instrukcja obsługi
Stetoskop MDF
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Cechy charakterystyczne dla wszystkich stetoskopów MDF:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

w pełni obrotowy zawór akustyczny
ręcznie wykonany
program dożywotnich części zamiennych
ulepszona akustyka
oliwki MDF zapewniają doskonałą akustykę i długotrwały komfort pracy
precyzyjnie wykonany bardzo wytrzymały
materiał przewodu o bardzo dużej gęstości, nie skleja się, nie kruszeje, nie zawiera lateksu
nieziębiące obwódki zwiększają wzmocnienie akustyczne i izolację
membrana z ultra-czułego włókna wzmacnia dźwięk

Informacje ogólne:
Stetoskopy MDF zostały zaprojektowane jako nieinwazyjne medyczne instrumenty do osłuchiwania serca i odgłosów
płuc dokonywanego na zdrowej skórze w okolicach klatki piersiowej. Z uwagi na funkcję wzmacniania dźwięków,
stetoskop może spowodować uszkodzenie słuchu użytkownika, jeżeli jest używany w innym niż medyczny celu. Nie
pozostawiaj stetoskopu bez nadzoru w zasięgu dzieci.
Warunki ogólne użytkowania: Lira stetoskopów MDF jest anatomicznie dopasowana, aby zapewnić komfort
użytkowania i doskonałą transmisję dźwięków. Lira stetoskopu powinna być zakładana oliwkami skierowanymi od
siebie (jeżeli trzymasz stetoskop przed sobą).

Instrukcja użytkowania:
1. Najpierw włóż obie końcówki liry stetoskopu do uszu.
2. Delikatnie dotknij głowicę palcem. Jeżeli słyszysz czysty dźwięk oznacza to, że stetoskop jest gotowy do pracy.
3. Jeżeli nie słyszysz stuknięcia, obróć głowicę o 180 stopni aż będzie słyszalne kliknięcie – wówczas głowica
stetoskopu jest we właściwej pozycji (dotyczy stetoskopów dwustronnych).
4. Dotknij palcem jeszcze raz. Będziesz słyszał stuknięcia oznaczające gotowość przyrządu do użycia.
5. Teraz można przystąpić do badania pacjenta.
6. Powtórz w/w czynności przed badaniem następnej klatki piersiowej.

Czyszczenie i konserwacja:
Stetoskop powinien zostać dokładnie wyczyszczony przed każdym użyciem. Głowicę, przewód i oliwki czyść czystą
ściereczką lub użyj waciku zamoczonego w skażonym alkoholu lub w roztworze alkoholu izopropylowego, aby
doczyścić zabrudzone elementy. Unikaj długotrwałej ekspozycji przewodu na nadmierne ciepło, zimno, rozpuszczalniki,
wilgoć oraz oleje/tłuszcze (ukryte w ludzkiej skórze).
Szanowni Państwo, z dniem 10.08.2012 uległy zmianie warunki gwarancji stetoskopów MDF Instruments. W
związku z tym niniejsza karta gwarancyjna wraz z instrukcją obsługi w całości zastępuje kartę gwarancyjną
Stetoskopy MDF dostarczaną fabrycznie w opakowaniu.
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instrukcja obsługi
Stetoskop MDF
Kartagwarancyjna


Urządzenie objęte jest dożywotnią gwarancją od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji.
Wyjątek stanowią modele stetoskopów: MDF 740, 757PT Pulse Time, które objęte są 5 letnią gwarancją.



W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione.



Gwarancja nie obejmuje zużycia w wyniku naturalnej eksploatacji następujących elementów stetoskopu:
korpusu głowicy, przewodu akustycznego i liry.



Następujące części eksploatacyjne i akcesoria stetoskopu objęte są programem Free-Parts-for-Life
(dożywotnia wymiana części zamiennych): nieziębiąca obwódka głowicy, pierścień podtrzymujący membranę,
membrana, identyfikator, miękkie oliwki ComfortSeal



Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.



Urządzenie należy przesłać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki, po
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub przez formularz www.novamed.pl/reklamacja



Koszty transportu pokrywa użytkownik.



Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.



Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych
nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).



Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom
bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.



Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do
karty gwarancyjnej.



Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą
gwarancji.




UWAGA: Dowiedz się więcej o programie dożywotniej gwarancji.



Free-Life-Time-Warranty oraz o programie dożywotniej wymiany części zamiennych Free-Parts-for-Life z
załączonej karty PROGRAMY SERWISOWE MDF

MODEL
NUMER SERYJNY
DATA SPRZEDAŻY
GWARANCJA

PIECZĄTKA I PODPIS
SPRZEDAJĄCEGO

Producent:

Dystrybutor w Polsce:

MDF Instruments Direct, Inc.

Novamed Sp. z o.o.

5016 Chesebro Road Suite 100

Traktorowa 143

Agoura Hills CA, 91301

91-203 Łódź

USA

w w w. n o v a m e d . p l
Data utworzenia instrukcji: 01.04.2013
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