
 

Instruções de Uso – Abaixador de Língua TIC-TONG® com Aroma e Sabor Regular e Bio / Instructions for Use - Tongue Depressor TIC-TONG® with Aroma and Flavor Regular and Bio 
  

USO EXTERNO / USO HUMANO  
 

 

APRESENTAÇÕES 

Modelos Regular e Bio:  Standard, Animal/Especial e  Animal Junior/Especial Junior. 

Cores disponíveis: cores variadas. 

COMPOSIÇÃO  

Polipropileno, pigmentos orgânicos, sabor e aroma artificial tutti-frutti e aditivo biodegradável.  

 

INFORMAÇÕES AO USUÁRIO 

 

O QUE É O ABAIXADOR DE LÍNGUA TIC-TONG® COM AROMA E SABOR REGULAR E BIO?  

É um produto em plástico atóxico e não alergênico, não esterilizado, descartável e destinado ao uso médico. Reduz 

significamente o desconforto e o medo do paciente durante o exame. 

 

PARA QUE SERVE ESTE PRODUTO?  

Facilitar o exame e o diagnóstico médico. Indicado para facilitar o exame da boca, garganta e órgãos circunvizinhos. Indicado 

para exercícios oral-motor. Uso médico por pediatras, otorrinolaringologistas, clínicos gerais, fonodiólogos, odontopediatras e 

outros profissionais de saúde. 

 

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE PRODUTO? / ADVERTÊNCIAS  

O produto Abaixador de Língua Tic-Tong® com Aroma e Sabor Regular e Bio é um produto para saúde, de uso médico e não 

um brinquedo. 

O produto deve ser utilizado apenas para o fim a que se destina. 
Não utilizar o produto em caso de violação da embalagem. 

 

PRECAUÇÕES  

Não há. 
 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

Este produto não contém açúcar, látex, BPA ou qualquer substância de medicina. 

 Este produto é atóxico e não alergênico.  

 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE O produto deve ser mantido à temperatura ambiente, protegido contra 

poeira ou luz solar direta e resguardado de impactos. 

Para garantir a vida útil do produto, basta seguir cuidadosamente todas as instruções presentes neste manual. 
 

ENGLISH 

EXTERNAL USE / FOR HUMAN USE  

 

PRESENTATIONS 

Regular and Bio Models:  Standard, Animal/ Special and Animal Junior/Special Junior. 

Available Colors: Varied Colors. 

COMPOSITION  

Polypropylene, organic pigments, tutti-frutti artificial aroma and flavor and biodegradable additive. 

 

 

USER INFORMATION 
 

WHAT IS THE TIC-TONG® TONGUE DEPRESSOR WITH AROMA AND FLAVOR REGULAR AND BIO?  

It is a product made in non-toxic and non-allergenic plastic, non-sterile, disposable and intended for medical use. Significantly 

reduces the patient´s discomfort and fear during the exam. 

 

WHAT IS THIS PRODUCT USED FOR?  

Facilitate medical examination and diagnosis. Indicated to facilitate the examination of the mouth, throat and surrounding 

structures. Indicated for oral-motor exercises. For medical use by pediatricians, otolaryngologists, general practitioners, speech 

therapists, pediatric dentists and other health professionals.  

 

WHEN SHOULD YOU NOT USE THIS PRODUCT/PRECAUTIONS  

The Tic-Tong® Tongue Depressor with Flavor and Aroma Regular and Bio is a health care product for medical use and not a toy. 

The product must only be used for its intended purpose.  

Do not use this product in case of violation of packaging. 

 

PRECAUTIONS  

There are none. 

 

IMPORTANT INFORMATIONS  

This product does not contain sugar, latex, BPA or any medicinal substance. 

This product is non-toxic and non- allergenic.  

 

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS  

The product should be kept at room temperature, protected from dust or direct sunlight, and protected from impacts. 

To ensure shelf life of the product, carefully follow all instructions in the present manual. 
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