HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bột khử khuẩn dụng cụ y tế POSE-CREZOL
Thành phần
 Thành phần chính: Phenolic Compound: 45% w/w
 Các thành phần phụ khác:
- Sodium Lauryl Sufate:
15% w/w
- Sodium hexametaphosphate:
20% w/w
- Talcum:
20% w/w
Mục đích sử dụng: Dùng để khử khuẩn mức độ trung bình dụng cụ y tế.
Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1: Chuẩn bị dung dịch
- Hòa tan 01 gói POSE-CREZOL 5g trong 01 lít nước sạch (lấy từ vòi) hoặc 01 gói 25g
trong 05 lít nước sạch để tạo thành dung dịch 0,5%.
Bước 2: Làm sạch dụng cụ trước khi khử khuẩn
- Sử dụng chất tẩy rửa enzyme để loại bỏ hoàn toàn phân, chất nhầy, mô, máu và các chất
dịch cơ thể khác khỏi bề mặt và lumen của các dụng cụ y tế trước khi khử khuẩn bằng
POSE-CREZOL.
- Rửa sạch và lau khô dụng cụ
Bước 3: Khử khuẩn dụng cụ
Có thể khử khuẩn dụng cụ bằng cách ngâm hoặc phun dung dịch POSE-CREZOL
Cách 1: Ngâm dụng cụ y tế (với những dụng cụ cần khử khuẩn bề mặt và các lumen rỗng)
- Ngâm dụng cụ y tế đã được làm sạch và sấy khô trong dung dịch POSE-CREZOL nồng
độ 0,5%
- Để dụng cụ ngâm hoàn toàn trong thời gian 10 phút. Có thể ngâm lâu hơn mà không sợ
dụng cụ bị ăn mòn.
- Khi kết thúc thời gian cần thiết, lấy dụng cụ y tế ra khỏi dung dịch bằng kỹ thuật vô
trùng.
- Rửa kỹ dụng cụ bằng nước có chất lượng phù hợp (nước vô trùng hoặc nước uống
được) theo hướng dẫn như sau: Chuẩn bị 3 chậu nước riêng biệt. Nhúng dụng cụ y tế
vào từng chậu trong thời gian tối thiểu 1 phút. Đổ bỏ nước sau mỗi lần rửa.
Cách 2: Phun hoặc lau bề mặt dụng cụ y tế (với những dụng cụ chỉ cần khử khuẩn bề mặt)
Lau hoặc xịt dung dịch POSE-CREZOL lên bề mặt và để khô.
Lưu ý: Dung dịch sau khi pha có thể sử dụng trong vòng 1 ngày.
Hướng dẫn an toàn trong quá trình sử dụng:
- Đeo găng tay để tránh tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm
- Đeo khẩu trang che kín mũi, miệng
- Đeo kính bảo vệ mắt

Chống chỉ định: Không có
Thông tin an toàn khi sử dụng sản phẩm:
- Nếu sản phẩm bị vương vào mắt: mở to mắt và rửa bằng nước sạch trong ít nhất 15
phút. Nếu có đeo kính áp tròng, rửa mắt bằng nước sạch trong 5 phút đầu tiên, sau
đó tháo kính áp tròng và tiếp tục rửa. Thăm khám bác sỹ nếu cần
- Nếu sản phẩm bị vương vào da: cởi bỏ quần áo bị nhiễm sản phẩm. Rửa vùng da bị
nhiễm bằng xà phòng và nước sạch
- Nếu hít phải: Di chuyển ra khu vực thoáng khí. Nếu cảm thấy khó thở, phải đi thăm
khám bác sỹ
- Nếu nuốt phải: không được gây nôn. Nếu nuốt phải số lượng lớn, phải đi thăm
khám bác sỹ để thực hiện các biện pháp điều trị.
Điều kiện bảo quản:
Bảo quản ở nhiệt độ phòng, trong bao bì nguyên gốc của nhà sản xuất, tránh xa nguồn
nhiệt cao hoặc ngọn lửa

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

