HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỘ SANH
(Tên gọi khác: Bộ đón bé chào đời)
Chủng loại: tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Bộ sản phẩm thông thường gồm có 10 món:
1. Băng rốn: 01 cái.
2. Gạc không dệt xẻ giữa: quy cách 10cm x 10cm x 2 lớp. Số lượng: 01 miếng
3. Gạc y tế đắp rốn: quy cách 5cm x 6,5cm x 12 lớp. Số lượng: 02 miếng
4. Gạc chặm mắt bé: kích thước 2cm x 2cm. Số lượng: 02 miếng
5. Tăm bông: 02 cây
6. Bộ sơ sinh: bao gồm mũ, áo, tã, bao tay, bao chân
7. Khăn tắm bé: số lượng 2 cái
8. Khăn em bé: 02 cái
9. Vòng tay mẹ và bé: số lượng 01 bộ
10. Tấm trải nylon (trắng): số lượng 02 cái
Công dụng
Bộ Sanh (Bộ đón bé chào đời) được dùng trong sản khoa, cung cấp đầy đủ các thành
phần cần thiết cho bé ngay khi chào đời.
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, mở bao bì theo đường cắt sẵn.
- Sử dụng các món sản phẩm trong quá trình sinh đẻ và chăm sóc bé ngay lúc chào đời
Lưu ý: - Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần.
- Không sử dụng sản phẩm khi bao bì bị rách, hở.
Bảo quản
Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp,...
Xác nhận của cơ sở
Giám đốc

Nguyễn Văn Ninh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỘ SANH
(Tên gọi khác: Bộ đón bé chào đời)
Chủng loại: không tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Bộ sản phẩm thông thường gồm có 10 món:
1. Băng rốn: 01 cái.
2. Gạc không dệt xẻ giữa: quy cách 10cm x 10cm x 2 lớp. Số lượng: 01 miếng
3. Gạc y tế đắp rốn: quy cách 5cm x 6,5cm x 12 lớp. Số lượng: 02 miếng
4. Gạc chặm mắt bé: kích thước 2cm x 2cm. Số lượng: 02 miếng
5. Tăm bông: 02 cây
6. Bộ sơ sinh: bao gồm mũ, áo, tã, bao tay, bao chân
7. Khăn tắm bé: số lượng 2 cái
8. Khăn em bé: 02 cái
9. Vòng tay mẹ và bé: số lượng 01 bộ
10. Tấm trải nylon (trắng): số lượng 02 cái
Công dụng
Bộ Sanh (Bộ đón bé chào đời) được dùng trong sản khoa, cung cấp đầy đủ các thành
phần cần thiết cho bé ngay khi chào đời.
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, mở bao bì theo đường cắt sẵn.
- Sử dụng các món sản phẩm trong quá trình sinh đẻ và chăm sóc bé ngay lúc chào đời
Lưu ý: Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần.
Bảo quản
Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp,...
Xác nhận của cơ sở
Giám đốc

Nguyễn Văn Ninh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ THAY BĂNG VÔ TRÙNG

Mô tả sản phẩm
Bộ sản phẩm (thông thường) gồm có 5 món:
1. Gạc y tế: quy cách 5cm x 6,5cm x 12 lớp, không xẻ giữa, số lượng: 05 miếng
2. Gạc y tế: quy cách 5cm x 6,5cm x 12 lớp, có xẻ giữa, số lượng: 01 miếng.
3. Que gòn: dạng que nhựa, loại 1 đầu bông, bông nhiều, đường kính đầu bông 4->5mm
(hoặc 5->6mm, tùy nhu cầu khách hàng). Kích thước que gòn 15cm (hoặc 10cm hoặc
7,5cm, tùy theo nhu cầu khách hàng), số lượng: 30 que.
4. Nhíp nhựa: màu xanh, chiều dài 12,5cm, số lượng: 01 cái
5. Tấm trải (Săng mổ): kích thước 50cm x 50cm, số lượng: 01 cái.
Công dụng
Bộ thay băng vô trùng dùng để rửa vết thương, giữ vết thương sạch, thấm hút chất bài
tiết; ngăn ngừa sự xâm nhập của các vi khuẩn từ môi trường; che chở, hạn chế sự tổn
thương thêm cho vết thương, giúp vết thương mau lành.
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, mở bao bì lấy các món sản phẩm.
- Đặt vỉ nhựa lên tấm trải, sử dụng các món sản phẩm trong quá trình thay băng vết thương.
- Sau khi sử dụng, đặt tất cả dụng cụ trong vỉ nhựa và đem bỏ theo đúng nơi quy định
Lưu ý: - Sản phẩm chỉ sử dụng một lần
- Không sử dụng sản phẩm khi bao bì bị rách, hở.
Bảo quản
Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp,...
Xác nhận của cơ sở
Giám đốc

Nguyễn Văn Ninh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ TRANG PHỤC PHẪU THUẬT
Chủng loại: không tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Bộ sản phẩm (thông thường) gồm có 7 món:
1. Áo phẫu thuật
2. Quần phẫu thuật (hoặc bộ áo liền quần)
3. Mũ (nón) phẫu thuật
4. Giầy thông dụng (bao chân)
5. Khẩu trang y tế
6. Găng tay y tế
7. Kính bảo hộ
Công dụng
Bộ trang phục phẫu thuật (không tiệt trùng) dùng khi làm việc trong môi trường đòi hỏi
độ vệ sinh an toàn cao như phòng mổ, phòng thí nghiệm, môi trường y tế,... Trang bị Bộ
trang phục phẫu thuật giúp ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập từ môi trường bên ngoài (giúp
bảo vệ và hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn vào cơ thể người sử dụng)
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, mở bao bì để lấy các món sản phẩm.
- Mặc áo, quần bên ngoài đồng phục phẫu thuật, cố định áo bằng cách buộc dây sau lưng.
- Mang giầy bên ngoài giầy thường
- Đeo găng tay, đeo khẩu trang, mang kính bảo hộ.
Lưu ý: Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
Bảo quản
Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp,...
Xác nhận của cơ sở
Giám đốc

Nguyễn Văn Ninh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ TRANG PHỤC PHẪU THUẬT
Chủng loại: tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Bộ sản phẩm (thông thường) gồm có 7 món:
1. Áo phẫu thuật
2. Quần phẫu thuật (hoặc bộ áo liền quần)
3. Mũ (nón) phẫu thuật
4. Giầy thông dụng (bao chân)
5. Khẩu trang y tế
6. Găng tay y tế
7. Kính bảo hộ
Công dụng
Bộ trang phục phẫu thuật (tiệt trùng) dùng khi làm việc trong môi trường đòi hỏi độ vệ
sinh an toàn cao như phòng mổ, phòng thí nghiệm, môi trường y tế,... Trang bị Bộ trang
phục phẫu thuật giúp ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập từ môi trường bên ngoài (giúp bảo vệ
và hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn vào cơ thể người sử dụng)
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, mở bao bì để lấy các món sản phẩm.
- Mặc áo, quần bên ngoài đồng phục phẫu thuật, cố định áo bằng cách buộc dây sau lưng.
- Mang giầy bên ngoài giầy thường
- Đeo găng tay, đeo khẩu trang, mang kính bảo hộ.
Lưu ý: - Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
- Không sử dụng sản phẩm khi bao bì bị rách, hở
Bảo quản
Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp,...
Xác nhận của cơ sở
Giám đốc

Nguyễn Văn Ninh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH
(Tên gọi khác: BỘ TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH)
Chủng loại (model): BPD-TT02
Mô tả sản phẩm
Bộ sản phẩm (thông thường) gồm có 7 món:
1. Áo phẫu thuật
2. Quần phẫu thuật
3. Mũ (nón) phẫu thuật (hoặc bộ áo liền quần có mũ)
4. Giầy thông dụng (bao chân)
5. Khẩu trang y tế
6. Găng tay y tế
7. Kính bảo hộ/ Tấm che mặt
Công dụng
Bộ trang phục phòng, chống dịch là phương tiện phòng hộ cá nhân sử dụng trong công tác
phòng chống dịch bệnh, có các thành phần được trang bị với chức năng bảo vệ toàn bộ bề mặt
cơ thể người sử dụng trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch tiết cơ thể và giọt
bắn đường hô hấp mang các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khi tiếp xúc gần với người bệnh
hoặc người có khả năng mang mầm bệnh.
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn.
- Thực hiện theo nội dung trong bảng hướng dẫn kèm theo sản phẩm.
Lưu ý: - Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
- Không sử dụng sản phẩm khi bao bì bị rách, hở
Bảo quản
Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp,...
Xác nhận của cơ sở
Giám đốc

Nguyễn Văn Ninh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH
(Tên gọi khác: BỘ TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH)
Chủng loại (model): BPD-KTT02
Mô tả sản phẩm
Bộ sản phẩm (thông thường) gồm có 7 món:
1. Áo phẫu thuật
2. Quần phẫu thuật
3. Mũ (nón) phẫu thuật (hoặc bộ áo liền quần có mũ)
4. Giầy thông dụng (bao chân)
5. Khẩu trang y tế
6. Găng tay y tế
7. Kính bảo hộ/ Tấm che mặt
Công dụng
Bộ trang phục phòng, chống dịch là phương tiện phòng hộ cá nhân sử dụng trong công tác
phòng chống dịch bệnh, có các thành phần được trang bị với chức năng bảo vệ toàn bộ bề mặt
cơ thể người sử dụng trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch tiết cơ thể và giọt
bắn đường hô hấp mang các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khi tiếp xúc gần với người bệnh
hoặc người có khả năng mang mầm bệnh.
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn.
- Thực hiện theo nội dung trong bảng hướng dẫn kèm theo sản phẩm.
Lưu ý: Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
Bảo quản
Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp,...
Xác nhận của cơ sở
Giám đốc

Nguyễn Văn Ninh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH
(Tên gọi khác: BỘ TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH)
Chủng loại (model): BPD-TT01
Mô tả sản phẩm
Bộ sản phẩm (thông thường) gồm có 7 món:
1. Áo phẫu thuật
2. Quần phẫu thuật
3. Mũ (nón) phẫu thuật (hoặc bộ áo liền quần có mũ)
4. Giầy thông dụng (bao chân)
5. Khẩu trang y tế
6. Găng tay y tế
7. Kính bảo hộ/ Tấm che mặt
Công dụng
Bộ trang phục phòng, chống dịch là phương tiện phòng hộ cá nhân sử dụng trong công tác
phòng chống dịch bệnh, có các thành phần được trang bị với chức năng bảo vệ toàn bộ bề mặt
cơ thể người sử dụng trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch tiết cơ thể và giọt
bắn đường hô hấp mang các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khi tiếp xúc gần với người bệnh
hoặc người có khả năng mang mầm bệnh.
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn.
- Thực hiện theo nội dung trong bảng hướng dẫn kèm theo sản phẩm.
Lưu ý: - Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
- Không sử dụng sản phẩm khi bao bì bị rách, hở
Bảo quản
Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp,...
Xác nhận của cơ sở
Giám đốc

Nguyễn Văn Ninh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH
(Tên gọi khác: BỘ TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH)
Chủng loại (model): BPD-KTT01
Mô tả sản phẩm
Bộ sản phẩm (thông thường) gồm có 7 món:
1. Áo phẫu thuật
2. Quần phẫu thuật
3. Mũ (nón) phẫu thuật (hoặc bộ áo liền quần có mũ)
4. Giầy thông dụng (bao chân)
5. Khẩu trang y tế
6. Găng tay y tế
7. Kính bảo hộ/ Tấm che mặt
Công dụng
Bộ trang phục phòng, chống dịch là phương tiện phòng hộ cá nhân sử dụng trong công tác
phòng chống dịch bệnh, có các thành phần được trang bị với chức năng bảo vệ toàn bộ bề mặt
cơ thể người sử dụng trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch tiết cơ thể và giọt
bắn đường hô hấp mang các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khi tiếp xúc gần với người bệnh
hoặc người có khả năng mang mầm bệnh.
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn.
- Thực hiện theo nội dung trong bảng hướng dẫn kèm theo sản phẩm.
Lưu ý: Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
Bảo quản
Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp,...
Xác nhận của cơ sở
Giám đốc

Nguyễn Văn Ninh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BÔNG GẠC ĐẮP VẾT THƯƠNG
Chủng loại: tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Bông gạc đắp vết thương có thành phần kết hợp từ 1 lớp Bông y tế (bông hút) bên trong
và 1 lớp vải bọc bên ngoài. Lớp vải bọc này được làm từ 2 loại nguyên liệu: hoặc từ Gạc y
tế (Gạc hút) hoặc từ Gạc vải không dệt (Vải không dệt ngấm)
Công dụng
Bông gạc đắp vết thương dùng để thấm máu và dịch tiết trực tiếp từ vết thương, vết
mổ, vết bỏng,… hoặc dùng băng đắp bề mặt vết thương sau khi sát trùng, giúp giữ vết
thương sạch, ngăn ngừa sự xâm nhập của các vi khuẩn từ môi trường, che chở, hạn chế sự
tổn thương thêm cho vết thương, giúp vết thương mau lành.
Hướng dẫn sử dụng
-

Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn

-

Dùng miếng bông gạc đắp lên chỗ vết thương cần chăm sóc (vết thương phải được lau
rửa sạch trước khi băng đắp)

Lưu ý: - Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
- Không sử dụng sản phẩm khi bao bì bị rách, hở.
Bảo quản
Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp,...
Xác nhận của cơ sở
Giám đốc

Nguyễn Văn Ninh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BÔNG GẠC ĐẮP VẾT THƯƠNG
Chủng loại: không tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Bông gạc đắp vết thương có thành phần kết hợp từ 1 lớp Bông y tế (bông hút) bên trong
và 1 lớp vải bọc bên ngoài. Lớp vải bọc này được làm từ 2 loại nguyên liệu: hoặc từ Gạc y
tế (Gạc hút) hoặc từ Gạc vải không dệt (Vải không dệt ngấm)
Công dụng
Bông gạc đắp vết thương dùng để thấm máu và dịch tiết trực tiếp từ vết thương, vết
mổ, vết bỏng,… hoặc dùng băng đắp bề mặt vết thương sau khi sát trùng, giúp giữ vết
thương sạch, ngăn ngừa sự xâm nhập của các vi khuẩn từ môi trường, che chở, hạn chế sự
tổn thương thêm cho vết thương, giúp vết thương mau lành.
Hướng dẫn sử dụng
-

Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn

-

Dùng miếng bông gạc đắp lên chỗ vết thương cần chăm sóc (vết thương phải được lau
rửa sạch trước khi băng đắp)

Lưu ý: - Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
Bảo quản
Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp,...
Xác nhận của cơ sở
Giám đốc

Nguyễn Văn Ninh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ DỤNG CỤ Y TẾ
Chủng loại: tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Bộ dụng cụ y tế được đóng gói thành 01 bộ sản phẩm, thông thường gồm có 3 món:
1. Khăn lỗ (săng mổ): kích thước 50cm x 70cm có khoét lỗ tròn, đặt trên vùng cần lấy
dịch não tủy, số lượng: 01 cái.
2. Lọ thủy tinh nhỏ: kích thước 6cm x  2cm, dùng đựng dịch não tủy, số lượng: 01 cái,
nắp lọ: 01 cái (nắp nhựa)
3. Gòn bao: gồm có miếng bông y tế kích thước 5cm x 6,5cm, được gói kín trong miếng gạc
y tế kích thước 18cm x 19cm, dùng để băng vô trùng nơi chọc dò, số lượng: 02 miếng.
Công dụng
Sản phẩm bộ dụng cụ y tế được dùng trong việc băng đắp nơi chọc dò, che phủ khu vực
cần thực hiện thủ thuật chọc dò dịch não tủy,…
Hướng dẫn sử dụng
-

Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn

-

Lấy các món sản phẩm ra và sử dụng theo công dụng từng sản phẩm.

Lưu ý: - Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
- Không sử dụng sản phẩm khi bao bì bị rách, hở.
Bảo quản
Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp,...
Xác nhận của cơ sở
Giám đốc

Nguyễn Văn Ninh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ DỤNG CỤ Y TẾ
Chủng loại: không tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Bộ dụng cụ y tế được đóng gói thành 01 bộ sản phẩm, thông thường gồm có 3 món:
1. Khăn lỗ (săng mổ): kích thước 50cm x 70cm có khoét lỗ tròn, đặt trên vùng cần lấy
dịch não tủy, số lượng: 01 cái.
2. Lọ thủy tinh nhỏ: kích thước 6cm x  2cm, dùng đựng dịch não tủy, số lượng: 01 cái,
nắp lọ: 01 cái (nắp nhựa)
3. Gòn bao: gồm có miếng bông y tế kích thước 5cm x 6,5cm, được gói kín trong miếng gạc
y tế kích thước 18cm x 19cm, dùng để băng vô trùng nơi chọc dò, số lượng: 02 miếng.
Công dụng
Sản phẩm bộ dụng cụ y tế được dùng trong việc băng đắp nơi chọc dò, che phủ khu vực
cần thực hiện thủ thuật chọc dò dịch não tủy,…
Hướng dẫn sử dụng
-

Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn

-

Lấy các món sản phẩm ra và sử dụng theo công dụng từng sản phẩm.

Lưu ý: Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
Bảo quản
Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp,...
Xác nhận của cơ sở
Giám đốc

Nguyễn Văn Ninh

