CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH KHATRACO
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM
Tên sản phẩm: Khẩu Trang Y Tế
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm này được áp dụng cho sản phẩm Khẩu trang y tế do Công ty cổ
phần sản xuất kinh doanh KHATRACO sản xuất
1. Công dụng sản phẩm
Khẩu trang y tế thông thường bảo vệ sức khỏe, không gây kích ứng da khi sử dụng, có tác
dụng:
- Chống khói bụi, chống viêm mũi dị ứng, chống tia cực tím, ngăn dịch bệnh, khí thải động
cơ, mùi ô nhiễm;
- Ngăn chặn các hóa chất độc hại, chống say tàu xe.
- Khẩu trang chỉ dùng một lần
- Dùng trong các cơ sở y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh
2.

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

STT Sản phẩm

1

Khẩu
trang y tế

Mục đích/ chỉ định
sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Thông tin về tính an
toàn/ vận hành đáng
lưu ý của sản phẩm

Sử dụng trong:
- Bệnh viện, Phòng
khám
- Trung tâm thẫm
mĩ
- Môi trường công
nghiệp
- Phòng dịch bệnh
- Sử dụng chống
khói bụi hằng
ngày

Bóc bao bì sản phẩm và sử
dụng theo 3 bước sau:
- Bước 1: Giữ 2 dây đeo
bằng tay và kéo khẩu trang
sang 2 bên, áp khẩu trang
sát vào mặt
- Bước 2: Đeo dây quai qua
tai và điều chỉnh thanh nẹp
mũi sao cho khít với phần
song mũi và khuôn mặt
- Bước 3: Định hình thanh
nẹp mũi sao cho phần sát
mắt và dưới cằm, điều
chỉnh khẩu trang đeo một
cách thoải mái nhất

Sản phẩm an toàn khi
bao bì, tem chống
hàng giả không bị
rách, hở và còn hạn sử
dụng

