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Características

• Abaixador de língua iluminado que pode simultaneamente 
abaixar a língua e iluminar a boca.

• Unidade fina e leve
• Luz ativada automaticamente
• Operado com uma só mão
• Iluminador reutilizável
• Lâmina descartável
• 3 x iluminadores de LED potentes de longa duração

Instruções operacionais

Obrigado por adquirir um pacote de 50 unidades de Abaixadores 
de língua iluminados em lâminas descartáveis . Por favor, leia as 
seguintes instruções operacionais com atenção antes da utilização.
Nota: O iluminador para o abaixador de língua iluminado é vendido 
separadamente.

Precauções e Advertências

• A lâmina descartável é para uso único. NÃO REUTILIZE-A. Não 
tente limpar a lâmina ou colocá-la na máquina de lavar louças. 
Por favor, descarte a lâmina após utilização.

• Entre as utilizações, limpe o iluminador com álcool isopropílico a 
70% para reduzir o risco de contaminação cruzada.

• Somente para uso oral. O dispositivo  tem como objetivo abaixar 
a língua e iluminar a boca.

• O dispositivo deve ser utilizado por profissionais de saúde. Caso 
esteja incerto ou desconfortável sobre o uso do dispositivo, 
consulte um profissional de saúde.

• Não dobre nem morda o iluminador.
• Não tente desmontar o iluminador.
• Descarte o iluminador quando a bateria estiver vazia.
• Mantenha fora do alcance de crianças não supervisionadas. 

Throat Scope
Abaixador de língua iluminado em lâmina descartável

Instruções:

1. Insira a lâmina descartável no iluminador. A luz será ativada automaticamente após a inserção.
2. Insira o dispositivo na cavidade oral para utilização.
3. Quando terminar, remova a lâmina pressionando as suas pegas e descarte-a. A luz apagará 

automaticamente quando removida.
4. Depois da utilização, limpe completamente toda a superfície do iluminador com um pano  

umedecido em álcool isopropílico a 70%.
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