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Návod na použitie

FONENDOSKOP JEDNOSTRANNÝ
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HS-30A – pre dospelých štandard
HS-30A1 – pre dospelých vo farbe
HS-30D – jednorazový
HS-30E – pre deti štandard
HS-30E1 – pre deti vo farbe
HS-30N – pre dospelých deluxe
HS-30P – pre dospelých štandard
HS-30Q – pre dospelých špeciál
HS-30T1 – pre graviditu
HS-30V – pre dosp. s krížovou hlavicou
HS-30Y – pre dosp. s ihlovou hlavicou
HS-30Z – pre dospelých s hodinkami
Certifikát č.: 44097/101/1/2003
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Funkcia
Fonendoskop jednostranný je jeden z prístrojov pre posluchové
vyšetrenie organizmu priamou metódou. Taktiež sa používa pri
meraní krvného tlaku ako posluchová pomôcka.
Návod na Použitie
Po vybratí prístroja z puzdra sa presvedčte, či je hadička pevne
pripojená k membráne a lýre. Týmto je fonnedoskop pripravený
k používaniu.
POSTUP PRI používaní
Lýru fonendoskopu si založíte ušnicami do zvukovodov uší
a membránu priložíte na tú časť tela pacienta ktorú chcete
počúvať. Pri použití s tlakomerom dodržiavajte postup uvedený
v návode tlakomera.T
TECHNICKÉ PARAMETRE
Počúvacia plocha na membráne je jednostranná.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záručná doba na fonendoskop je 24 mesiacov odo dňa predaja.
Záruka sa vzťahuje iba na skryté chyby a poškodenia zjavne
nezavinené kupujúcim. V záručnej dobe Vám bude prístroj
opravený alebo vymenený bezplatne. Prístroj treba zasielať
na opravu vždy iba s riadne vyplneným záručným listom. Po
záručnej dobe Vám prístroj bude opravený podľa cenníka opráv
a náhradných dielcov, ktorý Vám na požiadanie zašleme.
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Servis
V prípade akejkoľvek poruchy fonendoskopu, vyplnite na
internetovej adrese www.jares.sk/zdravotnictvo v sekcií „SERVIS“
ser visný formulár a odošlite ho. Obratom Vás budeme
kontaktovať. Vyplnenie servisného formulára nie je podmienkou
záručnej opravy.
ZÁZNAMY O OPRAVÁCH
Dátum
opravy

Záruka
Áno / Nie

Popis chyby

Meno a podpis

Meno a podpis

Meno a podpis
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Spôsob
odstránenia

