
DoDoğğru teru teşşhis ihis iççinin

ona gona güüvenin!venin!



•Solunum ve kalp sesi 40 Hz seviyesinde başlar. Sağlıklı
 

bir kulak bu 
sesi duyabilir ancak elektronik bir stetoskopla elde edeceğiniz sesin 
kalitesi ve konforu tartışılmazdır

•Oskültasyon
 

devi Cardionics’in
 

E-Scope
 

serisi stetoskoplarıyla kalp ve 
solunum seslerini rahat bir şekilde dinleyebilir, hırıltı

 
ve üfürüm gibi 

hassas sesleri çok daha kolay ayırt edebilirsiniz

•E-Scope
 

ikinci dinleme ses çıkışı
 

ile hem oskültasyon
 

eğitiminde ve 
klinik çalışmalarda kullanılabilir, hem de bir ses çıkış

 
ünitesi aracılığıyla 

tüm sınıfta eş
 

zamanlı
 

kablosuz oskültasyon
 

yapılabilir

•E-Scope
 

eğitim CD’leri ile ister evde kendi başınıza ister klinikte veya 
sınıfta, oskültasyon

 
çalışması

 
yapabilir, biyonik akciğer/kalp cihazını

 kullanarak yüzlerce solunum ve kalp sesini stetoskobunuzla 
dinleyebilirsiniz



•Akustik stetoskoplara göre çok daha 
hafiftir

•Gövdesinde yer alan 1 adet AAA pille 
çalışır

•Dinleme çanı
 

üzerindeki +/-
 

ses ayar 
düğmeleri ve kalp/solunum frekans filtresi 
dokunmatiktir

•Pediatrik, kardiyoloji ve bazı
 

özel dinleme 
pozisyonları

 
için farklı

 
başlık ve 

diyaframlar mevcuttur

•Kulaklık kısmı
 

konforunuza göre 
değiştirilebilir başlıklardan oluşmaktadır

KLİNİK MODEL



İŞİTME CİHAZI KULLANANLAR İÇİN

•Gövde yapısı
 

ve çalışma şekli 
Klinik model ile aynıdır

•İşitme cihazınızı
 

çıkarmadan 
kullanabilmeniz için özel olarak 
tasarlanmıştır

•Kemer ya da yakanıza 
tutturabileceğiniz özel mandalı

 bulunmaktadır

•İşitme cihazınız sesleri 250Hz’den itibaren amplifiye
 

ederken, 
E-Scope

 
bu farkı

 
kapatarak düşük frekanslarda da sesi 

duyabilmenizi sağlar

•Kulak arkası, kulak içi ve diğer tüm işitme cihazı
 

modelleriyle 
kullanılabilir



SOLUNUM / KALP FİLTRESİ

Solunumun frekansı

 

kalpten daha geniştir ve 
dinleme sırasında ritmi bastırabilir. Bunu 
önlemek için filtre butonu kullanılır ve solunum 
bastırılır

Aksesuar setinde ayrıca, 
diyaframsız doğal yetişkin 
dinleme çanı

 

da yer almaktadır

AKSESUARLAR

Aksesuar setinde pediatrik diyafram ve 
çeşitli başlıklarla birlikte, klinik modelde 
kullanılmak üzere kauçuk ve silikondan 
yapılmış

 

kulaklık uçları

 

da yer alır



E-SCOPE vs AKUSTİK STETOSKOP
E-Scope

 

ile kalp ve solunum sesleri, akustik stetoskopla elde edebileceğinizden kat kat fazladır. Grafikte yeşil 
renkle akustik stetoskop ile elde edilen ses kazancını, pembe ve mavi renkte E-Scope

 

ile olan kazancı

 
görebilirsiniz



DoDoğğru teru teşşhis ihis iççin ona gin ona güüvenin!venin!
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