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Szanowni klienci i partnerzy!

Jako producent i generalny dystrybutor, od 1993 roku 
dostarczamy sprzęt medyczny na rynki Unii Europejskiej oraz 
Wspólnoty Niepodległych Państw. Polityką naszej fi rmy jest 
oferowanie Państwu dobrych jakościowo, nowoczesnych 
i dostępnych cenowo urządzeń.

Nasze wyroby przechodzą obowiązkowo wszystkie 
etapy certyfi kacji państwowej i rejestracji w urzędach 
ochrony zdrowia, a dzięki naszym partnerom nieustannie 
rozszerzamy sieć punktów serwisowych. 

Staramy się zapewnić Państwu kompleksową informację 
na temat naszych wyrobów: prowadzimy kilka stron 
internetowych w różnych językach, drukujemy wiele 
materiałów informacyjnych, organizujemy seminaria 
szkoleniowe.

Wybór naszej marki jest najlepszą formą docenienia 
naszej pracy. Liczne pozytywne opinie ze strony naszych 
dystrybutorów, partnerów, lekarzy, jak również zwykłych 
użytkowników potwierdzają sens naszych wysiłków. 
Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, aby spełniać 
Państwa oczekiwania.

Little Doctor International (S) Pte. Ltd. 

Spółka Little Doctor International (S)Pte. Ltd. została założona w 

1986 roku w Republice Singapur. To właśnie Singapur od wielu 

już lat z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w rankingu państw, 

najbardziej sprzyjających rozwojowi międzynarodowego biznesu. 

Światowe standardy prowadzenia biznesu i dobre praktyki 

gwarantują partnerom i klientom naszej fi rmy jasne i precyzyjne 

warunki realizacji umów.

Obecnie fi rma oferuje szeroką gamę wyrobów medycznych 

w Europie Wschodniej, Centralnej i Zachodniej. 

Produkcja wyrobów medycznych jest certyfi kowana i przechodzi 

okresowe audyty na zgodność z normami międzynarodowymi, 

europejskimi i krajowymi. Na lokalnych rynkach produkty fi rmy 

są zatwierdzane i certyfi kowane przez miejscowe organy kontroli 

jakości produktów medycznych.

Systemy produkcji i kontroli jakości w fabrykach fi rmy są 

certyfi kowane i zgodne z międzynarodową normą ISO 13485. 

Produkty posiadają europejski certyfi kat jakości CE oraz spełniają 

normy jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a także są 

dopuszczone do sprzedaży rynku amerykańskim i posiadają 

certyfi kat FDA USA.

W ciągu swojej ponad 30-letniej historii zbudowaliśmy szeroką 

sieć dystrybucji i ofi cjalnych partnerów, poprzez którą każdego 

dnia realizowane są zlecenia serwisowe oraz dostawy towarów.
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LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL S PTE. LTD.

Spółka Little Doctor (S)Pte. Ltd. została założona w 1986 roku w Republice Singapur. Zawdzięczając swemu strategicznemu 
położeniu i wieloletniemu doświadczeniu fi rma wprowadziła na europejski rynek szeroki wachlarz sprzętu medycznego. 
Produkcja i system kontroli jakości w fabrykach są certyfi kowane i odpowiadają standardowi ISO 13485.
Dostarczane do Państwa produkty Little Doctor przechodzą wszystkie etapy kontroli, certyfi kacji i rejestracji
państwowej, wymagane przez prawo każdego z krajów UE. 

SERWIS 
Punkt serwisowy jest w pełni wyposażony w sprzęt metrologiczny do testów urządzeń i zawsze posiada wystarczającą 
ilość części zamiennych dla sprawnej i rzetelnej naprawy. Pracownicy punktu serwisowego mogą
przeprowadzać także konsultacje telefoniczne dotyczące obsługi sprzętu, jeśli u klienta zaistnieje taka potrzeba.

CE 
Wszystkie przyrządy produkowane 
przez Little Doctor są oznaczone 
europejskim znakiem jakości CE. 
Prawo użycia znaku CE jest przy-
znawane produktom, które spełniają 
wymogi bezpieczeństwa, określone 
w Dyrektywie Unii Europejskiej 
93/42/EEC dla wyrobów medycznych.

ISO 13485
Wszystkie produkty Little Doctor 
zostały certyfi kowane zgodnie ze 
standardem ISO 13485. Standard 
ten określa wymogi dotyczące 
zarządzania systemem kontroli jakości 
przy projektowaniu, opracowywaniu, 
produkcji i obsłudze wyrobów  
medycznych.

Znak Jakości BIHS

Brytyjsko-Irlandzkie Towarzystwo 
Nadciśnienia Tętniczego (BIHS) 
zostało założone w 1981 roku. Jest 
to najstarsze i najbardziej poważane 
na całym świecie stowarzyszenie 
medyczne, zrzeszające znanych 
i doświadczonych specjalistów z 
różnych stron świata, mające na celu 
wykrywanie i zapobieganie chorób 
sercowonaczyniowych. BIHS regularnie 
sprawdza urządzenia do pomiaru 
ciśnienia. Ciśnieniomierze LD, poddane 
badaniom z sukcesem przeszły 
wszystkie testy i zostały zatwierdzone 
do użytku zarówno domowego, jak i 
specjalistycznego.

RoHS Compliant
Proces produkcji urządzeń LD spełnia
wymogi Dyrektywy Unii Europejskiej
2002/95/EC w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebez-
piecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (RoHS 
compliant). Dyrektywa ta zakazuje 
stosowania w produkcji komponentów 
elektronicznych takich materiałów jak:
- ołów;
- rtęć;
- kadm;
- chrom sześciowartościowy 

(Chrom Vi lub Cr6+);
- polibromowane bifenyle;
- polibromowane etery difenylowe.
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CIŚNIENIOMIERZE ELEKTRONICZNE

LD-521/LD-521A
Ciśnieniomierz elektroniczny. Pomiar ciśnienia podczas 
pompowania mankietu i zasilany przez USB.

Nowoczesny ciśnieniomierz biurkowy z inteligentnym 
algorytmem IMS (Infl ation Measurement System), który 
pozwala określić ciśnienie podczas pompowania mankietu. 
Może być zasilany przez dowolny zasilacz USB ze złączem 
micro-USB (do LD-521A dołączony jest adapter USB, do LD-521 
tylko kabel USB).
Wskaźnik nadciśnienia podaje ciśnienie, które zgodnie 
z zaleceniami WHO uważa się za podwyższone.  Model 
uzupełnia uniwersalny mankiet na obwód ramienia od 
22 cm (nastolatek) do 42 cm (tęga osoba dorosła). Pamięć 
przechowuje do 90 pomiarów + średnia z ostatnich 3.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD521 LD521A

Typ ciśnieniomierza automatyczny automatyczny

Miejsce założenia mankietu ramię ramię

Pamięć na wyniki pomiarów 90 + średnia 90 + średnia

Rozmiar mankietu 22-42 cm 22-42 cm

Model mankietu Cuff -LDU Cuff -LDU

Zasilanie 4*AAA/micro-USB 4*AAA/micro-USB

Zasilacz w komplecie nie tak

Waga urządzenia (bez elementów zasilania) ~195 g ~195 g

Zastosowany system Fuzzy, IM System Fuzzy, IM System 

NOWOŚĆ

LD51/LD51A
Ciśnieniomierz automatyczny. Duży wyświetlacz. 
Funkcja wyświetlania daty i godziny.

Wygodny i nowoczesny ciśnieniomierz automatyczny. 
Wskaźnik arytmii informuje o wykryciu nieregularnego pulsu.
Ciśnieniomierz wyświetla wyniki pomiaru zgodnie ze skalą WHO. 
Algorytm Fuzzy uwzględnia indywidualne cechy bicia serca. 
Dwa bloki pamięci zachowują po 90 wyników i średnią wartość 3 
ostatnich pomiarów w każdym (ciśnienie, data i godzina).  Wersja 
z zasilaczem LD51A lub bez LD51.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD51 LD51A

Typ ciśnieniomierza automatyczny automatyczny

Miejsce założenia mankietu ramię ramię

Pamięć na wyniki pomiarów 2x90 + średnia 2x90 + średnia

Rozmiar mankietu 25-36 cm 25-36 cm

Model mankietu Cuff -LDA Cuff -LDA

Zasilanie 4*AA/zasilacz 4*AA/zasilacz

Zasilacz w komplecie nie tak

Dźwiękowa sygnalizacja etapów pomiaru tak tak

Waga urządzenia (bez elementów zasilania) ~424 g ~424 g

Zastosowany system Fuzzy Fuzzy
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CIŚNIENIOMIERZE ELEKTRONICZNE

LD51S
Automatyczny ciśnieniomierz elektroniczny LD z funkcją 
głosową dla osób z zaburzeniami wzroku.

Języki: polski, węgierski, rumuński, rosyjski, ukraiński. Regulacja 
głośności. Mankiet dostosowany jest do ramienia o obwodzie 
25-36 cm.
Algorytm Fuzzy uwzględnia indywidualne cechy bicia serca. 
Dwa bloki pamięci zachowują po 90 ostatnich wyników 
pomiarów, a także średnią wartość z trzech ostatnich dla 
każdego bloku pamięci. Zasilacz w komplecie.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD51S

Typ ciśnieniomierza automatyczny

Miejsce założenia mankietu ramię

Pamięć na wyniki pomiarów 2x90 + średnia

Rozmiar mankietu 25-36 cm

Model mankietu Cuff -LDA

Zasilanie 4*AA/zasilacz

Zasilacz w komplecie tak

Języki: polski, węgierski, rumuński, rosyjski, ukraiński

Waga urządzenia (bez elementów zasilania) ~433 g

Zastosowany system Fuzzy

LD51U 
Ciśnieniomierz automatyczny. Uniwersalny mankiet. Duży 
wyświetlacz. Funkcja wyświetlania daty i godziny.

Wygodny i nowoczesny ciśnieniomierz automatyczny z 
uniwersalnym mankietem 22-42cm. Wskaźnik arytmii informuje 
o wykryciu nieregularnego pulsu.
Ciśnieniomierz wyświetla wyniki pomiaru zgodnie ze skalą 
WHO. W zestawie z zasilaczem. Algorytm Fuzzy uwzględnia 

indywidualne cechy bicia serca.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD51U

Typ ciśnieniomierza automatyczny

Miejsce założenia mankietu ramię

Pamięć na wyniki pomiarów 2x90 + średnia

Rozmiar mankietu 22-42 cm

Model mankietu Cuff -LDU

Zasilanie 4*AA/zasilacz

Zasilacz w komplecie tak

Dźwiękowa sygnalizacja etapów pomiaru tak

Waga urządzenia (bez elementów zasilania) ~422 g

Zastosowany system Fuzzy+ECV
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CIŚNIENIOMIERZE ELEKTRONICZNE

LD30
Ciśnieniomierz automatyczny. Duży wyświetlacz.
Funkcja wyświetlania daty i godziny.

Ciśnieniomierz automatyczny ze wskaźnikiem nieregularnego 
pulsu i skalą klasyfi kacji ciśnienia tętniczego. 
Algorytm Fuzzy uwzględnia indywidualne cechy bicia serca. 
Wskaźnik arytmii informuje o wykryciu nieregularnego pulsu. 
Dwa bloki pamięci zachowują po 60 ostatnich wyników 
pomiarów, a także średnią wartość z trzech ostatnich dla 
każdego bloku pamięci. 
Zasilacz w komplecie. Przy używaniu na bateriach, 
ciśnieniomierz pełni również funkcję zegara.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD30

Typ ciśnieniomierza automatyczny

Miejsce założenia mankietu ramię

Pamięć na wyniki pomiarów 2x60 + średnia

Rozmiar mankietu 25-36 cm

Model mankietu Cuff -LDA

Zasilanie 4*AA/zasilacz

Zasilacz w komplecie tak

Dźwiękowa sygnalizacja etapów pomiaru tak

Waga urządzenia (bez elementów zasilania) ~376 g

Zastosowany system Fuzzy

LD3а
Ciśnieniomierz automatyczny.

Klasyczny ciśnieniomierz. Algorytm Fuzzy uwzględnia 
indywidualne cechy bicia serca. Wskaźnik arytmii informuje o 
wykryciu nieregularnego pulsu. 
Niezależna od źródła zasilania pamięć pozwala na 
zapamiętanie 90 wyników pomiarów i wyliczenie średniej 
wartości trzech ostatnich. Zasilacz w komplecie.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD3а

Typ ciśnieniomierza automatyczny

Miejsce założenia mankietu ramię

Pamięć na wyniki pomiarów 90 + średnia

Rozmiar mankietu 25-36 cm

Model mankietu Cuff -LDA

Zasilanie 4*AA/zasilacz

Zasilacz w komplecie tak

Dźwiękowa sygnalizacja etapów pomiaru tak

Waga urządzenia (bez elementów zasilania) ~339 g

Zastosowany system Fuzzy
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CIŚNIENIOMIERZE ELEKTRONICZNE

LD12
Automatyczny ciśnieniomierz na nadgarstek ze skalą WHO 
i wskaźnikiem arytmii.

Automatyczny ciśnieniomierz nadgarstkowy z identyfi kacją 
arytmii i skalą WHO. Jednoczesne wyświetlanie ciśnienia i pulsu. 
Dwa bloki pamięci zachowują po 90 wyników i średnią wartość 
3 ostatnich pomiarów w każdym (wyświetlanie wyniku pomiaru 
ciśnienia z datą i godziną jego wykonania).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD12

Typ ciśnieniomierza automatyczny

Miejsce założenia mankietu nadgarstek

Pamięć na wyniki pomiarów 2x90 + średnia

Rozmiar mankietu 12.5-20.5 cm

Model mankietu Cuff -LD12

Zasilanie 2*AАA

Zasilacz w komplecie nie

Dźwiękowa sygnalizacja etapów pomiaru nie

Waga urządzenia (bez elementów zasilania) ~118 g

Zastosowany system Fuzzy

KOMPAKTOWY 
MODEL, ŁATWY 
DO ZABRANIA 
ZE SOBĄ
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CIŚNIENIOMIERZE ELEKTRONICZNE

Akcesoria
Akcesoria do ciśnieniomierzy elektronicznych LD.

Dla wygodnego i bezpiecznego użytkowania ciśnieniomierzy elektronicznych LD producent zaleca stosowanie 
wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
Konstrukcja oryginalnego mankietu Cuff  -LDA posiada skośny pierścień przeznaczony do mocnego mocowania 
na ramieniu. Dodatkowo mankiet wyposażony jest w sztywny ogranicznik, dzięki czemu nie gniecie się i nie uciska 

ramienia. Wszystkie komponenty są certyfi kowane, testowane i dopuszczone do użytku.

Cuff -LDA
Mankiet na ramię o obwodzie
(25-36 cm)

do ciśnieniomierzy LD2, LD3a, LD30, 
LD51, LD51A, LD51S.

Cuff -LD12
Mankiet na nadgarstek

do ciśnieniomierzy LD12.

Cuff -LDA2 
Mankiet powiększony, na
ramię o obwodzie (32-43 cm) 
do ciśnieniomierzy

do ciśnieniomierzy LD2, LD3a, LD30, 

LD51, LD51A, LD51S.

LD-S035
Gruszka

do ciśnieniomierzy LD2.

Cuff -LDU
Mankiet uniwersalny, na ramię
o obwodzie (22-42 cm)

do ciśnieniomierzy LD-521, LD-521A, LD51U.

LD-N057

Zasilacz

do ciśnieniomierzy LD3a, LD30, 

LD51, LD51A, LD51S, LD51U.



13www.LittleDoctor.pl

INHALATORYIN
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INHALATORY

LD-152U   
Inhalator ultradźwiękowy.
Długi czas pracy ciągłej – co najmniej 4 godziny.

Inhalator ultradźwiękowy dla dzieci i dorosłych, idealny 
do użytkowania zarówno w warunkach domowych jak 
i szpitalnych. 
Zalety modelu: niewielki rozmiar, nowa konstrukcja przewodów 
z funkcją ustawienia pozycji, minimalna końcowa objętość 
środka leczniczego, cicha praca urządzenia. 
Jeśli w zbiorniku nie ma wystarczającej ilości wody, zasilanie 
wyłącza się automatycznie i zapala się odpowiedni wskaźnik 
na obudowie urządzenia.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD152U

Wydajność otrzymania aerozolu co najmniej 2 ml/min

Głośność, nie więcej niż, nie więcej niż 55 dB

Średnia wielkość cząstek aerozolu (MMAD) 3 μm

Maksymalny czas pracy ciągłej urządzenia co najmniej 4 godziny

Końcowa objętość roztworu inhalacyjnego 1 ml

Objętość pojemnika na roztwór inhalacyjny 12 ml

Pobór mocy 40 W

Zasilanie ~230 В/50 Hz

Wymiary urządzenia 250х104х197 mm

Waga 1550 g

DLA KLINIK I 
SZPITALI

NOWOŚĆ

NOWOŚĆLD-812U
Inhalator ultradźwiękowy z nową technologią wytwarzania 
aerozolu.

Możliwość zastosowania środków leczniczych jako roztworów 
inhalacyjnych, m.in. antybiotyków, oraz wody mineralnej.
Cicha praca urządzenia pozwala na przeprowadzenie inhalacji 
u dzieci nawet podczas snu.
Podczas inhalacji urządzenie można nachylać do kąta 45 
stopni względem osi poziomej. Możliwość pracy zarówno 
z adapterem USB jak i na dwóch bateriach AA. Model 
wyposażony w dwie maski do inhalacji (dla dorosłych i dzieci) 
oraz w dwa ustniki.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD812U

Wydajność otrzymania aerozolu co najmniej 0,2 ml/min

Głośność, nie więcej niż 40 dB

Średnia wielkość cząstek aerozolu (MMAD) poniżej 5 μm

Końcowa objętość roztworu inhalacyjnego 0,5 ml

Objętość pojemnika na roztwór inhalacyjny 8 ml

Pobór mocy 3 W

Typ zasilania 2хAA/micro-USB

Zasilacz w komplecie nie

Wymiary urządzenia 73х99х45 mm

Waga 90 g
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INHALATORY

LD-220mC
Nowość inhalator z trzema trybami pracy. 
Najbardziej kompaktowy model spośród inhalatorów 
kompresorowych LD.

Przełącznikiem na inhalatorze można wybrać jeden z trzech 
trybów leczenia odpowiedniego odcinka dróg oddechowych. 
Najbardziej efektywne wykorzystanie leków ze względu na 
niewielką objętość środka wziewnego. 
Nebulizator uruchamiany oddechem – oddech powoduje 
maksymalne tworzenie się aerozolu, a specjalna konstrukcja 
nebulizatora określa różne ścieżki przepływu powietrza podczas 

wdechu i wydechu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD220mC

Głośność, nie więcej niż 55 dB

Maksymalny czas pracy ciągłej urządzenia 20 min

Końcowa objętość roztworu inhalacyjnego 0,5 ml

Objętość pojemnika na roztwór inhalacyjny 10 ml

Pobór mocy 60 W

Zasilanie ~230V 50Hz

Wymiary urządzenia 147х95х137 mm

Waga 1300 g

INHALATOR

as

Tryb 1
do nebulizacji dolnych
dróg oddechowych

MMAD: 3,0 μm
Wydajność: 0,3 ml/min

Tryb  2
uniwersalny

MMAD: 4,0 μm
Wydajność: 0,4 ml/min

Tryb 3
do nebulizacji górnych
dróg oddechowych

MMAD: 5,0 μm
Wydajność: 0,5 ml/min

NOWOŚĆ

LD-220С
Inhalator kompresorowy dla szerokiego spektrum środków 
leczniczych. Najbardziej kompaktowy model.

Inhalator kompresorowy idealny do użytkowania zarówno 
w warunkach domowych jak i szpitalnych. Maksymalnie 
efektywne wykorzystywanie środków leczniczych dzięki niskiej 
końcowej objętości roztworu inhalacyjnego. 
Nebulizator aktywowany wdechem, dzięki specjalnej 
konstrukcji, pozwala na uzyskiwanie przy wdechu strumienia 
powietrza o maksymalnej koncentracji aerozolu. Standardowy 
komplet zawiera: maskę dla dorosłych, maskę dla dzieci, 
2 ustniki, przewód powietrzny o długości 2m, 5 wymiennych 
fi ltrów powietrza i 3 rozpylacze.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD220C

Głośność, nie więcej niż 55 dB

Maksymalny czas pracy ciągłej urządzenia 20 min

Końcowa objętość roztworu inhalacyjnego 0,5 ml

Objętość pojemnika na roztwór inhalacyjny 10 ml

Pobór mocy 60 W

Zasilanie ~230В 50Hz

Wymiary urządzenia 147х95х137 mm

Waga 1300 g

Rozpylacz    A
żółty, do nebulizacji dolnych 
dróg oddechowych

MMAD: 3,5 μm
Wydajność: 0,3 ml/min

Rozpylacz    B
niebieski, uniwersalny

MMAD: 4,0 μm
Wydajność: 0,4 ml/min

Rozpylacz    C
czerwony, do nebulizacji 
górnych dróg oddechowych

MMAD: 5,0 μm
Wydajność: 0,5 ml/min
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INHALATORY

Tryb 1
do nebulizacji dolnych
dróg oddechowych

MMAD: 3,0 μm
Wydajność: 0,3 ml/min

Tryb  2
uniwersalny

MMAD: 4,0 μm
Wydajność: 0,4 ml/min

Tryb 3
do nebulizacji górnych
dróg oddechowych

MMAD: 5,0 μm
Wydajność: 0,5 ml/min

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

LD-215С
Inhalator kompresorowy dla szerokiego spektrum
środków leczniczych. Niski poziom hałasu.

Inhalator kompresorowy idealny do użytkowania zarówno 
w warunkach domowych jak i szpitalnych. Maksymalnie 
efektywne wykorzystywanie środków leczniczych dzięki niskiej 
końcowej objętości roztworu inhalacyjnego.
Nebulizator aktywowany wdechem, dzięki specjalnej 
konstrukcji, pozwala na uzyskiwanie przy wdechu strumienia 
powietrza o maksymalnej koncentracji aerozolu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD215C

Głośność, nie więcej niż 51 dB

Maksymalny czas pracy ciągłej urządzenia 20 min

Końcowa objętość roztworu inhalacyjnego 0,5 ml

Objętość pojemnika na roztwór inhalacyjny 10 ml

Pobór mocy 60 W

Zasilanie ~230В 50Hz

Wymiary urządzenia 140x190x90 mm

Waga 1350 g

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD213C

Głośność, nie więcej niż 55 dB

Maksymalny czas pracy ciągłej urządzenia 4 godziny

Końcowa objętość roztworu inhalacyjnego 0,5 ml

Objętość pojemnika na roztwór inhalacyjny 10 ml

Pobór mocy 60 W

Zasilanie ~230В 50 Hz

Wymiary urządzenia 160x118x170 mm

Waga 1550 g

LD-213С  
Nowy projekt nebulizatora!
Długi czas ciągłej pracy - do 4 godzin.

Inhalator kompresorowy idealny do użytkowania zarówno 
w warunkach domowych jak i szpitalnych.
Za pomocą przełącznika obrotowego na nebulizatorze można 
wybrać jeden z trzech trybów leczenia odpowiedniego 
odcinka dróg oddechowych. Maksymalnie efektywne 
wykorzystywanie środków leczniczych dzięki niskiej końcowej 
objętości roztworu inhalacyjnego.

Rozpylacz    A
żółty, do nebulizacji dolnych 
dróg oddechowych

MMAD: 3,5 μm
Wydajność: 0,3 ml/min

Rozpylacz    B
niebieski, uniwersalny

MMAD: 4,0 μm
Wydajność: 0,4 ml/min

Rozpylacz    C
czerwony, do nebulizacji 
górnych dróg oddechowych

MMAD: 5,0 μm
Wydajność: 0,5 ml/min
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LD-221С
Inhalator kompresorowy dla szerokiego spektrum środków 
leczniczych.

Inhalator kompresorowy z możliwością wykorzystywania 
szerokiego spektrum środków leczniczych, idealny do 
użytkowania zarówno w warunkach domowych jak 
i szpitalnych. 
Maksymalnie efektywne wykorzystanie lekarstwa, dzięki niskiej 
końcowej objętości roztworu inhalacyjnego. Nebulizator 
aktywowany wdechem, dzięki specjalnej konstrukcji, pozwala 
na uzyskiwanie przy wdechu strumienia powietrza 
o maksymalnej koncentracji aerozolu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD221C

Głośność, nie więcej niż 54 dB

Maksymalny czas pracy ciągłej urządzenia 20 min

Końcowa objętość roztworu inhalacyjnego 0,5 ml

Objętość pojemnika na roztwór inhalacyjny 10 ml

Pobór mocy 60 W

Zasilanie ~230В 50 Hz

Wymiary urządzenia 126х98х173 mm

Waga 1300 g

LD-212С
Inhalator kompresorowy dla szerokiego spektrum środków 
leczniczych.

Inhalator kompresorowy z możliwością wykorzystywania 
szerokiego spektrum środków leczniczych, idealny do 
użytkowania zarówno w warunkach domowych jak i 
szpitalnych. 
Maksymalnie efektywne wykorzystanie lekarstwa, dzięki niskiej 
końcowej objętości roztworu inhalacyjnego. Nebulizator 
aktywowany wdechem, dzięki specjalnej konstrukcji, pozwala 
na uzyskiwanie przy wdechu strumienia powietrza o 
maksymalnej koncentracji aerozolu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD212C

Głośność, nie więcej niż 51 dB

Maksymalny czas pracy ciągłej urządzenia 20 min

Końcowa objętość roztworu inhalacyjnego 0,5 ml

Objętość pojemnika na roztwór inhalacyjny 10 ml

Pobór mocy 60 W

Zasilanie ~230В 50Hz

Wymiary urządzenia 130х205х95 mm

Waga 1270 g

Rozpylacz    A
żółty, do nebulizacji dolnych 
dróg oddechowych

MMAD: 3,5 μm
Wydajność: 0,3 ml/min

Rozpylacz    B
niebieski, uniwersalny

MMAD: 4,0 μm
Wydajność: 0,4 ml/min

Rozpylacz    C
czerwony, do nebulizacji 
górnych dróg oddechowych

MMAD: 5,0 μm
Wydajność: 0,5 ml/min

Rozpylacz    A
żółty, do nebulizacji dolnych 
dróg oddechowych

MMAD: 3,5 μm
Wydajność: 0,3 ml/min

Rozpylacz    B
niebieski, uniwersalny

MMAD: 4,0 μm
Wydajność: 0,4 ml/min

Rozpylacz    C
czerwony, do nebulizacji 
górnych dróg oddechowych

MMAD: 5,0 μm
Wydajność: 0,5 ml/min
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Akcesoria
Akcesoria do inhalatorów LD.

Dla wygodnego i bezpiecznego użytkowania inhalatorów LD producent zaleca stosowanie 
wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
Zastosowanie oryginalnych podzespołów gwarantuje niezawodną pracę urządzenia oraz 
pozwala uniknąć problemów z obsługą i konserwacją. Wszystkie komponenty są odpowiednio 
certyfi kowane, testowane i dopuszczone do użytku.

LD-N065

Komora inhalacyjna

Komora inhalacyjna do ultradźwiękowego 
inhalatora MESH LD-812U. Średnia wielkość 
wielkości aerozolu (MMAD) 5 μm. 
Pojemność zbiornika 8 ml.

Zestaw do inhalacji nr 1

Zestaw akcesoriów pasujący do wszystkich modeli 
inhalatorów kompresorowych LD.

Zestaw zawiera:  
Nebulizator, 10 ml (LD-N105) - 1 szt.
Rurka inhalacyjna (LD-N051) - 1 szt.
Ustnik do inhalacji (LDN022) - 2 szt.
Filtr wdechowy (LD-N055) - 5 szt.
Nebulizator inhalacyjny „A” (LD-N001) – 1 szt.
Nebulizator inhalacyjny „B” (LD-N002) – 1 szt.
Nebulizator inhalacyjny „C” (LD-N003) – 1 szt.

LD-N022

Ustnik

Do inhalatorów kompresorowych LD.

LD-N052, LD-N053

Rurka inhalacyjna

Do inhalatora LD-152U.

LD-N050

Pojemnik

Pojemność zbiornika 12 ml. 
Do nebulizatora ultradźwiękowego 
LD-152U.

LD-N023

Ustnik

Do nebulizatora ultradźwiękowego LD-152U.

LD-N040

Maska do inhalacji dla dorosłych

Maska dziecięca do inhalatorów 
kompresorowych i ultradźwiękowych LD.

LD-N041

Maska do inhalacji dla dorosłych

Maska dla dorosłych do inhalatorów 
kompresorowych i ultradźwiękowych LD.
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Giętka końcówka termometru
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TERMOMETRY ELEKTRONICZNE

LD-302

Termometr cyfrowy

Giętka końcówka termometru.
Wersja dziecięca.
Wodoszczelna obudowa termometru.
Pamięć ostatniego pomiaru.
Precyzja pomiaru ± 0,1 °С.
Etui do przechowywania.
Sygnał dźwiękowy informujący
o zakończeniu pomiaru.

LD-301

Termometr cyfrowy

Wodoszczelna obudowa termometru.
Pamięć ostatniego pomiaru.
Precyzja pomiaru ± 0,1 °С.
Etui do przechowywania.
Sygnał dźwiękowy informujący
o zakończeniu pomiaru.

LD-300

Termometr cyfrowy

Model ekonomiczny.
Precyzja pomiaru ± 0,1 °С.
Pamięć ostatniego pomiaru.
Etui do przechowywania.
Sygnał dźwiękowy informujący
o zakończeniu pomiaru.

WATER-PROOF
CASE

FLEXIBLE CASE

SOUND 
INDICATION

REMEMBERS 
THE LAST 

MEASUREMENT

1

WATER-PROOF
CASE

SOUND 
INDICATION

REMEMBERS 
THE LAST 

MEASUREMENT

1

SOUND 
INDICATION

REMEMBERS 
THE LAST 

MEASUREMENT

1

HIGH-QUALITY FOR 

AFFORDABLE PRICE
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    LD-A3      

Przenośny irygator jamy ustnej. 

ŚWIEŻOŚĆ I HIGIENA JAMY USTNEJ GDZIEKOLWIEK JESTEŚ!

Irygator Jamy Ustnej AQUAJET LD-A3 posiadając małe wymiary zapewnia
wygodę i komfort użytkowania w podróży. Pomimo kompaktowych rozmiarów. 
Przenośny Irygator Jamy Ustnej LD-A3 nie ustępuje modelom stacjonarnym.

Opcje kolorów pojemników:      

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LDA3

Ciśnienie wody max 900 kPa, min 500 kPa

Regulacja ciśnienia 2 położenia (średni, silny)

Częstotliwość pulsacji 1500 imp./min

Wielkość pojemnika 160 ml

Liczba końcówek w zestawie 2 pcs.

Zasilanie 230В 50Hz/USB

Zasilacz w komplecie tak

Wymiary urządzenia 54,5х50х220,5 mm

Waga 135 g

DAF® system
(Double Aqua Flow).

Unikalny System DAF® 
pozwala na korzystanie 
z dołączonego 
standardowego zbiornika 
lub innego dowolnego 
pojemnika na wodę.

Jeżeli pojemność 
standardowego zbiornika 
nie jest wystarczająca, 
umieść przewód 
urządzenia w innym 
pojemniku np.: kubku lub 
szklance.

SAFE JET
PRESSURE

LIGHTWEIGHT

CONTAINER

160
Ml.

USB POWERED

PULSING

1500
PULSES/MIN.



23www.LittleDoctor.pl

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LDA8

Ciśnienie wody max 810 kPa, min 290 kPa

Regulacja ciśnienia płynna

Zasilanie urządzenia 1200 imp./minutę

Wielkość pojemnika 500 ml

Liczba końcówek w zestawie 5 pcs.

Zasilanie 230V AC ~50Hz

Pobór mocy 140 VA

Wymiary urządzenia 180х165х140 mm

Waga 1470 g

IRYGATORY

    LD-A8      

Irygator jamy ustnej.

Irygator AQUAJET przeznaczony jest do leczenia i zapobiegania chorobom jamy 
ustnej, zapaleniu dziąseł, przyzębia oraz nawadniania medycznego i masażu błony 
śluzowej jamy ustnej, jak również do higieny dentystycznej urządzeń w jamie ustnej 
(w tym koron, implantów, protez, aparatu ortodontycznego) oraz przestrzeni między 
zębowych.

PULSING

1200
PULSES/MIN.

CONTAINER

500
Ml.

BRACING
TO THE WALL

SAFE JET
PRESSURE

FLEXIBLE NOZZLE 
AS A GIFT
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    Akcesoria      

Dodatkowe końcówki do irygatora. 

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych końcówek do irygatora Aquajet istnieje 
możliwość zamówienia zestawu 2 nasadek standardowych LD-SA01, zestawu z 
elastycznymi końcówkami LD-SA02 lub zestawu LD-SA05 
z końcówkami ortodoncyjnymi.

LD-SA01
Standardowe indywidualne końcówki «AQUAJET»

Przeznaczone do użytku z irygatorami doustnymi AQUAJET LD-A3 i LD-A8.

LD-SA02
Miękka główka końcówki umożliwia bezbolesny kontakt z wrażliwymi 

dziąsłami i zębami «AQUAJET»

Przeznaczone do użytku z irygatorami doustnymi AQUAJET LD-A3 i LD-A8.

Cechy:

• Posiada miękką nasadkę do bezbolesnego kontaktu 
 z dziąsłami i zębami.

• Bezpieczniejsze i łatwiejsze w użyciu dla dzieci.

LD-SA05
Indywidualna końcówka ze szczoteczką «AQUAJET»

Przeznaczony do użytku z irygatorami doustnymi AQUAJET LD-A3 i D-A8.

Cechy:

• Posiada końcówkę w postaci szczoteczki do łatwego czyszczenia   
 aparatów ortodontycznych
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PULSOKSYMETR,

LATARKA
DIAGNOSTYCZNA
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MD300C23
Elektroniczny pulsoksymetr napalcowy.

Pomiar na palcu ręki, kolorowy wyświetlacz, 6 trybów wyświetlania poziomu saturacji 
krwi oraz pulsu, bezprzewodowy.

Kolorowy wyświetlacz. 6 opcji wyświetlania poziomu nasycenia i pulsu. Bez 
przewodów. Zasilanie 3 W (2xAAA), Waga ~31 g.

LD-V09
Latarka diagnostyczna.

Duża intensywność skoncentrowanego promienia światła dzięki wbudowanej w 
lampę soczewce, pozwala na łatwe przeprowadzenie pierwszej wizualnej diagnostyki 
jamy ustnej, krtani, błon śluzowych, jamy nosowo-gardłowej oraz przewodu 
słuchowego zewnętrznego.
Metalowa obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej. W komplecie: uchwyt na 
szpatułkę medyczną (dostępny w trzech kolorach). Zasilany dwiema bateriami 
AAA. Model LD-V09 zapakowano w przeźroczysty blister. Takie opakowanie jest 
kompaktowe i chroni produkt przed uszkodzeniami. Blister posiada otwór pozwalający 
mocować go na stoiskach promocyjnych.

Mierzy stopień wysycenia krwi tlenem – najważniejszy wskaźnik 

w diagnostyce  COVID-19

PULSOKSYMETR, LATARKA DIAGNOSTYCZNA
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LD-91
Ciśnieniomierz zintegrowany.

Ciśnieniomierz zintegrowany. Lekki plastikowy korpus 
manometru, odporny na wstrząsy. 
Manometr z dużą, czytelną skalą.
Metalowy iglicowy zawór powietrza pozwala na płynną 
regulację tempa spuszczania powietrza.
Mankiet, wyposażony w metalowy pierścień, przeznaczony dla 
ramienia o obwodzie 25-36 cm.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD91

Typ ciśnieniomierza zintegrowany

Stetoskop w komplecie tak

Typ zaworu iglicowy

Średnica tarczy manometru 55 mm

Rozmiar mankietu 25-36 cm

Materiał mankietu nylon

Materiał wkładki powietrznej do mankietu TPU

Materiał gruszki PCV

Filtr wlotu powietrza nie

Waga urządzenia (bez opakowania) ~332 g

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD81

Typ ciśnieniomierza zintegrowany

Stetoskop w komplecie wbudowany w mankiet

Typ zaworu iglicowy

Średnica tarczy manometru 60 mm

Rozmiar mankietu 25-36 cm

Materiał mankietu nylon

Materiał wkładki powietrznej do mankietu TPU

Materiał gruszki lateks

Filtr wlotu powietrza tak

Waga urządzenia (bez opakowania) ~296 g

LD-81
Ciśnieniomierz zintegrowany.

Lekki korpus manometru z tworzywa ABS. Duża, czytelna skala 
manometru. Przystosowany dla osób prawo- i leworęcznych. 
Mankiet, wyposażony w metalowy pierścień, przeznaczony 
dla ramienia o obwodzie 25-36 cm. Stetoskop wbudowany 
w mankiet.
Metalowy iglicowy zawór powietrza pozwala na płynną 
regulację tempa spuszczania powietrza.

DO UŻYTKU 
DOMOWEGO

DLA KLINIK I 
SZPITALI
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LD-100
Duży ciśnieniomierz skonstruowany specjalnie dla ośrodków 
medycznych.

Ciśnieniomierz zaprojektowany specjalnie dla ośrodków 
medycznych. 
Duża kontrastowa tarcza manometru o średnicy 11 cm.
Metalowy stetoskop w zestawie. 
Nylonowy mankiet, wyposażony w metalowy pierścień, 
przeznaczony dla ramienia o obwodzie 25-36 cm. Na mankiecie 
znajdują się specjalne oznaczenia rozmiaru.
Metalowy iglicowy zawór powietrza pozwala na płynne 
regulowanie szybkości  spuszczania powietrza, a jego 
konstrukcja jest niezawodna i trwała.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD100

Typ ciśnieniomierza klasyczny

Stetoskop w komplecie tak

Typ zaworu iglicowy

Średnica tarczy manometru 110 mm

Rozmiar mankietu 25-36 cm

Materiał mankietu nylon

Materiał wkładki powietrznej do mankietu TPU

Materiał gruszki lateks

Filtr wlotu powietrza tak

Waga urządzenia (bez opakowania) ~464 g

LD-80
Ciśnieniomierz profesjonalny z trzema mankietami 
dziecięcymi w komplecie.

Ciśnieniomierz pediatryczny z metalowym manometrem 
aneroidowym. Metalowy iglicowy zawór powietrza pozwala 
na płynne regulowanie szybkości spuszczania powietrza, 
a jego konstrukcja jest niezawodna i trwała.
W zawartości kompletu – mankiet dla noworodków (dla 
ramienia o obwodzie 7-12 cm), dla niemowląt (dla ramienia 
o obwodzie 11-19 cm) i dla dzieci (dla ramienia o obwodzie 
18- 26 cm). Wszystkie mankiety są hipoalergiczne, ponieważ 
nie zawierają lateksu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD80

Typ ciśnieniomierza klasyczny

Stetoskop w komplecie nie

Typ zaworu iglicowy

Średnica tarczy manometru 45 mm

Rozmiar mankietu 7-12 cm, 11-19 cm, 18-26 cm

Materiał mankietu bawełna

Materiał wkładki powietrznej do mankietu TPU

Materiał gruszki lateks

Filtr wlotu powietrza tak

Waga urządzenia (bez opakowania) ~351 g

DLA PEDIATRY

DLA KLINIK I 
SZPITALI
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CIŚNIENIOMIERZE MECHANICZNE 

LD-71A
Klasyczny ciśnieniomierz do użytku domowego.

Klasyczny i niezawodny ciśnieniomierz z metalowym 
manometrem aneroidowym przeznaczony do użytku 
domowego. 
Metalowy stetoskop wbudowany w mankiet. Metalowy 
iglicowy zawór powietrza pozwala na płynne regulowanie 
szybkości spuszczania powietrza, a jego konstrukcja jest 
niezawodna i trwała. 
Nylonowa torebka z tekstylnym zapięciem do codziennego 
przechowywania i przenoszenia urządzenia.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD71A

Typ ciśnieniomierza klasyczny

Stetoskop w komplecie wbudowany w mankiet

Typ zaworu iglicowy

Średnica tarczy manometru 45 mm

Rozmiar mankietu 25-36 cm

Materiał mankietu nylon

Materiał wkładki powietrznej do mankietu TPU

Materiał gruszki lateks

Filtr wlotu powietrza tak

Waga urządzenia (bez opakowania) ~328 g

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD71

Typ ciśnieniomierza klasyczny

Stetoskop w komplecie tak

Typ zaworu iglicowy

Średnica tarczy manometru 45 mm

Rozmiar mankietu 25-36 cm

Materiał mankietu nylon

Materiał wkładki powietrznej do mankietu TPU

Materiał gruszki lateks

Filtr wlotu powietrza tak

Waga urządzenia (bez opakowania) ~328 g

DO UŻYTKU 
DOMOWEGO

DLA KLINIK I 
SZPITALI

LD-71
Profesjonalny ciśnieniomierz ze stetoskopem w komplecie.

Klasyczny ciśnieniomierz z metalowym manometrem 
aneroidowym.
W zawartości kompletu – nylonowy mankiet, wyposażony 
w metalowy pierścień, przeznaczony dla ramienia o obwodzie 
25-36 cm. Na mankiecie znajdują się specjalne oznaczenia 
rozmiaru.
Metalowy iglicowy zawór powietrza pozwala na płynne 
regulowanie szybkości spuszczania powietrza, a jego 
konstrukcja jest niezawodna i trwała.
Nylonowa torebka z tekstylnym zapięciem do codziennego 
przechowywania i przenoszenia urządzenia. 
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CIŚNIENIOMIERZE MECHANICZNE 

LD-70NR
Profesjonalny ciśnieniomierz z mankietem 
o powiększonym rozmiarze.

Klasyczny ciśnieniomierz z metalowym manometrem 
aneroidowym. 
W zawartości kompletu – duży nylonowy mankiet, 
bez metalowego pierścienia, przeznaczony dla ramienia 
o obwodzie 25-40 cm. Siatkowy fi ltr wlotu powietrza 
zapobiega zabrudzeniu ciśnieniomierza pyłem.
Nylonowa torebka z tekstylnym zapięciem do codziennego 
przechowywania i przenoszenia urządzenia.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD70NR

Typ ciśnieniomierza klasyczny

Stetoskop w komplecie nie

Typ zaworu iglicowy

Średnica tarczy manometru 45 mm

Rozmiar mankietu 25-40 cm

Materiał mankietu nylon

Materiał wkładki powietrznej do mankietu TPU

Materiał gruszki lateks

Filtr wlotu powietrza tak

Waga urządzenia (bez opakowania) ~237 g

LD-70
Klasyczny ciśnieniomierz profesjonalny.

Klasyczny ciśnieniomierz z metalowym manometrem 
aneroidowym.
W zawartości kompletu – nylonowy mankiet, wyposażony 
w metalowy pierścień i specjalne oznakowania, przeznaczony 
dla ramienia o obwodzie 25-36 cm.
Siatkowy fi ltr wlotu powietrza zapobiega zabrudzeniu 
ciśnieniomierza pyłem.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD70

Typ ciśnieniomierza klasyczny

Stetoskop w komplecie nie

Typ zaworu iglicowy

Średnica tarczy manometru 45 mm

Rozmiar mankietu 25-36 cm

Materiał mankietu nylon

Materiał wkładki powietrznej do mankietu TPU

Materiał gruszki lateks

Filtr wlotu powietrza tak

Waga urządzenia (bez opakowania) ~264 g

DLA KLINIK I 
SZPITALI

DLA KLINIK I 
SZPITALI
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CIŚNIENIOMIERZE MECHANICZNE 

LD-60
Klasyczny ciśnieniomierz z dużym mankietem oraz 
stetoskopem w komplecie.

Klasyczny ciśnieniomierz z metalowym manometrem 
aneroidowym. 
Metalowy stetoskop wbudowany w mankiet.
Ciśnieniomierz dostosowany do potrzeb ludzi ze skłonnością 
do nadwagi, zawiera w komplecie duży mankiet – dla ramienia 
o obwodzie 33-46 cm. 
Mankiet z metalowym pierścieniem i specjalnymi 
oznaczeniami, ułatwiającymi prawidłowe założenie. Mankiet 
jest hipoalergiczny, ponieważ nie zawiera lateksu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LD60

Typ ciśnieniomierza klasyczny

Stetoskop w komplecie wbudowany w mankiet

Typ zaworu iglicowy

Średnica tarczy manometru 45 mm

Rozmiar mankietu 33-46 cm

Materiał mankietu nylon

Materiał wkładki powietrznej do mankietu TPU

Materiał gruszki lateks

Filtr wlotu powietrza tak

Waga urządzenia (bez opakowania) ~390 g

DO UŻYTKU 
DOMOWEGO

OBECNOŚĆ 
PIERŚCIENIA

OBWÓD 
RAMIENIA

ROZMIAR MATERIAŁ 
NUMER CZĘŚCI MANKIETU

1 WĘŻYKOWY 2 WĘŻYKOWY

BEZ PIERŚCIENIA

7-12 cm  Dla noworodków Bawełna, TPU C1N C2N

11-19 cm Dla dzieci Bawełna, TPU C1I C2I

18-26 cm Dziecięce
Bawełna, TPU C1C C2C

Nylon, TPU N1C N2C

25-40 cm Dorosły
Bawełna, TPU C1A C2A

Duży dorosły N1A N2A

34-51 cm Duży dorosły Bawełna, TPU C1L C2L

40-66 cm Na udzie Bawełna, TPU C1T C2T

Z PIERŚCIENIEM
25-36 cm Dorosły Nylon, TPU N1AR N2AR

33-46 cm Duży dorosły Nylon, TPU N1LR N2LR

LD-S051 + LD-S056
Gruszka z zaworem zwrotnym
do ciśnieniomierzy LD-91  

LD-S048
Manometr do 

ciśnieniomierzy LD-100.

LD-S013
Manometr do ciśnieniomierzy 

LD-60, LD-70, LD-70NR, LD-71, 

LD-71A, LD-80.

LD-S014 + LD-S016
Gruszka z zaworem zwrotnym 
do ciśnieniomierzy LD-60, LD-70, 

LD-70NR, LD-71, LD-71A, LD-80, 

LD-100.

LD-S050 + LD-S016
Gruszka z zaworem zwrotnym 
do ciśnieniomierzy LD-81.

LD-S015
Zawór powietrza do 

ciśnieniomierzy LD-60, LD-70, 

LD-70NR, LD-71, LD-71A, LD-80, 

LD-100.

Akcesoria
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STETOSKOPY
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STETOSKOPY

Specjalna geometria głowicy i materiał membrany pozwalają skupić się na środkowym 
diapazonie częstotliwości, co jest szczególnie ważne przy osłuchiwaniu tonów serca. 
Częstotliwościowa charakterystyka stetoskopu w przedziale 200-500 Hz ma unikatową 
dla stetoskopów tej klasy czułość. 

LD Cardio
Stetoskop kardiologiczny.

Dwukanałowy pogrubiony przewód akustyczny w kształcie litery A. Metalowe 
przewody słuchawkowe ze sprężyną wewnętrzną. 3 pary miękkich oliwek i dodatkowa 
membrana w komplecie.

Nie zawiera lateksu.
Identyfi kator imienny.
Wykonanie kolorowe CHROME.
Osłona plastikowa i oliwki o kolorze czarnym.
Warianty kolorów przewodów akustycznych: 

DLA KARDIOLOGÓW
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STETOSKOPY

Z ZEGARKIEM 
KWARCOWYM

LD SteTime
Wielofunkcyjny, wysokiej jakości stetoskop.

Dwustronna metalowa głowica. Wygodny obrotowy 
mechanizm przełączenia diafragma-lejek. Kwarcowy zegarek 
wbudowany w głowicę.

4 kombinacje pracy od zwyczajnego stetoskopu po stetoskop 
neonatalny. Metalowe przewody słuchawkowe z zewnętrzną 
sprężyną. 

3 zestawy oliwek i 3 membrany w komplecie.

Dwa pogrubione przewody akustyczne o długości 56 cm. 
Kwarcowy zegarek łatwo można wmontować w głowicę 
zamiast diafragmy Identyfi kator imienny.

Wykonanie kolorowe CHROME
Chromowane części metalowe.
Oliwki w kolorze czarnym.
Warianty kolorów przewodów akustycznych: 

Model LD SteTime zapakowano do 
pudełka kartonowego. 
Kolor przewodów akustycznych 
oznaczono na opakowaniu.

LD Special (56 cm/72 cm)
Wielofunkcyjny, wysokiej jakości stetoskop 
typu SPRAGUE RAPPAPORT.

Dwustronna metalowa głowica. Wygodny obrotowy 
mechanizm przełączania diafragma-lejek. Mała i duża 
mambrana.

4 kombinacje pracy od zwyczajnego stetoskopu po stetoskop 
neonatalny. Metalowe przewody słuchawkowe z zewnętrzną 
sprężyną.

3 zestawy oliwek, 2 membrany i 2 lejki w komplecie. Dwa 
pogrubione przewody akustyczne. Długość przewodów 
56 i 72 cm. Identyfi  kator imienny.

Wykonanie kolorowe CHROME
Chromowane części metalowe.
Oliwki w kolorze czarnym.
Długość przewodów akustycznych – 56 cm i 72 cm.
Warianty kolorów przewodów akustycznych: 

Model LD Special zapakowano do 
pudełka kartonowego.
Kolor przewodów akustycznych 
oznaczono na opakowaniu.

WYSOKA JAKOŚĆ
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STETOSKOPY

DLA LEKARZY 
I PERSONELU 
MEDYCZNEGO

LD Prof-I
Stetoskop dla lekarzy i średniego personelu medycznego.

Dwustronna głowica z lekkiego metalu, z dużą diafragmą 
i lejkiem. Wygodny obrotowy mechanizm przełączenia 
diafragma-lejek.

Gumowa osłona lejka. Wytrzymały przewód akustyczny 
w kształcie litery Y. Metalowy  przewód słuchawkowy ze 
sprężyną zewnętrzną. 

Miękkie oliwki.

Wykonanie kolorowe CHROME
Chromowane części metalowe.
Oliwki w kolorze białym.
Warianty kolorów przewodów akustycznych:  

Model LD Prof-I zapakowano do 
pudełka kartonowego. 
Kolor przewodów akustycznych 
oznaczono na opakowaniu.

LD Prof-II
Stetoskop pediatryczny.

Dwustronna głowica z lekkiego metalu wyposażona 
w diafragmę i lejek o zmniejszonym rozmiarze.

Wygodny obrotowy mechanizm przełączenia diafragma-lejek.

Gumowa osłona lejka. Wytrzymały przewód akustyczny 
w kształcie litery Y. Metalowy przewód słuchawkowy 
ze sprężyną zewnętrzną. Miękkie oliwki.

Wykonanie kolorowe CHROME
Chromowane części metalowe.
Oliwki w kolorze białym.
Warianty kolorów przewodów akustycznych: 

DLA PEDIATRY

Model LD Prof-IV zapakowano do 
pudełka kartonowego.

Kolor przewodów akustycznych 
oznaczono na opakowaniu.
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STETOSKOPY

NEONATALNY

LD Prof-III
Stetoskop neonatalny.

Dwustronna głowica z lekkiego metalu wyposażona 
w diafragmę i lejek o zmniejszonym rozmiarze.

Wygodny obrotowy mechanizm przełączenia diafragma-lejek.

Wytrzymały przewód akustyczny w kształcie litery Y.

Metalowy przewód słuchawkowy ze sprężyną zewnętrzną.

Miękkie oliwki.

Wykonanie kolorowe CHROME
Chromowane części metalowe.
Oliwki w kolorze białym.
Warianty kolorów przewodów akustycznych: 

LD Prof-IV
Stetoskop akuszerski.

Głowica w kształcie stożka z lekkiego metalu wyposażona 
w plastikowy lejek. 2 przewody akustyczne z lateksu. 
Metalowy przewód słuchawkowy ze sprężyną zewnętrzną.

Oliwki plastikowe.

Wykonanie kolorowe CHROME
Chromowane części metalowe.
Oliwki w kolorze białym.
Warianty kolorów przewodów akustycznych: 

DLA 
POŁOŻNIKÓW

Model LD Prof-III zapakowano 
do pudełka kartonowego. 
Kolor przewodów akustycznych 
oznaczono na opakowaniu.

Model LD Prof-IV zapakowano 
do pudełka kartonowego.

Kolor przewodów akustycznych 
oznaczono na opakowaniu.
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Model LD Prof-Plus  zapakowano 
do pudełka kartonowego. Kolor 
przewodów akustycznych 
oznaczono na opakowaniu.
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STETOSKOPY

LD Prof-Plus
Stetoskop do osłuchiwania tonów Korotkowa.

Duża głowica z lekkiego metalu z plastikową membraną.

Wytrzymały przewód akustyczny w kształcie litery Y.
Metalowy przewód słuchawkowy ze sprężyną zewnętrzną.
Miękkie oliwki.

Wykonanie kolorowe CHROME
Chromowane części metalowe.
Oliwki w kolorze białym.
Warianty kolorów przewodów akustycznych: 

DO OSŁUCHIWANIA
TONÓW KOROTKOWA

Akcesoria
Akcesoria do stetoskopów LD.
Dla wygodnego i bezpiecznego użytkowania stetoskopów LD producent zaleca stosowanie 
wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Stosowanie oryginalnych akcesoriów gwarantuje rzetelne 
wyniki pomiarów i pozwala uniknąć problemów z działaniem urządzenia.
Wszystkie komponenty są odpowiednio certyfi kowane, testowane i dopuszczone do użytku.

LD-S019
Lira
Do stetoskopów LD Prof-Plus, 
LD Prof-I, LD Prof-II, LD Prof-III.  

LD-S036
Lira
Do stetoskopu LD Special.

LD-S018
Głowica
Do stetoskopu LD Special.

LD-S025
Głowica
Do stetoskopu LD Prof-Plus.

LD-S021
Duża membrana
Do stetoskopu LD Special.

LD-S023
Membrana
Do stetoskopów LD Prof-Plus, 
LD Prof-I.
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PORADNIK DOTYCZĄCY FUNKCJI I NOTACJI

SHOCK 
RESISTANCE 

OCHRONA PRZED UDERZENIAMI
Odporna na wstrząsy seria SHOCK 
PROTECTION to mechanizm 
ciśnieniomierza z ochroną przed 
wstrząsami.

METAL
MANOMETER

MANOMETR METALOWY
Dokładny metalowy manometr 
aneroidowy.

SCREEN FILTER

FILTR
Sitko zwrotne dmuchawy 
zapobiega zapychaniu urządzenia 
przez kurz.

BIG CONTRAST 
DIAL

DUŻA TARCZA
Model stołowy z dużą kontrastową 
tarczą o średnicy 11 cm.

NEEDLE AIR 
VALVE

ZAWÓR POWIETRZA
Niezawodny zawór powietrza 
iglicowy z płynnie regulowanym 
upustem ciśnienia.

CONTAINER

160
Ml.

POJEMNIK
Maksymalna pojemność 
standardowego pojemnika.

PULSING

1500
PULSES/MIN.

PULS
Częstotliwość pulsacji strumienia.

SAFE JET
PRESSURE

BEZPIECZNE CIŚNIENIE STRUMIENIA
Płynna regulacja ciśnienia 
strumienia do stosowania 
przez dzieci i osoby ze stanami 
zapalnymi.

BRACING
TO THE WALL

MONTAŻ NAŚCIENNY
Konstrukcja urządzenia przewiduje 
możliwość mocowania do ściany.

CONTINUOUS 
OPERATION TIME

4 hours

CZAS CIĄGŁEJ PRACY
Czas ciągłej pracy inhalatora.

MEASUREMENT 
ON INFLATION

Pomiar podczas pompowania 
Infl ation Measuring System (IMS) to 
algorytm, który umożliwia pomiar 
ciśnienia podczas pompowania 
mankietu.

Algorytm FUZZY + elektroniczny 
zawór - zapewnia zastosowanie 
uniwersalnego mankietu bez 
gubienia dokładność pomiaru. 
Urządzenie samodzielnie szacuje 
wielkość dłoni pacjenta i koryguje 
wynik pomiaru.

Uwzględnia indywidualne cechy 
tętna w celu dokładniejszego 
pomiaru.

ARRHYTHMIA 
INDICATOR

WSKAŹNIK ARYTMII 
Specjalna ikona na wyświetlaczu 
przyrządu wskazuje na obecność 
nieregularnego pulsu.

High

Norm

Low

Skala WHO – klasyfi kacja wyników 
pomiarów według zaleceń 
Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO).

LARGE DISPLAY

DUŻY WYŚWIETLACZ 
Duży, czytelny wyświetlacz 
z powiększonymi cyframi.

VOICE SYSTEM

MÓWIĄCY CIŚNIENIOMIERZ
Funkcja wskazówek głosowych 
(komunikaty wyników pomiarów, 
zawartość pamięci, zalecenia 
dotyczące użytkowania 
urządzenia). Pozwala pacjentom 
niedowidzącym na pewniejsze 
korzystanie z ciśnieniomierza.

TIME INDICATION

WYŚWIETLANIE CZASU
Tryb zegara - wyświetlanie daty 
i godziny.

HYPERTENSION 
INDICATOR

WSKAŹNIK NADCIŚNIENIA 
Grafi czna klasyfi kacja wyników 
pomiarów zgodnie z zaleceniami 
WHO.

μm

MMAD

3,0
Średnia wielkość cząstek aerozolu.

SUITABLE FOR 
ANTIBIOTICS

NADAJE SIĘ DO ANTYBIOTYKÓW
Dopuszczalne jest stosowanie 
w urządzeniu roztworów 
antybiotyków.

SELF CLEANING

TRYB SAMOCZYSZCZENIA
Model posiada tryb membrany 
samoczyszczącej.

SILENT

CICHY
Minimalny poziom hałasu.

FLEXIBLE NOZZLE 
AS A GIFT

KOŃCÓWKA PODDZIĄSŁOWA 
W PREZENCIE
Końcówka poddziąsłowa o miękkim 
zakończeniu.

RESERVOIR
 VOLUME

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
Objętość zbiornika inhalatora.

WATER-PROOF
CASE

WODOSZCZELNA OBUDOWA
Wodoodporna obudowa 
termometru.

SOUND 
INDICATION

Dźwiękowa sygnalizacja etapów 
pomiaru.

FLEXIBLE CASE

GIĘTKA KOŃCÓWKA
Termometr posiada giętkie 
zakończenie.

LIGHTWEIGHT

LĘKKI
Model przenośny o minimalnej 
wadze jednostki głównej.

POWER ADAPTER

ZASILACZ
Model jest w komplecie 
z zasilaczem.

USB POWERED

ADAPTER USB
Zasilanie urządzenia z adaptera USB.

MICRO-USB 
POWERED

Zasilanie urządzenia z dowolnego 
adaptera USB.

UNIVERSAL
CUFF

UNIWERSALNY MANKIET
Jeden rozmiar mankietu dla 
wszystkich, od nastolatka do dużego 
dorosłego (22-42 cm).

PROFESSIONAL

PROFESJONALNY
Profesjonalny przyrząd pomiarowy 
ciśnienie krwi.

Możliwość dostosowania dla 
leworęcznych i praworęcznych.

BUILT-IN 
STETHOSCOPE

WBUDOWANY STETOSKOP
Wbudowany w mankiet 
metalowy stetoskop do łatwego 
samodzielnego pomiaru.

STETHOSCOPE 
INCLUDED

STETOSKOP
Do produktu dołączony jest 
wysokiej jakości stetoskop 
metalowy.

CLASSIC-TYPE 
DEVICE

TYP KLASYCZNY
Urządzenie do pomiaru ciśnienia 
tętniczego typu klasycznego.

COMBINED

TYP ZINTEGROWANY
Manometr połączony z gruszką.
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