunile de curāţare şi
dezinfectare incluse în acest manual. Întocmiţi şi respectaţi programul de curāţare şi dezinfectare.
 Pentru a reduce riscurile pe care le prezintā câmpurile magnetice foarte puternice evitaţi
folosirea stetoscopului în apropierea surselor de emisie radio de înaltā frecvenţā sau a aparaturii
de înaltā frecvenţā portabilā şi/sau mobile. În cazul în care auziţi sunete neaşteptate, îndepārtaţivā de orice antene pentru transmisie radio.
 Pentru a reduce riscurile cauzate de muchiile ascuţite, asiguraţi-vā cā olivele auriculare moi
sunt bine fixate, aşa cum se indicā în acest manual. Utilizaţi numai olive auriculare Littmann®.
 Pentru a reduce riscurile obţinerii unor rezultate incorecte depozitaţi şi manipulaţi acest
stetoscop numai în conformitate cu instrucţiunile din acest manual. Întrucât nu este disponibil un
mod acustic (neamplificat) al acestui stetoscop, înlocuiţi bateria alcalinā în maxim douā ore din
momentul în care semnalizatorul duratei de viaţā a bateriei începe sā pâlpâie pe ecranul LCD.
Folosiţi numai baterii tip AA. De asemenea, nu scufundaţi stetoscopul în lichide şi nu îl supuneţi
proceselor de sterilizare.
 Pentru a reduce riscurile provocate de şocurile electrice nu folosiţi stetoscopul pe pacienţi
fārā a avea montat capacul piesei de auscultaţie.
AVERTIZARE



Pentru a reduce riscurile de contaminare a mediului respectaţi reglementārile
corespunzātoare pentru reciclarea acestui stetoscop. Eliminaţi corect sau reciclaţi bateriile uzate.
Nu este permisă nici o modificare a echipamentului de faţă. Pentru repararea acestui
stetoscop apelaţi numai la persoane autorizate de firma 3M în acest sens. Citiţi, înţelegeţi şi
respectaţi informaţiile de siguranţā de pe ambalajul bateriei.

Scopul utilizării
Stetoscopul Electronic 3M Littmann® Model 3100 se foloseşte numai pentru stabilirea diagnosticelor
medicale. Acesta poate fi folosit pentru detectarea şi amplificarea sunetelor produse de inimā, plāmâni,
artere, vene şi alte organe interne folosind game de frecvenţe selective. Stetoscopul poate fi folosit pe
orice persoanā supusā unei evaluāri a stārii fizice.
Profilul utilizatorului
Stetoscopul electronic 3M Littmann® Model 3100 poate fi utilizat de către orice persoană care
intenţionează să asculte sunetele descrise în secţiunea "Indicaţii de utilizare" de mai sus. Acest manual
oferă informaţii complete cu privire la modul de utilizare al stetoscopului electronic Model 3100, astfel
încât nu este necesară nici o instruire suplimentară în vederea utilizării sale.
Descrierea modului de funcţionare
Stetoscopul electronic Model 3100 capteazā sunetele corpului uman precum cele ale inimii şi ale
plāmânilor. Dupā amplificare şi filtrare, sunetele sunt trimise cātre utlizator prin braţele stetoscopului.
Piesa pentru auscultaţie a stetoscopului poate fi utilizatā pe pacienţii adulţi, copii şi nou-nāscuţi.

Interfaţa utilizator a stetoscopului include un panou cu 5 butoane şi un ecran LCD. Prelucrarea sunetelor
se realizeazā cu ajutorul unui procesor pentru semnale digitale. Energia necesarā funcţionārii
stetoscopului este asiguratā de o singurā baterie AA montatā în piesa de auscultaţie. Stetoscopul este
prevāzut cu un sistem de monitorizare a consumului de energie care are rolul de a prelungii durata de
viaţā a bateriei.
Numār de serie
Fiecare Stetoscop Electronic Littmann® Model 3100 poartā un numār de serie unic pentru identificare
uşoarā. Vā rugām sā înregistraţi numārul dumneavoastrā de serie în acest manual pentru informaţii
viitoare:
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
1. Introduceţi Bateria
Introduceţi bateria AA (livratā odatā cu stetoscopul) în stetoscop.
a). Ţineţi piesa de auscultaţie cu o mânā în timp ce rotiţi uşor capacul
compartimentului bateriei cu aproximativ 25° în sens opus acelor de
ceasornic. Scoateţi capacul compartimentului bateriei.
b). Introduceţi noua baterie cu polul pozitiv în afarā (semnul plus este
vizibil în compartimentul bateriei)
c). Remontaţi capacul compartimentului bateriei, rotind capacul cu
aproximativ 25° în sensul acelor de ceasornic pânā se blocheazā.
d). Asiguraţi-vā cā cele douā semne sunt aliniate corespunzātor

2. Poziţionarea braţelor stetoscopului
Olivele auriculare trebuie sā fie îndreptate înainte în timp ce le introduceţi în canalul auditiv. Atunci când
olivele sunt corect poziţionate, membrana va fi îndreptatā spre corpul dumneavoastrā.
Noul dumneavoastrā stetoscop electronic Littmann® este conceput pentru a fi
foarte confortabil şi etanş din punct de vedere acustic. Se livreazā cu douā
perechi de olive auriculare de dimensiuni diferite pentru a asigura o potrivire
perfectā. Olivele mari sunt montate de la început. Olivele mici sunt incluse în
ambalaj. Vā rugām sā alegeţi setul cel mai confortabil pentru dumneavoastrā.
Pentru a scoate olivele, trageţi-le cu putere de pe braţele stetoscopului. Pentru montarea unor olive noi,
împingeţi-le cu putere pe braţele stetoscopului pentru a le fixa.

3. Reglaţi confortabil braţele stetoscopului

Pentru a reduce tensiunea arcului, depārtaţi braţele stetoscopului treptat pânā la
extinderea completā (180 grade).

Pentru a māri tensiunea arcului, strângeţi braţele stetoscopului pânā când acestea se
încrucişeazā. Repetaţi dacā este necesar.

4. Pornire/Oprire
Acest stetoscop este echipat cu un sistem de monitorizare a alimentārii.

Butonul de alimentare






Pornire manualā: Ţineţi apasat butonul de alimentare. Monitorul LCD va fi activat, indicând cā
stetoscopul este în funcţiune.
Oprirea manualā: Apāsaţi şi eliberaţi butonul de alimentare timp de douā secunde. Monitorul
LCD va fi dezactivat, indicând cā stetoscopul este oprit.
Pornire automatā, cu modul de "Standby": Dupā pornirea automatā, stetoscopul va rāmâne
pornit pe toatā durata utilizārii, însā va trece în modul "Standby" pentru economisirea energiei
dupā 20 secunde de inactivitate. Ecranul LCD va afişa logo-ul Littmann® în timpul modului
"Standby". Atunci când membrana stetoscopului sau oricare buton este apāsat, indicaţiile de pe
ecranul LCD vor reapārea iar stetoscopul va fi gata pentru a fi utilizat. Puteţi seta timpul de
pornire şi de oprire conform necesitāţilor dumneavoastrā. A se vedea secţiunea "Configuraţie
personalizatā" de mai jos.
Iluminarea ecranului LCD: Opţiunile privind iluminarea de fond sunt disponibile în cazul utilizării
în condiţii de iluminare redusă. Prin setările iniţiale, apăsarea şi eliberarea butonului de pornire în
orice moment va duce la iluminarea ecranului LCD timp de 5 secunde.

5. Selectarea modului de funcţionare
Stetoscopul poate funcţiona atât în modul de auscultare clopot (pentru frecvenţā joasā) cât şi diafragmā
(pentru frecvenţā înaltā). Iniţial este presetat pe modul de auscultare diafragmā. Instrucţiunile pentru
schimbarea modului de auscultare presetat sunt notate la secţiunea "Configuraţie personalizatā" de mai
jos.
Pentru selectarea modului de auscultare:
Apāsaţi şi eliberaţi butonul de filtru (aşa cum se prezintā în diagramā) pânā când apare indicat pe ecranul
LCD modul de funcţionare dorit.

Butonul de selectare a modului de funcţionare

Modul de funcţionare clopot (pâlnie)

Modul de funcţionare diafragmă (membranā)

6. Reglarea nivelului de amplificare a sunetului
În cazul stetoscopului electronic Model 3100 nivelul sunetului poate fi amplificat incremental cu 8 nivele
de volum, ceea ce corespunde unei amplificāri de 24 de ori a nivelului sunetului unui stetoscop
cardiologic tradiţional (non-electronic). Nivelul 1 este egal cu stetoscopul non-electronic. Nivelul 9 este
egal cu amplificarea de 24 de ori a sunetului unui stetoscop non-electronic. Cu cât este mai mare
amplificarea, cu atât pe ecranul LCD vor apārea mai multe bare.
Nivelul de amplificare de pornire poate fi presetat conform instrucţiunilor din secţiunea "Configuraţie
personalizatā" de mai jos. Valoarea presetatā este afişatā în caseta de pe bara verticalā corespunzātoare
indicatorului de volum de pe ecranul LCD. Imaginea indicā o reglare a amplificārii de Nivel 3.




Mārirea amplificārii: Apāsaţi butonul (+) pânā când atingeţi nivelul de amplificare dorit
Diminuarea amplificārii: Apāsaţi butonul (-) pânā când atingeţi nivelul de amplificare dorit

7. Monitorizarea frecvenţei cardiace a pacientului
Modelul 3100 detecteazā şi afişeazā frecvenţa cardiacā pe bazā acusticā atunci când este însoţitā de
sunete consistente ale inimii (variaţia frecvenţei inimii <10%). Dureazā cinci secunde pentru a calcula
frecvenţa cardiacā iniţialā care este apoi actualizatā la fiecare douā secunde. Înainte de citirea iniţialā, pe
ecran apar douā linii (--). Pentru frecvenţe cardiace în afara gamei de 30-199 bpm, ecranul va afişa tot
douā linii (--). Afişarea frecvenţei cardiace pe bazā acusticā funcţioneazā mai bine atunci când
stetoscopul model 3100 este plasat aproape de inima pacientului. Dacā frecvenţa cardiacā se schimbā
de la consistentā la inconsistentā sau dacā existā un zgomot de fond excesiv, sunete provocate de
mişcarea pacientului sau zgomotele plāmânului în timpul ascultaţiei, în locul frecvenţei cardiace, pe ecran
vor fi afişate douā linii (--).

8. Monitorizarea duratei de viaţā a bateriei
Durata de viaţā a bateriei este indicatā printr-un simbol pe ecranul LCD.

Modelul 3100 funcţioneazā cu baterie alcalinā tip AA.
Aceastā baterie are o duratā de viaţā de aproximativ 60 de ore de funcţionare continuā.
Într-o situaţie clinicā normalā, aceast lucru înseamnā aproximativ trei luni.
Pe māsurā ce bateria alcalinā se epuizeazā, simbolul se va schimba dupā cum urmeazā:
50-100% durata bateriei
25-50% durata bateriei
10-25% durata bateriei
0-10% durata bateriei

Simbolul pentru baterie începe să clipească în momentul în care au mai rămas doar câteva ore din
capacitatea bateriei.
ATENŢIE: Atunci când bateria este complet epuizatā, aparatul este complet nefuncţionabil. Nici un sunet
nu va mai fi transmis dacā bateria nu funcţioneazā.
IMPORTANT! Pentru Modelul 3100 pot fi folosite şi baterii NiMH (reîncācabile) sau cu litiu. Totuşi, tipul
bateriei trebuie sā fie specificat astfel încât să se indice clar o durată de viaţā corespunzătoare a bateriei
(consultaţi secţiunea "Configuraţie personalizată" de mai jos).
9. Configuraţie personalizatā
Stetoscopul model 3100 are mai multe caracteristici care pot fi setate folosind meniul de configuraţie.
In acest meniu, butoanele (+) şi (-) sunt folosite pentru navigare iar butonul (M) este folosit pentru
opţiunile de selectare. Butonul de filtru acţioneazā o tastā de"anulare" folositā pentru revenirea la meniul
anterior sau la modul de funcţionare standard al stetoscopului.
Meniul de instalare: Selectaţi opţiunea de instalare "Setup" prin apāsarea şi eliberarea butonului (M).
Acesta va afişa un meniu de opţiuni de instalare.
(NOTĀ: Numai 3 opţiuni vor fi vizibile în acelaş timp. Toate opţiunile pot fi vāzute pe rând prin navigarea
cu ajutorul butoanelor (+) sau (-).

Alimentarea: Selectaţi opţiunea "POWER" din meniul de instalare "Setup". Folosiţi butoanele (-) şi (+)
pentru a naviga în lista de valori ale alimentārii. Apăsaţi şi eliberaţi butonul (M) pentru selectarea unei
setări.

Parametrii curentului electric asigurā grade diferite ale consumului de energie. În general, cu cât
stetoscopul rāmâne mai mult în modul activ, cu atât este mai mare consumul de energie. Setarea din
fabricā este pe Nivelul scāzut (Low). (NOTĀ: Caracteristica de administrare a energiei Auto Off este
descrisā mai jos)
Pentru a specifica tipul bateriei: Selectaţi opţiunea "BATTERY" din meniul de instalare. Folosţi
butoanele (-) şi (+) pentru a naviga pe lista tipurilor de baterii. Bateria LITHIUM este un tip de baterie
nereîncārcabilā recomandatā în mod special pentru funcţionarea stetoscopului la temperaturi scāzute.
Bateria NIMH este reîncārcabilā (este necesar un încārcātor extern). Apăsaţi şi eliberaţi butonul (M)
pentru selectarea unei setări. Setarea din fabricā este pe baterie alcalinā.

Pentru a specifica nivelul volumului presetat: Selectaţi opţiunea "SET VOL" din menu-ul de instalare.
Apăsaţi şi eliberaţi butonul (M) pentru a selecta nivelul curent ca setare implicită. Nivelul implicit din
fabricaţie este nivelul 3.

Pentru a preciza modul de auscultare presetat: Selectaţi opţiunea "SET FLTR" din meniul "Setup".
Apăsaţi şi eliberaţi butonul (M) pentru a selecta modul de auscultare curent ca filtru implicit. Modul de
auscultare implicit din fabricaţie este cel diafragmă.

Pentru a seta durata de iluminare: Selectaţi opţiunea "BACKLITE" din meniul "Setup". Folosiţ butoanele
(-) şi (+) pentru a naviga în lista de opţiuni. Apăsaţi şi eliberaţi butonul (M) pentru a selecta. Setarea
implicită din fabricaţie este "ON DMND" - la cerere (lumina de fond se va aprinde timp de trei secunde
prin apăsarea şi eliberarea butonului de pornire). Opţiunea "DISABLE" (dezactivare) opreşte de tot
iluminarea de fond, economisind energia. Opţiunea "ALWAYS" (întotdeauna) va menţine permanent
activă iluminarea de fond la un nivel redus atâta vreme cât stetoscopul este pornit şi nu este în modul de
aşteptare.

Pentru a selecta administrarea energiei: Selectaţi opţiunea "AUTO OFF" din meniul "Setup". Folosiţ
butoanele (-) şi (+) pentru a naviga în lista de opţiuni. Apăsaţi şi eliberaţi butonul (M) pentru a selecta.
Setarea din fabricā este "ENABLE" (activat)

Două setări diferite contribuie la menţinerea energiei pentru Stetoscopul Electronic 3M™ Littmann®
Model 3100.
Caracteristica "AUTO OFF" (ENABLE sau DISABLE) şi opţiunea "POWER" (HIGH, MEDIUM şi LOW,
opţiune HIGH utilizează mai multe energie, opţiunea LOW utilizează cea mai puţină energie). Pentru a
mări durata de viaţă a bateriei, în caracteristica "AUTO OFF" selectaţi opţiunea ENABLE şi în "POWER"
selectaţi LOW.
Atunci când caracteristica "AUTO OFF" este setată ENABLE, stetoscopul se întoarce în modul său de
aşteptare „Standby” dacă nu mai este detectată contactul utilizatorului cu diagragma ŞI cu butoanele.
Atunci când caracteristica "AUTO OFF" este setată DISABLE, stetoscopul se întoarce în modul său de
aşteptare „Standby” după o perioadă de timp determinată de setările din opţiunea "POWER" de la ultima
activare a butoanelor. În plus, atunci când caracteristica "AUTO OFF" este setată DISABLE, va porni o
alarmă audio cu 10 secunde înainte de a intra în modul de aşteptare „Standby”. După intrarea în modul
de aşteptare „Standby”, Stetoscopul Electronic 3M™ Littmann® Model 3100 se va reporni atunci când
este detectat contactul utilizatorului cu diagragma sau cu butoanele. Dacă nu, Stetoscopul Electronic
3M™ Littmann® Model 3100 se va închide definitiv după o perioadă de timp determinată de de setările
din opţiunea "POWER" (a se vedea mai jos).

Opţiunea "AUTO OFF" este setată ENABLE:

SETUP

Opţiuni

Detalii

POWER

HIGH
(Mare)

Rămâne pornit la maxim timp de 30 secunde înainte de a intra în Standby
Rămâne în Standby timp de 5 ore înainte de a se închide
Lumina de rezervă rămâne pornită timp de 5 secunde după apăsarea
butonului de Power (pornire/oprire)

MEDIUM
(Mediu)

Rămâne pornit la maxim timp de 20 secunde înainte de a intra în Standby
Rămâne în Standby timp de 2 ore înainte de a se închide
Lumina de rezervă rămâne pornită timp de 5 secunde după apăsarea
butonului de Power (pornire/oprire)
Rămâne pornit la maxim timp de 10 secunde înainte de a intra în Standby
Rămâne în Standby timp de 30 minute înainte de a se închide
Lumina de rezervă rămâne pornită timp de 3 secunde după apăsarea
butonului de Power (pornire/oprire)

LOW
(Scăzut)

Opţiunea "AUTO OFF" este setată DISABLE:
SETUP

Opţiuni

Detalii

POWER

HIGH
(Mare)

Rămâne pornit la maxim timp de 7 minute înainte de a intra în Standby
Rămâne în Standby timp de 5 ore înainte de a se închide
Lumina de rezervă rămâne pornită timp de 5 secunde după apăsarea
butonului de Power (pornire/oprire)

MEDIUM
(Mediu)

Rămâne pornit la maxim timp de 5 minute înainte de a intra în Standby
Rămâne în Standby timp de 2 ore înainte de a se închide
Lumina de rezervă rămâne pornită timp de 5 secunde după apăsarea
butonului de Power (pornire/oprire)
Rămâne pornit la maxim timp de 3 minute înainte de a intra în Standby
Rămâne în Standby timp de 30 minute înainte de a se închide
Lumina de rezervă rămâne pornită timp de 3 secunde după apăsarea
butonului de Power (pornire/oprire)

LOW
(Scăzut)

Pentru a obţine informaţii referitoare la model şi la versiunea de software: Selectaţi opţiunea "ID" din
meniul Setup. Folosiţi butoanele (-) şi (+) pentru a naviga în lista cu numere de referinţā. Apăsaţi "M"
pentru a vă întoarce la modul de operare al stetoscopului.

Pentru a ieşi din meniul Setup: Folosiţi butonul (M) pentru a selecta opţiunea "EXIT"şi reveniţi la modul
de funcţionare al stetoscopului.

10. Alte condiţii ale funcţionārii
Limitele de operare sunt: temperatură -30º până la 40ºC (-22º până la 104º F), umiditate relativă 15 până
la 93% .
Parametrii limită pentru depozitare şi transport sunt: temperatură -40º până la 55ºC (-40º până la 131º F),
umiditate relativă 15 până la 93%.
Pentru a prelungi durata de viaţā a bateriei stetoscopului dumneavoastrā, evitaţi cāldura extremā, frigul,
solvenţii şi uleiurile.
Scoateţi bateria atunci când stetoscopul nu va fi utilizat timp de mai multe luni.
Dacā intenţionaţi sā folosiţi stetoscopul la temperaturi sub -18°C (0°F) va trebui sā folosiţi o baterie cu
lithiu pentru a asigura o funcţionare corectā.
Nerespectarea recomandārilor privind îngijirea şi întreţinerea poate duce la deteriorarea componentelor
interne ale stetoscopului electronic Littmann®.
Deteriorarea internā poate duce la funcţionarea necorespunzātoare a produsului, de la o uşoarā
diminuare a rāspunsului auditiv şi pânā la erori importante.
În cazul în care întâmpinaţi vreo problemā în ceea ce priveşte funcţionarea stetoscopului electronic nu
încercaţi sā îl reparaţi singuri. Vā rugām sā înştiinţaţi Centrul de service al 3M Health Care pentru
instrucţiuni privind transportul şi recepţia.
ÎNTREŢINEREA ŞI GARANŢIA
Curăţarea
Curăţarea stetoscopului trebuie sā se facā dupā fiecare utilizare.
Curāţarea piesei de auscultaţie
În condiţii normale, nu este necesar sā se scoatā membrana pentru curāţare. Membrana poate fi uşor
curāţatā prin ştergere cu alcool. Dacā totuşi este nevoie sā se scoatā membrana, respectaţi cu grijā
instrucţiunile de mai jos:


Scoaterea membranei: Alimentarea cu energie trebuie sā fie întreruptā, iar capsula trebuie
ţinutā cu diafragma în sus. Folosind unghia degetului mare extrageţi partea de dedesubt a
membranei din canelura specialā şi scoateţi-o din piesa de auscultaţie. Canalul care fixeazā
membrana poate fi curāţat prin frecarea cu un tampon îmbibat în alcool. Toate elementele
componente ale piesei toracice pot fi şterse cu un tampon îmbibat în alcool. Important:
Stetoscopul nu trebuie introdus în nici o soluţie. Excesul de lichid folosit în procesul de curāţare
poate avea ca rezultat pātrunderea umiditāţii în componentele interne.



Reasamblarea diafragmei: Imediat ce diafragma s-a uscat complet, se introduce în canal,
începând dintr-un punct şi apāsând uşor cu degetul pe suprafaţa acesteia pânā ce se fixeazā în
canal.

Curāţarea celorlalte piese ale stetoscopului
Olivele auriculare, piesele pentru urechi, braţele, tuburile de plastic şi piesa de auscultaţie pot fi şterse cu
un tampon îmbibat în alcool. Olivele auriculare pot fi scoase pentru o curāţare mai profundā.
AVERTIZARE:
Nu scufundaţi stetoscopul în lichid şi nu îl sterilizaţi!
Service şi Garanţie
Stetoscopul dumneavoastrā Littmann® beneficiazā de cele mai bune metode de service şi garanţie din
industrie. Stetoscopul Electronic Littmann® Model 3100 este garantat pentru orice defecţiune de material
şi fabricaţie pentru o perioadā de trei ani. Dacā defectul de material sau de fabricaţie este descoperit în
timpul perioadei de garanţie, reparaţiile sau înlocuirea instrumentului vor fi fācute fārā cheltuieli de cātre
firma 3M, cu excepţia cazurilor în care deteriorarea este datoratā abuzurilor sau accidentelor.
Reparaţii/ Service
În cazul în care stetoscopul dumneavoastrā nu funcţioneazā corespunzātor vā rugām sā contactaţi
departamentul Health Care al firmei 3M Romania SRL la numārul de telefon 021.202.80.00.
ANEXA
Declaraţie - emisii electromagnetice
Stetoscopul electronic Littmann® Model 3100 este prevāzut pentru utilizarea în mediul electromagnetic specificat
mai jos. Clientul sau utilizatorul Modelului 3100 trebuie sā se asigure cā acesta este folosit într-un astfel de
mediu.
Testul de emisii
Compatibilitatea
Mediul electromagnetic - recomandāri
Emisii radio CISPR 11
Grupul 1
Modelul 3100 foloseşte energia frecvenţelor radio
numai pentru funcţionarea sa internā. Echipamentele
electronice din apropiere pot fi afectate.
Emisii RF CISPR 11
Clasa B
Modelul 3100 poate fi utilizat în orice încāperi, inclusiv
în locuinţe sau în cele conectate direct la reţeaua
Emisii armonice IEC 61000-3-2
Nu se aplicā
publicā de alimentare cu tensiune joasā care
Fluctuaţii ale tensiunii/ emisii
Nu se aplicā
alimenteazā consumatori casnici.
pulsatorii IEC 61000-3-3
Declaraţie - imunitate electromagneticā
Stetoscopul electronic Littmann® Model 3100 este prevāzut pentru utilizarea în mediul electromagnetic specificat
mai jos. Clientul sau utilizatorul Modelului 3100 trebuie sā se asigure cā acesta este folosit într-un astfel de
mediu.
Testul de imunitate Nivelul testului prevāzut de IEC Nivelul de conformitate
Mediul electromagnetic 60601
recomandāri
Descārcare
±6kV în contact direct
±6kV în contact direct
Pardoseala trebuie sā fie din
electrostaticā
±8 kV în aer
±8 kV în aer
lemn, beton sau plāci
(ESD) IEC 61000ceramice. Dacā pardoseala
4-2
este acoperitā cu material
sintetic, umiditatea relativā
trebuie sā fie de cel puţin
30%.
Regim tranzitoriu
± 2 kV pentru circuitele de
Nu se aplicā
rapid/ şoc electric
alimentare
IEC61000-4-4
± 1 kV pentru circuitele de
intrare/ ieşire
Supratensiune
± 1 kV modul diferenţial
Nu se aplicā
tranzitorie IEC
± 2 kV modul obişnuit
61000-4-5

Frecvenţa
(50/60Hz) câmpului
magnetic IEC
61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Cāderi de tensiune,
scurte întreruperi şi
variaţii de tensiune
pe liniile de
alimentare la reţea
IEC 61000-4-11

< 5 % Condiţii Uzuale (UT)
(>95 % cādere în Condiţii
Uzuale) timp de 0,5 cicluri
40% Condiţii Uzuale
(60% cādere în Condiţii Uzuale)
timp de 5 cicluri
70% Condiţii Uzuale
(30% cādere în Condiţii Uzuale)
timp de 25 cicluri
< 5 % Condiţii Uzuale
(>95 % cādere în Condiţii
Uzuale) timp de 5 secunde

Nu se aplicā

Frecvenţa câmpului magnetic
trebuie sā fie la nivelurile
caracteristice unui câmp
magnetic dintr-o locaţie
normalā precum un mediu
comercial sau un spital.

Declaraţie - imunitate electromagneticā (continuare)
Stetoscopul electronic Littmann® Model 3100 este prevāzut pentru utilizarea în mediul
electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul Modelului 3100 trebuie sā se asigure cā
acesta este folosit într-un astfel de mediu.
Testul
de Nivelul
testului Nivelul
de Mediul electromagnetic - recomandāri
imunitate
prevāzut de IEC conformitate
60601
Stetoscopul
electronic
Littmann®
Model 3100 nu se foloseşte în
vecinātatea emiţātoarelor de unde
radio mobile sau portabile. Distanţa
minimā recomandatā faţā de aceste
surse
se
calculeazā
conform
formulelor fizicii aplicabile frecvenţei/
tipului de emiţātor.
Distanţa de separare recomandatā:
Frecvenţā
radio 3Vms
Nu se aplicā
d = 1,2 P
transmisā
IEC 150 kHz la 80
61000-4-6
MHz
Frecvenţā
radiatā
61000-4-3

radio
IEC

3V/m
80 MHz la 2,5
GHz

3V/m
80 MHz la 2,5
GHz

d = 1,2 P80 MHz la 800 MHz
d = 2,3 P800MHz la 2,5 GHz
unde P este valoarea maximā a puterii
emiţātorului
(în
watt),
conform
specificaţiilor producātorului, iar d este
distanţa de separare recomandatā (în
metri).
Intensitatea câmpului produs de
emiţātoarele fixe de frecvenţā radio,
determinatā
prin
māsurātori
electromagnetice sistematice, a trebuie
sā fie mai micā decât nivelul echivalent
în fiecare domeniu de frecvenţā, b.
Interferenţa poate sā aparā în
vecinātatea
echipamentului
cu
urmātorul simbol:

NOTA 1: La 80 MHz şi 800 MHz, se aplicā domeniul mai înalt de frecvenţe.
NOTA 2: Este posibil ca aceste recomandāri sā nu fie aplicabile în toate situaţiile.
Propagarea undelor electromagnetice este influenţatā de absorbţia şi reflexia acestora cauzate de
structuri, obiecte şi persoane.
a. Intensitatea câmpului produs de emiţātoarele fixe, cum ar fi staţiile de bazā radio pentru telefoane
(celulare/ fārā fir), staţiile radio mobile de teren, instalaţiile radio-amatorilor, posturile de emisie radio
AM şi FM, posturile de emisie TV nu poate fi prevāzutā teoretic cu acurateţe.
Pentru a se realiza o evaluare asupra mediului electromagnetic produs de emiţātoarele fixe de
frecvenţā radio, trebuie sā se apeleze la māsurātori electromagnetice sistematice.
În cazul în care intensitatea māsuratā a câmpului electromagnetic în locul în care este utilizat Modelul
3100 depāşeşte nivelul echivalent de frecvenţā radio menţionat mai sus, Modelul 3100 trebuie sā fie
ţinut sub observaţie pentru a se verifica funcţionarea sa normalā.
Dacā se observā anomalii în funcţionare, pot fi necesare māsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea
sau relocarea Modelului 3100.
b. Pe domeniul de frecvenţe situat între 150 kHz şi 80 MHz, intensitatea câmpului trebuie sā fie mai
micā de 3 V/m.

Distanţele de separare recomandate între aparatele radio portabile şi mobile şi stetoscopul
electronic 3M™ Littmann® Model 3100
Modelul 3100 este destinat utilizării într-un câmp electromagnetic în care interferenţele cu frecvenţa
radio iradiatā sunt sub control. Clientul sau utilizatorul stetoscopului electronic model 3100 poate ajuta
la prevenirea interferenţelor electromagnetice prin menţinerea unei distanţe minime între aparatele
radio portabile şi mobile (transmiţători) şi stetoscop conform recomandărilor de mai jos, în funcţie de
emisia maximă a echipamentului de comunicaţie.
Puterea maximă evaluată Distanţa de separare în funcţie de frecvenţa transmiţătorilor, d [m]
de emisie a
150 kHz la 80 MHz
80 Mz până la 800
800 MHz până la 2,5
transmiţătorului, P [W]
MHz
GHz
d = 1,2 P
d = 2,3 P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
În cazul transmiţătorilor a căror putere maximă de emisie nu este încadrată în valorile de mai sus,
distanţa d de separare recomandată în metri (m) poate fi estimată folosind ecuaţia aplicabilă frecvenţei
transmiţătorului, unde P reprezintă valoarea maximă a puterii de emisie a transmiţătorului în watts (W)
conform producătorului acestuia.
NOTA 1: La 80 MHz şi 800 MHz se aplică distanţa de separare pentru domeniile de frecvenţă înaltă.
NOTA 2: Este posibil ca aceste recomandāri sā nu fie aplicabile în toate situaţiile.
Propagarea undelor electromagnetice este influenţatā de absorbţia şi reflexia acestora cauzate de
structuri, obiecte şi persoane.
3M România
3M Health Care
Bucharest Business Park
Corp D, Etaj 3, Str. Menuetului, Nr. 12,
Sector 1, Bucureşti, 013713, România
Tel: +40 21 202 8000
Fax: + 40 21 317 3184

