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5 – MULTIFUNKČNÍ  

 
Tento nástroj slučuje 5 různých možností konstrukce 

čímž nahrazuje všechny ostatní stetoskopy. Ve 

skutečnosti funguje jako 5 stetoskopů jelikož má 5 

specifických účelů v jednom nástroji. 

 
 

Nástroj byl navržen pro poslech všech věkových skupin, 

jelikož kromě 2 různě velkých membrán – velké a malé, 

jsou dále k dispozici 3 odlišné typy vyměnitelných zvonů 

typu C, které tvoří jednu kompletní sadu. Každá 

membrána nebo zvon je navržen/a ke specifickému 

účelu. 

 
VELKÁ MEMBRÁNA: Obecně se tato hlavní 

velká membrána používá k detekci srdečních 

zvuků s nízkou frekvencí, diastolických a třetích 

srdečních zvuků, stejně jako prvních a druhých 

srdečních zvuků. Detekovatelné jsou také vysoké 

šelesty vyzařující ze srdce. 
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Dvouhlavý stetoskop vybavený malými a velkými 
membránami namontovanými na otočném dvouhlavém 
bubínku, který obsahuje netěsný vřetenový ventil 
vyrobený v tenké přesnosti. 

 
Nejdříve si nasaďte stetoskop olivkami do uší 

Lehkým poklepání prstem na membránu 

poznáte, zda je hlava v pracovní poloze. 

 
 

 

Pokud při klepnutí neslyšíte zvuk, otočte 

hlavu o 180 °, tak aby se usadila v pracovní 

poloze, naproti opačné straně. 

 

 

Poté klepněte znovu a uslyšíte zvuk klepnutí, 

což znamená, že je nástroj správně nastaven 

pro použití. 

 
MALÁ MEMBRÁNA: Tato membrána je navržena 

tak, aby došlo k poslechu dětských srdečních 

vysokých ozev. 

 

DOSPĚLÁ VELIKOST ZVONU: K určení nízkých 

a středních zvuků a šelestů, je tento zvon velmi 

užitečnou pomůckou. 

 

Nyní můžete provést poslech a diagnostikovat 

vyšetřovaného pomocí stetoskopu. 

 

 

V případě výměny jednoho zvonu za jiný 

postupujte při poslechu stejným postupem 

 

Vylepšený typ Sprague Rappaport stetoskop je dodáván 

jako kompletní sada s následujícími komponenty: 

1. Hlava s velkou a malou membránou------------------------------------------------ 1 kus 

2. Chromová lyra s plastovými středně velkými ušními olivkami --------------------  1 pár 

3. Pevné hadičky z latexové gumy s kovovými sponami ----------------------------- 1 pár 

4. Vyměnitelný zvon (lastura), dospělá velikost-----------------------------------------  1 kus 

5. Vyměnitelný zvon (lastura), střední velikost ----------------------------------------- 1 kus 

6.  Vyměnitelný zvon (lastura), dětská velikost ------------------------------------- 1 kus  

7.  Náhradní olivky, velké a malé velikosti  ------------------------------------------  2 páry 

8. Náhradní průhledné plastové membrány, velké i malé ---------------------- 2 kusy    

9. Plastové pouzdro pro příslušenství ---------------------------------------------------- 1 kus 

 
Celá jednotka, s výjimkou pryžových a plastových dílů , je silně pochromovaná a zabalená v 
krabici.

 
STŘEDNÍ VELIKOST ZVONU: Používá se na 

úzká místa, například mezi žebry nebo jinými 

malými misty k detekeci nízkých nebo středních 

ozev nebo šelestů. 

 

DĚTSKÁ VELIKOST ZVONU: Nejlépe vyhovuje k 

vyšetření kojenců a malých dětí. Detekuje nízké 

a střední zvuky a šelesty vycházející ze srdce 

dítěte. 

 

 
Zjistíte, že všechny tyto kombinace jsou velice dobře 

navržené a jejich vysoká citlivost vám umožní jasně 

rozeznat nízké a vysoké frekvence s možností slyšení i 

nejslabších šelestů. 

 
 

K dispozici jsou také náhradní ušní olivky 2 různých 

velikostí, které uživateli umožní vybrat si pár, který mu 

nejlépe vyhovuje pro pohodlné používání. Jsou 

zabaleny v kompaktním malém pouzdře se 3 zvony a 2 

náhradními průhlednými plastovými membránami, 

velké a malé
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