
 

 

 

 

 
 

Rossmax EB200 
 

Profesionální stetoskop s dvojitou hlavou 
 
Používá se pro poslech zvuků srdce, plic a dalších 
orgánů v lidském těle. 
Připojte hadičku pevně k vidlici a hrudní koncovce. Při 
použití s tlakoměrem dodržujte postup uvedený v 
návodu k obsluze. 
 
Charakteristika 
- Aluminiový hrudní snímač s nechladivým povrchem 
- Jemné ušní koncovky (olivky) 
- Strana s membránou detekuje vysokofrekvenční zvuk 
- Strana se zvonem detekuje nízkofrekvenční zvuk 
- Bezlatexová trubice zvukovodu 
 
Složení: 
• Zvukovod z odlehčeného materiálu 
• Odolná propojovací "Y" hadička 
• Měkké olivky 
Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího 
upozornění z důvodů vylepšení. 
 
Distributor v ČR a SR: BONECO CR, s.r.o. Na Podhoře 
185, 588 13 Polná 
www.boneco-cr.cz, info@boneco-cr.cz 
tel: +420 774 162 396 
Verze: 2019-12 
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