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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GĂNG TAY Y TẾ 

1) Mô tả sản phẩm: 
a. Tên sản phẩm : Găng tay kiểm tra dùng trong y tế. 
 
Găng tay Latex có bột, không tiệt trùng, nhẵn bề mặt, được làm từ cao su nhân tạo, 
không xử lý tiệt trùng, sử dụng được cho cả 2 tay. Găng tay được xử lý bổ sung với bột ngô để thuận lợi hơn cho người dùng 
trong quá trình sử dụng găng tay, đồng thời cũng bảo vệ bề mặt găng tay với việc tiếp xúc các vật khác.  
 
Kích thước: 

Size Rộng Lòng (mm) Độ Dài (mm) Trọng lượng (g) 

XS  70-79  Min.220 4.3 ±0.2  
S 80-89  Min.230 4.6 ±0.2 
M 90- 99  Min.230 5.0 ±0.2 
L 100-109  Min.230 5.4 ±0.2 

XL 110-119  Min.230 5.9 ±0.2 
 
  2) Công dụng: 
Găng tay kiểm tra là một vật tư y tế, bảo vệ bàn tay người sử dụng. 
Công dụng chính của việc đeo bao tay là bảo vệ bàn tay người đeo chống lại sự nhiểm 
khuẩn của các tác nhân: vi khuẩn, vi rút, máu, ký sinh cơ thể. Vì vậy, tiêu chuẩn chính 
quan trọng nhất trong thành phần cấu tạo găng tay là khả năng chống vi khuẩn. Vì vậy 
được sử dụng cho tất cả người tiêu dung gồm: Dược sĩ, nha sĩ, nhân viên trong ngành 
y và các ngành nghề khác. 
3) Hướng dẫn sử dụng: 
- Găng tay kiểm tra chỉ sử dụng 1 lần. 
- Trước khi sử dụng xác định rõ kích thước bàn tay người sử dụng để lựa chọn size găng 
tay chính xác tránh bị rách. 
- Lựa chọn 1 đôi (2 cái) găng tay bất kỳ, với tính năng sử dụng linh hoạt cho cả 2 tay, 
người dùng không phải mất thời gian cho việc lựa chọn. 
- Thực hiện phẩy nhẹ găng tay để giúp găng tay thẳng lại, không kết dính các ngón và 
lòng bàn tay. 
- Đeo bao tay vào các ngón tay trước, kéo dần vào lòng bàn tay. 
- Từ lòng bàn tay kéo toàn bộ găng tay ra sau cổ tay, đàm bảo cổ găng tay ra đến cổ tay. 
Không kéo trực tiếp cổ găng tay từ lòng bàn tay ra cổ tay vì rất dễ rách nếu kéo mạnh. 
- Tránh để móng tay, đeo các vật có móc nhọn hoặc kim loại nhám: nhẫn, vàng, lắc… 
- Sau khi đeo găng xong nên lau sạch bột bám bên ngoài ở tay bằng miếng sốp ưtc hay khan ướt đã tiệt trùng, hoặc bằng 
phương pháp hữu hiệu khác. 
- Bảo quản nơi khô thoáng tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời. Hộp găng tay đã mở sử 
dụng nên được cất kỹ tránh ánh sang mặt trời và ánh điện. 
- Tránh sử dụng trực tiếp với hóa chất. Nếu da bị mẫn cảm, ngừng sử dụng và hỏi ý kiến 
bác sĩ. 
4) Khuyến cáo 
 - Ngưng sử dụng ngay nếu thấy xuất hiện triệu chứng nổi mẫn đỏ. 
 - Đối với những người dị ứng với gang tay cao su thiên nhiên thì có thề thay thế bằng găng tay Vinyl hoặc xin ý kiến tư vấn của 
Bác sỹ trước khi dung.                                            
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