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Features

• Light and tongue depressor in one which can simultaneously 
depress the tongue and illuminate the mouth

• Slim, lightweight unit
• Light automatically activated
• One handed operation 
• Reusable light
• Single use disposable blade
• Powerful long life 3 x LED lights

Operational Instructions

Thank you for purchasing a 50 or 100 pack Illuminated Tongue 
Depressor Single Use Blades consumable pack. Please read the 
following operational instructions carefully before use. 
Note: Illuminated tongue depressor light sold separately. 

Precautions and Warnings

• Disposable blade is single use. DO NOT REUSE. Do not attempt 
to clean the blade or place in the dishwasher. Please dispose of 
blade after use. 

• Between use, clean the light by wiping with 70% isopropyl 
alcohol to reduce the risk of cross-contamination.

• For oral use only. The device is intended to depress the tongue 
and illuminate the mouth. 

• The device is intended to be used by healthcare professionals. 
In the event that you are uncertain or uncomfortable about using 
the device, see a healthcare professional.

• Do not bend or bite the light.
• Do not attempt to disassemble the light.
• Dispose of Light once battery is flat.
• Keep out of the reach of unsupervised children. 

Throat Scope
Illuminated tongue depressor single use blades.
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Directions

1. Insert the single use blade into the light. The light will automatically activate when inserted.
2. Insert the device into the oral cavity to use.
3. When finished, remove the blade by pushing on the blade grips and dispose of the blade. The 

light will automatically turn off when removed. 
4. After use, clean the light by wiping the entire light surface thoroughly with a 70% isopropyl 

alcohol wipe.

  055و  05منظار الحلق علبة من  
 ترجمة دولية

 
 الحلق  منظار

 
 تستعمل لمرة واحدة ة للسانشفرات مضيئة خافض

 
 التعليمات

 
 تلقائياً عند إدخاله وسيضيئ المصباح. التي تستعمل لمرة واحدة إلى المصباحالشفرة إدخل .0
 الحلق إلستخدامه الجهاز إلىأدخل .2
  المصباح تلقايا عند إخراجه سيطفئ. الشفرة بالكبس على نصل الشفرة وتخلص من الشفرةتهاء أخرج عند اإلن.3
 وبروبيل أيز% 05 بكامله جيداً بمسحات كحولية سح سطح المصباحبم نظف المصباح بعد اإلستعمال.4
 

 الميزات 
 فسهفي الوقت ن قطعة واحدة تستطيع أن تخفض اللسان وتضيء الحلقوخافض اللسان في  المصباح 
 وخفيفة الوزن وحدة قليلة السماكة 
 بالعمل بشكل تلقائي يبدأ المصباح 
 عملية تتم بيد واحدة 
 مصباح قابل إلعادة اإلستعمال 
 ة واحدة رلم شفرة تستعمل 
  مصابيح× 3مصباح قوي لفترة طويلة LED 

 
 التعليمات التشغيلية

لرجاء قراءة ا. حزمة لإلستعمال ة للسان التي تستعمل لمرة واحدة يئة خافضشفرة مض 05من  نشكرك لشراء حزمة
 .التعليمات التشغيلية جيداً قبل اإلستعمال

 اللسان بشكل منفصل خافض يباع مصباح: مالحظة 
 

 اإلحتياطات والتحذيرات
 صحون ف الشفرة أو وضعها في غسالة الال تستعملها ثانية ؛ ال تحاول أن تنظ. مال الواحد شفرة اإلستع .

 .الرجاء رمي الشفرة بعد إستعمالها 
  نقل التلوث أيزوبروبيل لتخفيض مخاطر% 05؛ نظف المصباح بمسحه بمحلول كحولي بين اإلستعماالت 
 خفض اللسان وإضاءة الحلق إلستعمال عن طريق الفم فقط ؛ الهدف من الجهاز هول. 
  غير متأكد أو غير مرتاح حول  إذا كنت. الصحيةيراد من الجهاز أن يستعمل بواسطة المختصين بالرعاية

 الجهاز راجع أخصائي الرعاية الصحية إستخدام
 ال تطوي أو تعض المصباح 
 المصباح ال تحاول تفكيك 
  تخلص من المصباح عندما تنفذ البطارية 
  أبعده عن متناول األطفال غير الخاضعين للرقابة. 
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