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Argintiu

Negru

CAPSULE - EDIȚII SPECIALE

Alamă

Cupru

Stetoscoape 3M Littmann

Stetoscop 3M Littmann Select
Performanță acustică 6
Stetoscopul Littmann Select are capsula cu o singura faţa
atât pentru sunetele de frecvenţa joasa cât şi pentru cele de
frecvenţa înalta ofera claritate acustica optimă pentru controlul
general, inclusiv măsurarea tensiunii arteriale.
Stetoscop ideal pentru asistente medicale şi pentru personalul
medical din ambulanţe.
Convenabil de utilizat datorita capsulei cu o singura faţa
Tub cu un singur lumen.
Manual cu instructiuni de utilizare in limba romana si limba
engleza.
Fabricat in SUA.

+ 2 CD-uri educaționale

GRATUIT

Produse si servicii de cinci stele

Stetoscoape.ro-distribuitor autorizat al gamei de Stetoscoape 3M Littmann.
La achiziția unui stetoscop 3M Littmann Select, de pe site-ul
www.stetoscoape.ro, vă punem la dispoziție o gamă variată de servicii la
prețuri promoționale.

Gravare stetoscop

Culoare Cod
2290
2291
2293
2294
2296
2298
2301
2305
2306
2310
2292

Denumire
Negru
Turcoaz
Rosu Burgundia
Prună
Roz Închis
Albastru Royal
Azur
Verde Pin
Albastru Ocean
Piersică
Roz Perlat

Borsetă stetoscop

Performanță acustică

6

Utilizare

Asistenți medicali
Studenți

Capsulă

Simplă

Diafragmă

Reglabilă

Tub

1 lumen

Lungime

71 cm

Greutate

115 gr

Garanție

2 ani
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Stetoscop 3M Littmann Lightweight II SE
Performanță acustică 6
+ 2 CD-uri educaționale

GRATUIT

Stetoscopul Littmann Lightweight II S.E. ofera performante
acustice ridicate pentru efectuarea citirilor tensiunii arteriale
evaluarilor pacientilor adulti.
Este cel mai usor stetoscop Littmann pentru adulti, facandu-l
mai confortabil pentru utilizatorii care poarta stetoscoape lor
pe tot parcursul zilei ( doar 118 de grame).
Diafragma reglabila si clopot deschis.
Capsula in forma de lacrima.
Diafragma reglabila: frecvente inalte sau joase prin ajustarea
usoara a presiunii asupra capsulei. Olive auriculare moi ce
asigura o izolare acustica excelenta si confort. Prin apasarea
capsulei cu presiune usoara se pot auzi sunetele joase, iar prin
apasarea mai ferma se pot auzi sunetele de frecventa inalta.
Aceasta caracteristica de economisire a timpului permite
furnizorului de servicii medicale sa se concentreze asupra
pacientului, in timp ce diafragma non-racire asigura confortul
pacientului.
Este o alegere potrivita personalului medical, asistentilor si
studentilor.
Produse si servicii de cinci stele

Stetoscoape.ro-distribuitor autorizat al gamei de Stetoscoape 3M Littmann.
La achiziția unui stetoscop 3M Littmann Lightweight II SE, de pe site-ul
www.stetoscoape.ro, vă punem la dispoziție o gamă variată de servicii la
prețuri promoționale.

Gravare stetoscop

Performanță acustică

6

Utilizare

Asistenți medicali
Studenți

Capsulă

Dublă

Diafragmă

Reglabilă

Tub

1 Lumen

Lungime

71 cm

Greutate

118 gr

Garanție

2 ani
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Culoare Cod
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456

Denumire
Negru
Roșu Burgund
Albastru Caraibe
Liliac
Albastru Deschis
Verde perlat
Roz perlat

Borsetă stetoscop

Stetoscop 3M Littmann Classic II SE
Performanță acustică 7
Capsula cu doua feţe . Diafragma reglabila de pe o faţa
creşte performanţa funcţiei de clopot tradiţional de pe faţa
opusa. Capsula din oţel inoxidabil . Tub cu un lumen de inalta
performanţa . Rame şi diafragma care nu provoaca senzaţia
de racoare pentru confortul pacienţilor . Clopot tradiţional
combinat cu o diafragma relabila care alterneaza convenabil
intre sunetele de frecvenţa joasa şi cele de frecvenţa inalta fara
a fi necesara intoarcerea capsulei . Tub cu un singur lumen.
Pachetul contine Olive auriculare tari, Manual cu instructiuni
de utilizare in limba romana si limba engleza. Fabricat in SUA.

+ 2 CD-uri educaționale

GRATUIT

Produse si servicii de cinci stele

Stetoscoape.ro-distribuitor autorizat al gamei de Stetoscoape 3M Littmann.
La achiziția unui stetoscop 3M Littmann Classic II SE, de pe site-ul
www.stetoscoape.ro, vă punem la dispoziție o gamă variată de servicii la
prețuri promoționale.

Gravare stetoscop

Transport gratuit

Performanță acustică

8

Utilizare

Medici de familie
Studenți

Capsulă

Dublă

Diafragmă

Reglabilă

Tub

1 Lumen

Lungime

71 cm

Greutate

125 gr

Garanție

3 ani

Culoare Cod
2201
2205
2206
2208
2209
2210
2211
2812
2813
2816
2817
2818

Denumire

Negru
Bleumarin
Turcoaz
Verde Închis
Prună
Roz Închis
Roșu Burgundia
Portocaliu
Azur
Roz
Roz Bombon
Verde Pin

Borsetă stetoscop

Culoare Cod

2201BRS
2218BE
2819
2820CPR
2822
2823
2827SM
2828
2830
2836
2837
2941
2942

Denumire

Negru cu capsulă de alamă
Negru cu capsulă neagră
Albastru Ocean
Ciocolată cu capsulă de cupru
Piersică
Turcoaz cu capsula curcubeu
Negru cu capsulă fumurie
Roz deschis
Șampanie cu capsulă fumurie
Lămâie, galben neon
Verde Smarald cu capsulă fumurie
Nisipiu cu capsulă fumurie
Măsliniu cu capsulă fumurie
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Stetoscop 3M Littmann Master Classic II
Performanță acustică 8
+ 2 CD-uri educaționale

GRATUIT

Este un produs cu o performanta ridicata destinat a fi utilizat
de catre medicii de familie si paramedici.
Acest stetoscop inovator are o piese da auscultatie `Master` cu
o singura fata care permite monitorizarea atat a frecventelor
joase cat si a celor inalte fara a intoarce piesa de auscultatie.
Design-ul striat este confortabil, durabil si portabil.
In anul 1996 a castigat ‘Premiul pentru Excelenta in Design
Industrial’.
Diafragma reglabila inventata de 3M.
Rame şi diafragma care nu provoaca senzaţia de racoare.
Comfortabil, rezistent şi portabil.
Diafragma reglabila care alterneaza convenabil intre sunetele
de frecvenţa inalta şi cele de frecvenţa joasa fara a fi necesara
intoarcerea capsulei. Tubul este cu un singur lumen de inalta
performanţa.
Pachetul contine Olive auriculare tari.
Manual cu instructiuni de utilizare in limba romana si limba
engleza.Fabricat in SUA.
Produse si servicii de cinci stele

Stetoscoape.ro-distribuitor autorizat al gamei de Stetoscoape 3M Littmann.
La achiziția unui stetoscop 3M Littmann Master Classic II, de pe site-ul
www.stetoscoape.ro, vă punem la dispoziție o gamă variată de servicii la
prețuri promoționale.

Gravare stetoscop

Culoare Cod
2141
2143
2144L
2146
2147
2632
2634
2630
2633
2636
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Borsetă stetoscop

Transport gratuit

Denumire

Performanță acustică

8

Negru cu capsulă neagră
Prună
Negru
Roșu Burgundia
Bleumarin
Verde închis
Verde pin
Turcoaz
Azur
Nisipiu cu capsulă neagră

Utilizare

Medici generaliști
Medici interniști

Capsulă

Simplă

Diafragmă

Reglabilă

Tub

1 Lumen

Lungime

68 cm

Greutate

155 gr

Garanție

3 ani
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Stetoscop 3M Littmann Classic II Pediatric
Performanță acustică 7
Creat, dimensionat şi perfecţionat acustic pentru utilizarea în
cazul copiilor sau nou-nascuţilor.
Modele cu doua feţe, cu capsula cu clopot tradiţional sau
diafragma . Diafragma reglabilă. .
Pentru confortul pacienţilor are rame care nu provoaca senzaţia
de racoare .
Tub cu un lumen.
Stetoscopul pediatric are clopot de 2.5 cm.
Stetoscopul pentru nou-nascuţi are clopot de 1.9 cm.
Olive auriculare moi pentru o izolație acustică excelentă și
reducerea zgomotului ambiental.

+ 2 CD-uri educaționale

GRATUIT

Produse si servicii de cinci stele

Stetoscoape.ro-distribuitor autorizat al gamei de Stetoscoape 3M Littmann.
La achiziția unui stetoscop 3M Littmann Classic II Pediatric, de pe site-ul
www.stetoscoape.ro, vă punem la dispoziție o gamă variată de servicii la
prețuri promoționale.

Gravare stetoscop

Culoare Cod
2113
2123
2122
2131
2113R
2115
2119
2153
2136
2154
2155

Transport gratuit

Borsetă stetoscop

Denumire
Negru
Bleumarin
Roz Închis. Zmeură
Verde Deschis
Roșu
Roz perlat
Albastru caraibe
Albastru caraibe cu capsulă curcubeu
Albastru Royal
Piersică
Portocaliu

Performanță acustică

7

Utilizare

Medici pediatri

Capsulă

Dublă

Diafragmă

Reglabilă

Tub

1 Lumen

Lungime

71 cm

Greutate

105 gr

Garanție

3 ani
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Stetoscop 3M Littmann Classic II Infant
Performanță acustică 7
+ 2 CD-uri educaționale

GRATUIT

Special creat pentru micii pacienti, nou-născuții.
Modele de stetoscoape cu doua feţe, cu capsula cu clopot
tradiţional sau diafragma.
Create, dimensionate şi perfecţionate acustic pentru utilizarea
în cazul copiilor sau nou-nascuţilor.
Au diafragma reglabilă. Pentru confortul pacienţilor, ramele
stetoscopului nu provoaca senzaţia de racoare.
Tub cu un lumen si clopot de 1.9 cm.
Manual cu instructiuni de utilizare in limba romana si limba
engleza.
Fabricat in SUA.

Produse si servicii de cinci stele

Stetoscoape.ro-distribuitor autorizat al gamei de Stetoscoape 3M Littmann.
La achiziția unui stetoscop 3M Littmann Classic II Infant, de pe site-ul
www.stetoscoape.ro, vă punem la dispoziție o gamă variată de servicii la
prețuri promoționale.

Gravare stetoscop

Performanță acustică

7

Utilizare

Medici neonatologi

Capsulă

Dublă

Diafragmă

Reglabilă

Tub

1 Lumen

Lungime

71 cm

Greutate

105 gr

Garanție

3 ani
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Culoare Cod
2114
2124
2125
2114R
2120
2157
2156
2158
2179

Transport gratuit

Borsetă stetoscop

Denumire
Negru
Albastru Caraibe
Roz Închis, zmeură
Roșu
Roz Perlat
Roz zmeură cu capsulă curcubeu
Albastru Regal
Piersică
Portocaliu

Stetoscop 3M Littmann Classic III
Performanță acustică 8
Classic III ofera sensibilitate acustica mare pentru o performanta
de exceptie, plus o capsula versatila fata-verso cu diafragme
acordabile.
Este utilizat de catre studenti si personal medical, pentru
a
identifica, a asculta, si a studia sunetele inimii, plamanilor,
pentru evaluarea fizica, monitorizarea si diagnostizarea
pacientului.
Tehnologia cu o diafragma reglabila 3M perfectionata pentru
diferite frecvente prin simpla reglare a presiunii asupra capsulei.
Tubulatura de ultima generatie care isi pastreaza forma si
flexibilitatea in timp.
Acesta ofera o viata mai lunga stetoscopului, fiind mai rezistent
n contact cu pielea.
Manual cu instructiuni de utilizare in limba romana si limba
engleza. Fabricat in SUA.

+ 2 CD-uri educaționale

GRATUIT

Produse si servicii de cinci stele

Stetoscoape.ro-distribuitor autorizat al gamei de Stetoscoape 3M Littmann.
La achiziția unui stetoscop 3M Littmann Classic III, de pe site-ul
www.stetoscoape.ro, vă punem la dispoziție o gamă variată de servicii la
prețuri promoționale.

Gravare stetoscop

Transport gratuit

Performanță acustică

8

Utilizare

Medici generalisti
Medici internisti
Studenti

Capsulă

Dublă

Diafragmă

Reglabilă

Tub

1 Lumen

dublu Lungime

69 cm

Greutate

175 gr

Garanție

5 ani

Culoare Cod

Denumire

Borsetă stetoscop

5620
Negru
5622
Bleumarin
5626
Roz Închis, zmeură
5627
Roșu Burgundia
5803
Negru cu capsulă neagră
5809CPR Ciocolata cu capsulă cupru
5832
Lavanda
5835
Turcoaz
5839
Galben-Lămâie
5840
Verde Smarald

Culoare Cod
5811
5831
5807
5806
5812
5829
5623
5629
5624
5630
5633

Denumire
Negru cu capsulă fumurie
Prună (Plum)
Turcoaz cu capsulă curcubeu
Roz Închis-Zmeură cu capsulă curcubeu
Măsliniu inchis cu capsulă fumurie
Verde Lime
Albastru Caraibe
Portocaliu
Verde Vânătoresc
Albastru Deschis
Roz perlat
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Stetoscop 3M Littmann Cardiology III
Performanță acustică 9
+ 2 CD-uri educaționale

GRATUIT

Este recomandat pentru utilizarea de catre medici cardiologi,
pneumologi, internisti si generalisti.
Faţa mare poate fi utilizata in cazul pacienţilor adulţi, in timp
ce faţa mica este folosita in cazul pacienţilor slabi sau pentru
pediatrie, in jurul bandajelor sau in controlul carotidei.
Diafragma reglabila pe fiecare faţa care alterneaza intre
sunetele de frecvenţa joasa şi cele de frecvenţa inalta, fara a fi
necesara intoarcerea capsulei.
Posibilitatea conversiei feţei mici in clopot tradiţional prin
indepartarea diafragmei şi inlocuirea cu inelul cauciucat inclus
in ambalaj .
Construit din oţel inoxidabil solid cu tub cu lumen dublu.
Pentru confortul pacienţilor, rame şi diafragma care nu
provoaca senzaţia de racoare.
Manual cu instructiuni de utilizare in limba romana si limba
engleza. Fabricat in SUA.
Produse si servicii de cinci stele

Stetoscoape.ro-distribuitor autorizat al gamei de Stetoscoape 3M Littmann.
La achiziția unui stetoscop 3M Littmann Cardiology III, de pe site-ul
www.stetoscoape.ro, vă punem la dispoziție o gamă variată de servicii la
prețuri promoționale.

Gravare stetoscop

Transport gratuit

Performanță acustică

Borsetă stetoscop

9
Medici cardiologi

Culoare Cod
3128
3128BRS
3129
3130
3131BE
3134
3135
3137
3137CPR
3164
3138

10

Denumire
Negru
Negru cu capsulă de alamă
Roșu Burgundia
Bleumarin
Negru cu capsulă neagră
Verde Închis
Plămâniu
Ciocolată
Ciocolată cu capsulă de cupru
Roz Deschis-Trandafiriu
Albastru Caraibe
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Utilizare

Medici pneumologi
Medici interniști

Capsulă

Dublă

Diafragmă

Reglabilă

Tub

Lumen dublu

Lungime

68 cm/69 cm

Greutate

175 gr

Garanție

5 ani

Culoare Cod

Denumire

3140
Roșu
3146
Albastru Deschis
3148
Roz Închis
3149
Coral
3152RBW Negru cu capsulă curcubeu
3157SM Negru cu capsulă fumurie
3158
Lavanda cu capsulă curcubeu
3159
Turcoaz cu capsulă fumurie
3161
Galben-Lămâie cu capsulă fumurie
3165
Nisipiu
3166
Măsliniu Închis cu capsulă fumurie

Stetoscop 3M Littmann Master Cardiology
Performanță acustică 10
Cel mai avansat stetoscop acustic pentru o auscultatie exacta!
Acest produs inovator are o piesa de auscultatie `Master` cu
o singura fata care permite monitorizarea atat a frecventelor
joase cat si a celor inalte fara a intoarce piesa de auscultatie.
Este recomandat pentru utilizarea de catre medicii cardiologi,
interniști si pneumologi.
Pentru zonele dificile si pentru auscultatia pediatrica i se poate
monta un adaptor special. Capsula cromata solida lucrata
manual si tub cu lumen dublu. Piese pentru urechi uşoare şi
confortabile. Adaptor pentru proceduri speciale pentru zonele
dificile sau pentru uz pediatric.
Pentru confortul pacienţilor, ramele şi diafragma nu provoaca
senzaţia de racoare.
Pachetul contine Olive auriculare, 2 perechi: moi si tari,
Inlocuitor pentru membrana ( transformare in clopot ), manual
cu instructiuni de utilizare in limba romana si limba engleza.
Fabricat in SUA.

+ 2 CD-uri educaționale

GRATUIT

Produse si servicii de cinci stele

Stetoscoape.ro-distribuitor autorizat al gamei de Stetoscoape 3M Littmann.
La achiziția unui stetoscop 3M Littmann Master Cardiology, de pe site-ul
www.stetoscoape.ro, vă punem la dispoziție o gamă variată de servicii la
prețuri promoționale.

Gravare stetoscop

Culoare Cod
2161BE
2160
2163
2164
2165
2167
2169
2175
2176
2178
2182
2183

Transport gratuit

Borsetă stetoscop

Denumire
Negru cu capsulă neagră
Negru
Roșu Burgundia
Bleumarin
Verde Închis
Plămâniu
Ciocolată
Negru cu capsulă de alamă
Negru cu capsulă fumurie
Turcoaz
Măsliniu Închis
Verde Închis cu capsulă aurie

Performanță acustică

10

Utilizare

Medici cardiologi
Medici pneumologi
Medici internisti

Capsulă

Simplă

Diafragmă

Reglabilă

Tub

Lumen dublu

Lungime

68 cm/69 cm

Greutate

185 gr

Garanție

7 ani
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Stetoscop 3M Littmann Cardiology S.T.C.
Performanță acustică 9
+ 2 CD-uri educaționale

GRATUIT

Cardiology S.T.C. (capsula cu atingere usoara) combina
acustica remarcabila cu un design unic brevetat al piesei
de auscultatie.
Exceleaza in situatii in care se face trecerea de la
sunetele de frecventa joasa la cele de frecventa inalta si
in cazul examinarii concentrate pe sunetele de frecventa
inalta, precum terapia respiratorie. Capsula de forma
ovoidala care permite mişcarea cu uşurinţa intre zonele
de auscultaţie.
Pentru confortul pacienţilor, rame şi diafragma care nu
provoaca senzaţia de racoare. Diafragma reglabila cu o
singura faţa care poate alterna intre sunetele de frecvenţa
joasa şi cele de frecvenţa inalta fara a fi
necesara
intoarcerea capsulei. Tub cu lumen dublu.
Acustica extraordinara cu raspuns excelent pentru
frecvenţele joase.
Manual cu instructiuni de utilizare in limba romana si
limba engleza.Fabricat in SUA.

Produse si servicii de cinci stele

Stetoscoape.ro-distribuitor autorizat al gamei de Stetoscoape 3M Littmann.
La achiziția unui stetoscop 3M Littmann Cardiology STC de pe site-ul
www.stetoscoape.ro, vă punem la dispoziție o gamă variată de servicii la
prețuri promoționale.

Gravare stetoscop

Performanță acustică

Transport gratuit

9
Medici cardiologi

Utilizare

Medici pneumologi
Medici interniști

Capsulă

Ovoidală

Diafragmă

Reglabilă

Tub

Lumen dublu

Lungime

68 cm

Greutate

178 gr

Garanție

6 ani
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Culoare Cod
4471
4472
4473
4475

Denumire
Negru
Roșu Burgund
Bleumarin
Prună

Borsetă stetoscop

Stetoscop 3M Littmann Electronic 3100
Performanță acustică 10+
Datorita calitatilor sale acustice, Stetoscopul electronic 3M™
Littmann Model 3100 ofera o experienta exceptionala in
auscultatie !
Studii clinice arata ca detectarea sunetelor dificil de auzit
ale inimii si plamanilor precum zgomotul S3, suflul aortic si
sunetele anormale ale plamanilor se realizeaza mai usor.
Interfata utilizator este incredibil de simpla si nu intrerupe
procesul de auscultatie. Ascultati cu incredere.
Interfata pe care o asteptati Incredibil de simplu si continuu
pentru un flux constant al auscultatiei.
Este usor de folosit pentru o auscultatie rapida de fiecare data.
Tehnologie de Reducere a Zgomotului Ambiental care reduce
sunetele perturbatoare din mediul inconjurator cu aproximativ
85%.
Sistem de amplificare şi filtrare excepţional, ideal pentru
auscultarea sunetelor dificil de auzit ale inimii şi ale corpului.
Capsula versatila care se poate adapta tuturor tipurilor de
pacienţi .
Senzor mic (15 mm diametru) pentru utilizare uşoara in cazul
copiilor şi nou-nascuţilor sau in zonele dificile (artera carotida).
Capsula ergonomica pentru manipulare uşoara cu o singura
mana precum şi pentru confortul pacienţilor.
Puteti vizualiza rata frecventei inimii pacientului pe ecranul
LCD.
Manual cu instructiuni de utilizare in limba romana si limba
engleza.Fabricat in SUA.

+ 2 CD-uri educaționale

GRATUIT

Produse si servicii de cinci stele

Stetoscoape.ro-distribuitor autorizat al gamei de Stetoscoape 3M Littmann.
La achiziția unui stetoscop 3M Littmann Electronic 3100, de pe site-ul
www.stetoscoape.ro, vă punem la dispoziție o gamă variată de servicii la
prețuri promoționale.

Gravare stetoscop

Transport gratuit

Borsetă stetoscop

Performanță acustică

10+

Utilizare

Pentru toata gama de
specializari

Capsulă

Simplă

Diafragmă

Culoare Cod

Denumire

3100BK Negru
3100BU Roșu Burgundia
3100NB Bleumarin

Tub

Lumen dublu

Lungime

68 cm

Greutate

185 gr

Garanție

2 ani

Amplificare sunet

24X
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Stetoscop 3M Littmann Electronic 3200
Performanță acustică 10+
+ 2 CD-uri educaționale

GRATUIT

Incredibil de simplu si continuu pentru un flux constant al
auscultatiei. Modelul 3200 Littmann este usor de folosit
pentru o auscultatie rapida de fiecare data.
Inregistrarea si transferul sunetelor prin tehnologia
Bluethooth catre PC.
Amplifica sunetele cu pana la 24 ori mai mult decat
stetoscoapele din seria Littmann(R) Cardiology.
Amplificarea, combinata cu tehnologia de reducere
a
sunetelor cauzate de frictiune si cu cea de reducere
a zgomotului ambiental, va juta sa va concentrati asupra
sunetelor pe care trebuie sa le auziti.
Utilizati semnele si pentru a mari sau micsora nivelul de
amplificare a sunetelor.
Tehnologie de Reducere a Zgomotului Ambiental
cu aproximativ 85%. Sistem de amplificare şi filtrare
excepţional, ideal pentru auscultarea sunetelor dificil de
auzit ale inimii şi ale corpului.
Capsula versatila care se poate adapta tuturor tipurilor
de pacienţi. Senzor mic (15 mm diametru) pentru utilizare
uşoara in cazul copiilor şi nou-nascuţilor sau in zonele
dificile (artera carotida).
Capsula ergonomica pentru manipulare uşoara cu o
singura mana precum şi pentru confortul pacienţilor.
Diafragma brevetata care elimina sunetele provocate de
frecare.

Produse si servicii de cinci stele

Stetoscoape.ro-distribuitor autorizat al gamei de Stetoscoape 3M Littmann.
La achiziția unui stetoscop 3M Littmann Electronic 3200, de pe site-ul
www.stetoscoape.ro, vă punem la dispoziție o gamă variată de servicii la
prețuri promoționale.

Gravare stetoscop

Performanță acustică

10+

Utilizare

Pentru toata gama de
specializari

Capsulă

Simplă

Transport gratuit

Borsetă stetoscop

Diafragmă
Tub

Lumen dublu

Lungime

68 cm

Greutate

185 gr

Garanție

2 ani

Amplificare sunet

24X

Tehnologie

Wireless
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Culoare Cod

Denumire

3200BK Negru
3200BU Roșu Burgundia
3200NB Bleumarin

Stetoscoape.ro – Produse si servicii de cinci stele

Stetoscoape.ro va pune la dispozitie produse si servicii de cinci stele deoarece stetoscoapele Littmann
achizitionate de pe siteul nostru reprezintă o investiție pe termen lung pentru munca dumneavostra
profesională de medic, o investiție care conferă respect și siguranța unui sunet de fidelitate.

Stetoscoape originale

Stetoscoape.ro este distribuitor autorizat a gamei de stetoscoape 3M Littmann.
Daca doriti stetoscoape Littmann originale, asigurati-va ca il cumparati de la un distribuitor autorizat !
Cum poti identifica stetoscoapele originale?
Toate stetoscoapele 3M Littmann pe ambalaj au un sticker de identificare cu modelul si culoarea. In
dreapta stickerului veti identifica holograma care atesta ca produsele sunt originale.

Serviciu de gravare laser stetoscoape

Serviciul de gravare stetoscoape este oferit contra cost cu sume intre 30 lei si 50 lei in functie de
modelul comandat . Mentionam ca acest serviciu este disponibil doar pentru gama de stetoscoape
Littmann
comercializate pe site-ul Stetoscoape.ro!
In cazul stetoscoapelor gravate plata se efectuează integral în avans deoarece este un produs
personalizat.

Cadou Gratuit cu CD cu “Sunetele inimii” respectiv CD cu “Sunetele plamanilor”

CD-urile educaționale ce oferă o ambianță de studiu care îmbină textul, sunetul si graficele/diagramele
care va pot ajută să observați diferențele dintre sunetele normale și cele anormale ale inimii și plămânilor.
CD-urile sunt compatibile atât cu sistemul de operare Windows® cât și cu Macintosh®.

Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 300 lei

Livrarea produselor este la fel de importanta pentru noi ca și procesul de cumparare. Din acest motiv
am ales să lucrăm cu mai multe companii de curierat astfel încât clientul poate alege în functie de
destinație și preferințe personale varianta cea mai convenabilă. Livrarea produselor aflate pe stoc se
face în 24 de ore de la preluarea comenzii în cazul depunerii ei până la ora 14:30. Livrarea se face doar
pe teritoriul României.

Borseta stetoscop

Borseta pentru stetoscop este special concepută pentru a oferi protecție maximă stetoscopului tău,
fiind in acelasi timp ușoară și elegantă. Exteriorul borsetei este compus dintr-un cauciuc extrem de
durabil.
În interiorul borsetei există un suport pentru stetoscop potrivit pentru toate stetoscoapele Littmann
Classic si nu numai. Acest suport poate fi îndepărtat cu usurinta permitand un spatiu si mai mare de
stocare.
În interiorul borsetei există un buzunar tip plasa avand 2/3 lungime , ce permite stocarea accesoriilor
stetoscopului dar poate avea și alte utilități.
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