
                                                                                    Rendeléshez kattintson a termékkód melletti >>>“Megrendelem” felíratra.
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Kardiológia,belgyógyászat 
.  Holter készülékekKardiológia,belgyógyászat 
.     Fonendoscopok

Nõvér fonendoszkópok  

PLANO membrános fonendoszkóp 3031~ U00011656 

Elsõsorban vérnyomás méréshez javasolt,  alumínium fej, 
membrános vég, membrán cserélhetõ, kemény oliva

megnézem, megrendelem>>>

DUO membrános tölcséres fonendscop 3033~U00011657 

elsõsorban vérnyomás méréshez és alap orvosi vizsgálathoz,   
fekete csõ, alumínium fej, membrán cserélhetõ

megnézem, megrendelem>>>

Orvos-nõvér HEINEfonendoszkóp 
PULSE     ~ U00012682 

 Gamma 3.1 

prémium német minõség

Orvosnak és nõvérnek ajánlott,
is

vérnyomás mérésre 

orvosi és nõvér  membrános phonendoscop, csak 
membrán található a fejen,latexmentes minden része, 
lapos fej ,44 mm átmérõjû  membrán,lágy oliva,kiváló 
hangminõség, amely a külsõ hangokat elzárja, a fej 
fogásakor az izülti zajok nem jelennek meg, hõhíd 

megnézem, megrendelem>>>

Általános belgyógyászati fonendoszkópok  

Fonendoszkóp  szines~U00012901 RAPPAPORT DUAL

Duplafejû, duplacsövõ,latexmentes, 5 hallgatózási felület 
a mellékelt kiegészítõkkel,10 szín választható, króm fej, 
gyermeknek és felnõttnek is, 56 cm hosszú csõ
kiegészítõk a dobozban: 3 harang, felnõtt és gyerek membrán, 
1 pár neoprén oliva, 1 pár fekete oliva

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkóp  ~  U00012860 )ACUSTIC Classic II

 z mbr n é    eln  fonendos kóp,me á és tölcs res vég,  F õtt acél fej,

önt  me c55 m sött VC csõ, a ly a k s z vé eP ül õ ajoktól d tt,  -e  Y 

õ  m i  a ll hide necs , pere kar ka lágy, így  me kasra a get m 

önböz   e á evezeti, kül õ s e b n  45zín k e , mm  m mbr nos f j, 

pá  2 r tartalék puha oliva

megnézem, megrendelem>>>

Orvosi HEINE  Gamma 3.2 
ACUSTIC ~ U00012681 

fonendoszkóp 

Ovosi membrános és tölcséres phonendoscop,,latex mentes 
minden része, 30 mm a tölcséres fej és 44 mm átmérõjû a 
membrán, kiváló hangminõség, lágy oliva, a fej fogásakor 
az izülti zajok nem jelennek meg, hõhíd mentes kiképzés, 
56 cm hosszú csõ

prémium német minõség megnézem, megrendelem>>>

MDF  fonendoszkóp ~ U00012921 Pulze Time órával 

Digitális kijelzésû analóg kvarcórával egybeépített, 
rozsdamentes acél duál fej, 4,7 cm fej a mellkashoz, 
áttetszõ MDF ComfortSeal™ fül olivák a nagyobb 
higiénia- és kényelemért, ultra érzékeny membrán, 
szigetelt hangvezetõ csõ, kézmûves mellkashallgató és 
fülkengyel rozsdamentes acélból,felnõtt vizsgálatához
tartalék alkatrészekkel:membrán, fül oliva, név kitûzõ
 latexmentes hangvezetõ csõ és oliva7 év garancia

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkóp MDF MD One felnõtt ~ U00012920 

Rozsdamentes acél duál fej,  
áttetszõ MDF ComfortSeal™ fül olivák a nagyobb 
higiénia- és kényelemért, ultra érzékeny membrán  
szigetelt hangvezetõ csõ ,kézmûves mellkashallgató és 
fülkengyel rozsdamentes acélból,
tartalék alkatrészekkel:membrán,fül oliva,név kitûzõ, 
latexmentes hangvezetõ csõ ésl oliva

4,7 cm fej a mellkashoz 

megnézem, megrendelem>>>
7 év garancia

Fonendoszkóp 
 ~ U00012922 

MDF Premier két membránnal
 

Rozsdamentes acél duál fej, két membrán  felnõtt és 
gyermek vizsgálatához, 3,2 és 4,7 cm-es membrán, 
áttetszõ MDF ComfortSeal™ fül olivák a nagyobb 
higiénia- és kényelemért,ultra érzékeny membrán 
 szigetelt hangvezetõ csõ , kézmûves mellkashallgató 
és fülkengyel rozsdamentes acélból,
tartalék alkatrészekkel:membrán, fül oliva, név kitûzõ
latexmentes hangvezetõ csõ és oliva

7 év garancia
megnézem, megrendelem>>>

 Kardiológiai fonendoszkópok  

DELUXE  
~ U00012911 

belgyógyászati,kardiológiai fonendoszkóp 

Széles kardiológiai és háziorvosi felhasználásra 
minõségû acél fej,latexmentes,multifrekvenciás 
membrános fej,1 pót membránnal és 2 pár olivával

extra 

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkóp CARDIOLOGY CLASSIC~ U00012916 

Klasszikus kardiológus fonendoscop, 3 színben , acél fej
 membrános és tölcséres fejrész, 36 mm a tölcsér , 47 mm a 
membrán átmérõ, extra mély tölcsér átmérõ a mély 
hangok kiemelésére, latexmentes, PVC csõ

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkóp 
 ~  U00012919 

MDF CARDIOLOGY CLASSIC 

Paramétereiben, kiképzésében,tartozékban 
megegyezik a többi MDF fonendoszkóppal.
Különbség:kardiológiai vizsgálatokra fejlesztett, 
belülrõl osztott csõ,nagy méretû, mélyen ívelt harang a 
20Hz és 100Hz közötti, alacsony frekvenciájú  hangokhoz

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkóp 
  ~ U00012680 

HEINE CARDIO Gamma C3 

7 év garancia

K
kardiológiai használatra ,
osztott csõ,latexmentes, 30 mm a tölcséres fej ,45 
mm átmérõjû minõségi dupla membrán, kiváló 
hangminõség, lágy oliva, hõhíd mentes , 56 cm  csõ

ifejezetten a szívzörejek frekvenciájára 
fejlesztett  belülrõl 

megnézem, megrendelem>>>
prémium német minõség
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Elektronikus fonendoszkópok  

JABES fonendoszkóp / stethoscope ~ 00012923 elektronikus 

Elektronikus hangerõsítésû,válaszható hallgatózási módok: membrános, tölcséres vagy vegyes, hangerõ állítható, harangos 
hallgatózás tartománya: 20-200Hz membrános hallgatózás tartománya: 200-500Hz, vegyes hallgatózás tartománya: 20-1000 Hz, 
paciens bõrétõl jövõ zajokat csökkentõ peremgyûrû , szilikon puha olivák ,  8 fokozatban állítható hangerõ,  automata 
kikapcsolás , számítógéphez kapcsolható,  diagnosztikus program 2 db AAA elemmel , alacsony elem visszajelzés, súly: 170 g

12 hónap garancia
megnézem, megrendelem>>>

Csecsemõ fonendoszkópok  

F  ~  U00012914 onendoszkóp PEDIATRIC II

Króm fej, PVC latexmentes csõ, lila vagy kék színben
csúszásmntes tartást a testen elhelyezett mûanyag gyûrû 
biztosítja, színes peremkarikák, membrán és tölcsér fejrész, 
membrán 3,2 cm

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkóp 
ACUSTIC ~ U00012684 

gyerek HEINE GAMMA 3.3 

Membrános és tölcséres phonendoscop, latexmentes 
minden része, 18 mm a tölcséres fej és 31 mm a membrán 
átméroje, kiváló hangminoség, lágy oliva, hohíd mentes 
kiképzés , 56 cm hosszú cso

prémium német minõség megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkóp MDF MD One gyerek ~  U00012913 

Rozsdamentes acél duál fej,3,2cm-es mellkashallgató fejjel, áttetszõ MDF ComfortSeal™ fül olivák a nagyobb higiénia- és kényelemért, 
ultra érzékeny membrán szigetelt hangvezetõ csõ,  kézmûves mellkashallgató és fülkengyel rozsdamentes acélból,
tartalék alkatrészekkel: membrán,fül oliva,név kitûzõ, latexmentes hangvezetõ csõ és oliva 

megnézem, megrendelem>>>7 év garancia

Fonendoscop ~ U00012899NEONATAL újszülöttekhez 

Króm fej, PVC latexmentes csõ, csúszásmentes tartást a 
testen elhelyezett mûanyag gyûrû biztosítja, színes 

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkóp MDF MD One csecsemõ ~  U00012912 

Paramétereiben, kiképzésében,tartozékban 
megegyezik a többi MDF fonendoszkóppal.
Különbség: 2,4 cm-es mellkashallgató fejjel

megnézem, megrendelem>>>7 év garancia

Fonendoszkóp csõ figura MALACKA ~ U00012952 
minden fajta fonendoszkóp csõre felrakható

Fonendoszkóp  tartozékok

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkóp csõ figura SÁRKÁNY~  U00012953 
minden fajta fonendoszkóp csõre felrakható

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkóp csõ figura TEHÉNKE ~ U00012954 
minden fajta fonendoszkóp csõre felrakható

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkóphoz membrán 45 mm ~ U00012955 
klasszikus felnõtt fonendoszkópokhoz, fehér

megnézem, megrendelem>>>

Standard oliva fonendoszkóphoz ~ U00012956 
mûanyag, kemény, nem csavaros, 

megnézem, megrendelem>>>

Csavaros oliva fonendoszkóphoz ~ U00012957 
mûanyag, kemény,

megnézem, megrendelem>>>

Fülkengyel olivával fonendoszkóphoz ~U00012958 
króm, nem összecsukható, mûanyag olivával

megnézem, megrendelem>>>

                                                                      Rendeléshez kattintson a termékkód melletti >>>“Megrendelem” felíratra.
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Gyermek fonendoszkópok  
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Kardiológia,belgyógyászat 
.     Fonendoszkópok

Littmann  fonendoszkópok  

Fonendoszkóp LITTMANN
 ~ U00013278 

 LIGHTWEIGHT II S.E.

Felnõttek alapvetõ fizikális vizsgálatához 
kétoldalas hallgató fej: membrános, 
tölcséres hangolható membrán: mellkasra 
nyomva beállítható a hallott hang 
érzékenysége, puha oliva, fém /kompozit 
fej, membrán 5,3 cm átmérõ,71 cm 
csõ,súly: 118 g,

fekete

 lila

metálzöld

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkop LITTMANN  ~ 57 CLASSIC II. SE
Ideális háziorvosoknak, nõvéreknek 
o r v o s t a n - h a l l g a t ó k n a k  
f
Rozsdamentes acélból készült mellkasi 
hallgatófej,  kétoldalas hallgatófej: 
membrános és tölcséres, 

 n  
egycsatornás csörendszer, hoszigetelt 
peremek,puhán hangszigetelo olívák

elnõttekvizsgálatához 

hangolható 
membrán , agy  t e l j e s í tményu  

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkóp LITTMANN Classic II. 929 INFANT~ 

Csecsemõk vizsgálatára,
Rozsdamentes acélból készült 

mellkasi hallgatófej ebegõ membrán
õszigetelt peremek agy teljesítményu 

e g y c s a t o r n á s  c s õ r e n d s z e r u h á n  
hangszigetelõ fülolívák

1,9 cm-es átmérõjû 
haranggal. 

, l , 
h   n

, p

megnézem, megrendelem>>>fekete

karibkék

vörös

Fonendoszkop LITTMANN Classic 
 ~ 747 

II.PEDIATRIC

Gyermekek vizsgálatára 2,5 cm-es 
átmérõjû haranggal  

,

Rozsdamentes 
a c é l b ó l  k é s z ü l t  m e l l k a s i  
hallgatófej lebegõ membrán ,hõszigetelt 
peremek, egycsatornás csõrendszer, 
puhán hangszigetelõ fülolívák

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkop LITTMANN CLASSIC II
 ~ 965 

MASTER 

 Innovatív termék szabadalmaztatott 
"Master" hallgatófejjel.  

nagy 
teljesítményu egycsatornás csõrendszer, 
innovatív kettõs, változtatható frekvenciájú 
membrán, amely a fej nyomásával állítható, 

 csõ 
hossza: 65 cm

1996-ban elnyerte az 
"Ipari formatervezés kiválósága" díjat,

lebegõ membrán, hõszigetelt peremek,

fekete

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkop LITTMANN 
~ 1331 

MASTER 
CARDIOLOGY  

Kézi készítésu, tömör rozsdamentes acél 
mellkasi hallgatófej, hangolható membrán, 
Kétcsatornás csõrendszer,kényelmes,könnyu 
fejhallgató, hõszigetelt peremek,kettõs szárnyú 
rugó, puhán hangszigetelõ fülolívák,a 
fonendoszkóphoz egy speciális adapter is 
hozzátartozik gyermekek  és nehezen  
hozzáférhetõ helyek vizsgálatához

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkóp LITTMANN ~ 4003 CARDIOLOGY III

Felnõtt kardiológiai,ill.nagy 
pontosságú vizsgálatához javasolt.Mindkét 
oldalon hangolható membrán, a kisebbik oldal 
hagyományos haranggá alakítható, ha a 
membránt eltávolítják és egy peremgyûrûvel 
kicserélik, kétcsatornás csõrendszer, hõszigetelt 
peremek, beszabályozható, kettõs laprugó. kis 
membrán 3,3 cm  
69 cm hosszú csõ, puha olivák

és gyermek 

átmérõjû,az acél fej súlya: 85 g, 

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkóp LITTMANN   
~ U00013274 

S.T.C. CARDIOLOGY

Felnõtt vizsgálathoz,ergonomikus, precíz és 
kiváló,  hangminõség, 
S.T.C jelentése: puha tapintatú fej,a fej  puha 
és csúszásmentes,  
hangolható membrán: rányomástól függõen 
változtatható az érzékelt hang tartománya, 
kétosztatú csõ,  rozsdamentes acél fej, 
membrán 4,8 cm átmérõjû, puha olivák, 68 cm 
hosszú csõ,súly: 180 g

kardiológiai jellegû

egyoldalas hallgatás,

megnézem, megrendelem>>>

fekete

tengerészkék

fekete résszelbronz 

borvörös

málna  fejjelszivárvány

 lila

 világoskék 

borvörös

fekete  fejjelszivárvány

csupa fekete

fekete

karibi kék

 világoskék 

 lila  málna  tengerész kék vörös

 barack

fekete

karibkék

karibkék  fejjelszivárvány

 királykék lila

 málna

 málna

 narancs

 rózsaszín

vörös

 barack

borvörös

 fenyõzöld
karibkék

 kékes lila

 málna málna

 narancs

 óceán kék

 rágógumi rózsaszín

 rózsaszín

 szürke

 tengerészkék

 vadászzöld

fekete

fekete

borvörös

csupa fekete

karibkék

szilva

cigaretta szürke

tengerészkék

szilva

fekete

tengerészkék

bordó

erdei zöld

csokoládé  fejjelréz

borvörös

 szivárvány

Fonendoszkop LITTMANN E-3200 ~ 1894 Elektromos 

csúcsminõségû hangszenzor,  környezeti zajszûrés, halk hang esetén inteligens 
hangosítás, visszajátszásra, hangfelvételre van lehetõség, 12db 30 mp-es hangfelvételt tud elmenteni,bluetooth 
adatátvitel akár real-time módban PC-re, Zargis szoftver segítségével ellenõrizheti és elemezheti a felvétel 
értékelését, Zargis StethAssis-t segítségével vizualizálhatja a hanghatást, 3M™ Littmann® Snap Tight Soft-
Sealing olivák a pontos illeszkedést biztosítják, LCD kijelzõ, amely minden fontos funkciót mutat: hangminõség, 
elem élettartam,stb, automata bekapcsolás, 1 db AA elemmel mûködik, csõhossz: 69 cm,  súly: 185 gr,

több mint 24x-es hangerõsítés,
feketefekete

tengerészkék

bordó

megnézem, megrendelem>>>

Fonendoszkóp  tartozékok
Littmann 
Littman Classic II,Select, Lightweigh,t Cardio II és III-hoz

 Peremkarika  classic szürke~ U00013286 

megnézem, megrendelem>>>
Littmann cardiology III harang peremkarika~ 00013287 

megnézem, megrendelem>>>

Littmann pediatric harang peremkarika ~ U00002571 szürke

megnézem, megrendelem>>>

Oliva Littmann fonendoscophoz  ~ 874 
puha, csavaros, szilikon, szürke, vagy fekete

megnézem, megrendelem>>>

Littmann infant harang peremkarika   U00013285 szürke ~ 

megnézem, megrendelem>>>

Névjegytartó Littmann ~ 2162 fonendoscophoz 

megnézem, megrendelem>>>

Membrán+p
Classic II, Select, Master Classic, cardiology III nagy részéhez

eremkarika Littmann Classic szürke U00013283 

megnézem, megrendelem>>>

Membrán+p
Cardiology III kis fekete  U00013282

eremkarika Littmann pediatrichoz és 
 részéhez,   ~

megnézem, megrendelem>>>
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