CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Găng tay latex có bột
1. Đặt tính sản phẩm:





Không tiệt trùng
Dùng một lần
Thuận cả hai tay
Màu trắng tự nhiên

Sản phẩm có bột đã được phủ bột bắp bên trong (an toàn theo tiêu chuẩn US FDA ), găng có độ
mềm dai cao giúp việc đeo găng dễ dàng, mùi hương dễ chịu cho người sử dụng.
Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485
2. Nguồn gốc sản phẩm:
Được sản xuất tại MALAYSIA
3. Nguyên liệu chính:
Mủ cao su tự nhiên
4. Đặt tính kỷ thuật:
Đặc tính

Tiêu chuẩn ASTM

PROFESSIONAL

Chiều dài (mm)
Độ dài cổ tay (mm)
Độ dài lòng bàn tay (mm)
Độ dài ngón tay (mm)
Lực kéo (mpa)
Lực đàn hồi (%)
Hàm lượng bột
Hàm lượng protein chiết khấu

Min 230
Không quy định
Min 0.08 mm
Min 0.08 mm
Min 18 mpa
Min 650%
Max 10mg/dm²
Max 200ug/g

235 - 240
0.06 - 0.07 mm
0.07 - 0.09 mm
0.09 - 0.1 mm
20 - 22 mpa
700 – 750%
Max 5 - 7mg/dm²
Max 200ug/g
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5. Các biểu tượng trên nhãn dán, bao bì:
Kí hiệu

Ghi chú
Tránh ánh sáng trực tiếp

Giữ nơi khô ráo

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 38ºc

Cao su tự nhiên

Sử dụng một lần

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn liên minh Châu Âu
Hạn sử dụng

Nhà sản xuất

6. Mục đích sử dụng:
Găng tay cao su dùng thuận cả hai tay, dùng trong các hoạt động y khoa như khám, chữa bệnh,
nha khoa, chăm sóc bệnh nhân… giúp ngăn ngừa các nguy cơ lây nhiễm bệnh trong quá trình
tiếp xúc giữa bệnh nhân và các nhân viên y tế.
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7. Hướng dẫn sử dụng:
Trước khi sử dụng găng tay, ta nên vệ sinh sạch sẽ hai tay bằng nước sạch, dụng dịch tẩy rửa
hoặc xà phòng có tính làm sạch và lâu khô tay để tránh bị lây nhiễm vi khuẩn hay dịch bệnh từ
người dùng khi sử dụng. Xé phần răng cưa có trên mặt hộp để lấy sản phẩm đeo vào tay và sử
dụng (theo mẫu đính kèm ).

Mở tại đây

* Ghi chú: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
8. Cảnh báo và lưu ý:
Sản phẩm không tiệt trùng, không dùng trong các thủ thuật y tế thâm nhập chuyên sau. Sản phẩm
được làm từ cao su tư nhiên có chứa protein, có thể gây dị ứng da tay với một số trường hợp. Khi
phát hiện tay bị nổi mẫn đỏ kèm theo cảm giác ngứa, lập tức ngừng sử dụng và tìm các biện pháp
chăm sóc y khoa. Người dùng có thể sử dụng các sản phẩm thay thế như găng nitrile, vinyl nếu
bị dị ứng với protein latex.
9. Bảo quản:
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp lên bao bì sản phẩm.
- Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ phòng không quá 38ºc
- Nếu sản phẩm không dùng để quá hạn sử dụng có thể xảy ra các trường hợp sau: dính, đổi màu.

