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Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế: KHẨU TRANG Y TẾ Golden Health

1.1 Mô tả trang thiết bị y
tế

- Khẩu trang được đựng trong hộp hoặc bịch.
- Khẩu trang dạng phẳng, có nếp gấp.
- Sản phẩm gồm nhiều lớp : 3 lớp, 4 lớp, 5 lớp
 Thành phần khẩu trang:
- 100% nguyên phụ liệu sạch.
- Dây đeo: Thun mềm, độ đàn hồi tốt.
- Lớp giữa: kháng khuẩn chất lượng cao.
- Lớp trong & ngoài: Vải không dệt màu.
- Thanh nẹp mũi: Bằng nhựa PVC, mềm, dễ uốn cong
 Quy cách đóng gói:
- 5 cái/ bịch, 10 cái/bịch, 5 bịch/ hộp, 10 cái/hộp, 50
cái/hộp.
- Số lượng và quy cách đóng gói khẩu trang có thể
được điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường và khách
hàng.

1.2 Danh mục linh kiện và - Không có
phụ kiện
1.3 Mục đích/Chỉ định sử - Có tác dụng ngăn ngừa bụi bẩn, hóa chất (kể cả khói
dụng
xe) và vi khuẩn xâm nhập.
- Hỗ trợ phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây
qua đường hô hấp nhờ lớp vi lọc. Sử dụng hiệu quả khi
lưu thông trên đường hay được sử dụng trong môi
trường y tế (phòng thẩm mỹ, bệnh viện, phòng khám
và nha khoa) hoặc làm việc trong môi trường công
nghiệp độc hại.
1.4 Hướng dẫn sử dụng

- Điều chỉnh khẩu trang sao cho:
+ Vừa khíp với khuôn mặt, phải che kín cả mũi
lẫn miệng.
+ Mặt có logo của khẩu trang hướng ra bên ngoài

do mặt này có tính năng chống nước.
+ Mặt màu trắng có tính hút ẩm, nên quay vào
trong, để hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang.
- Hai tay kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp
sát vào mặt.
- Tay phải giữ khẩu trang, tay trái đeo dây khẩu trang
vào hai bên tai.
- Kéo nhẹ cạnh dưới quá cằm một chút, đặt thanh
nẹp mũi lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ gọng sao cho
áp sát vào mũi.
•
Lưu ý: Đối với khẩu trang được đóng bịch:
Khi xé bịch để lấy khẩu trang sử dụng, nếu không
dùng hết khẩu trang ở trong bịch đã xé, bạn nên cho
lại vào bịch để dán hoặc cột kín lại.
1.5 Chống chỉ định

Không có

1.6 Cảnh báo và thận trọng - Không sử dụng trong trường hợp: Khẩu trang đã qua
sử dụng hoặc tái sử dụng nhiều lần.
- Không sử dụng chung khẩu trang chung với người
khác.
- Khi mang khẩu trang tuyệt đối không sờ tay vào, vì
động tác sờ tay sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm vi
rus và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh
lại cho chính mình và những người xung quanh.
- Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để
tháo ra, thói quen lấy tay vo khẩu trang lại sẽ gây lây
nhiễm vi rus và các tác nhân gây bệnh khác cho bàn
tay.
- Khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua
tai, tháo ra cho vào thùng rác an toàn.
- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần rồi vứt vào thùng rác an
toàn, có nắp đậy.
- Rửa tay ngay sau khi tháo bỏ khẩu trang.
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sử dụng
theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
1.7 Tác dụng bất lợi có thể Không có
xảy ra
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Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)

3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
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Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y
tế: Không có

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm
trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

