HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GẠC Y TẾ
Chủng loại: không tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
- Gạc được cắt và gấp và may (hoặc không may) thành từng miếng, với nhiều kích thước và
quy cách khác nhau, và có các tên gọi khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng.
- Một số quy cách thông dụng: 5cm x 5cm; 5cm x 6,5cm; 5cm x 7cm; 5cm x 7,5cm; 7,5cm x
20cm; 7,5cm x 30cm; 2cm x 20cm; 2cm x 30cm; 3,5cm x 75cm; 4,5cm x 75cm; 5cm x
80cm;… Số lớp gấp của miếng gạc: 2 lớp; 4 lớp; 6 lớp; 8 lớp; 12 lớp; 16 lớp;…
- Hoặc Gạc được quấn thành cuộn lớn, khổ 0,8m, chiều dài: 250m,…
Công dụng
Gạc y tế dùng để lau vết thương, vết bỏng, cầm (thấm hút) máu và dịch tiết của vết
thương, vết mổ, hoặc dùng băng đắp vết thương,…
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, mở bao bì theo đường cắt sẵn.
- Dùng miếng gạc thấm thuốc sát trùng để lau rửa vết thương hoặc dùng miếng gạc
thấm hút dịch tiết của vết thương hoặc đắp lên vết thương cần chăm sóc.
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

GẠC Y TẾ
Chủng loại: có cản quang, không tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
- Gạc được cắt và gấp và may (hoặc không may) thành từng miếng, với nhiều kích thước và
quy cách khác nhau, và có các tên gọi khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng.
- Một số quy cách thông dụng: 5cm x 5cm; 5cm x 6,5cm; 5cm x 7cm; 5cm x 7,5cm; 7,5cm x
20cm; 7,5cm x 30cm; 2cm x 20cm; 2cm x 30cm; 3,5cm x 75cm; 4,5cm x 75cm; 5cm x
80cm;… Số lớp gấp của miếng gạc: 2 lớp; 4 lớp; 6 lớp; 8 lớp; 12 lớp; 16 lớp;…
- Sản phẩm có sợi cản quang bên trong để giúp nhận biết miếng gạc khi còn sót lại bên
trong cơ thể.
Công dụng
Gạc y tế dùng để lau vết thương, vết bỏng, cầm (thấm hút) máu và dịch tiết của vết
thương, vết mổ, hoặc dùng băng đắp vết thương,…
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, mở bao bì theo đường cắt sẵn.
- Dùng miếng gạc thấm thuốc sát trùng để lau rửa vết thương hoặc dùng miếng gạc
thấm hút dịch tiết của vết thương hoặc đắp lên vết thương cần chăm sóc.
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

GẠC Y TẾ
Chủng loại: tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
- Gạc được cắt và gấp và may (hoặc không may) thành từng miếng, với nhiều kích thước và
quy cách khác nhau, và có các tên gọi khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng.
- Một số quy cách thông dụng: 5cm x 5cm; 5cm x 6,5cm; 5cm x 7cm; 5cm x 7,5cm; 7,5cm x
20cm; 7,5cm x 30cm; 2cm x 20cm; 2cm x 30cm; 3,5cm x 75cm; 4,5cm x 75cm; 5cm x
80cm;… Số lớp gấp của miếng gạc: 2 lớp; 4 lớp; 6 lớp; 8 lớp; 12 lớp; 16 lớp;…
Công dụng
Gạc y tế dùng để lau vết thương, vết bỏng, cầm (thấm hút) máu và dịch tiết của vết
thương, vết mổ, hoặc dùng băng đắp vết thương,…
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, mở bao bì theo đường cắt sẵn.
- Dùng miếng gạc thấm thuốc sát trùng để lau rửa vết thương hoặc dùng miếng gạc
thấm hút dịch tiết của vết thương hoặc đắp lên vết thương cần chăm sóc.
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

GẠC Y TẾ
Chủng loại: có cản quang, tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
- Gạc được cắt và gấp và may (hoặc không may) thành từng miếng, với nhiều kích thước và
quy cách khác nhau, và có các tên gọi khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng.
- Một số quy cách thông dụng: 5cm x 5cm; 5cm x 6,5cm; 5cm x 7cm; 5cm x 7,5cm; 7,5cm x
20cm; 7,5cm x 30cm; 2cm x 20cm; 2cm x 30cm; 3,5cm x 75cm; 4,5cm x 75cm; 5cm x
80cm;… Số lớp gấp của miếng gạc: 2 lớp; 4 lớp; 6 lớp; 8 lớp; 12 lớp; 16 lớp;…
- Sản phẩm có sợi cản quang bên trong để giúp nhận biết miếng gạc khi còn sót lại bên
trong cơ thể.
Công dụng
Gạc y tế dùng để lau vết thương, vết bỏng, cầm (thấm hút) máu và dịch tiết của vết
thương, vết mổ, hoặc dùng băng đắp vết thương,…
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, mở bao bì theo đường cắt sẵn.
- Dùng miếng gạc thấm thuốc sát trùng để lau rửa vết thương hoặc dùng miếng gạc
thấm hút dịch tiết của vết thương hoặc đắp lên vết thương cần chăm sóc.
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
BĂNG CUỘN Y TẾ

Mô tả sản phẩm
Được làm từ vải gạc y tế. Gạc được quấn và cắt thành từng cuộn nhỏ, có các kích thước
khác nhau, gồm có các loại thông dụng như sau:
-

Khổ 0,07m: 0,07m x 1,5m; 0,07m x 2m; 0,07m x 2,5m; 0,07m x 3m; 0,07m x 5m,….

-

Khổ 0,09m: 0,09m x 2m; 0,09m x 2,5m; 0,09m x 3m; 0,09m x 5m; 0,09m x 12m;…

-

Khổ 0,1m: 0,1m x 5m; 0,1m x 6m;...

-

…….

Công dụng
Băng cuộn y tế dùng để băng bó, bao bọc bên ngoài vết thương.
Hướng dẫn sử dụng
Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, mở bao bì để lấy sản phẩm, sau đó dùng cuộn băng
để băng bó và cố định bên ngoài vết thương (sau khi được lau rửa sạch)
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 Y TẾ
Chủng loại: không tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Bông y tế được cắt theo các kích thước và khối lượng khác nhau, tùy theo nhu cầu
khách hàng, hình dạng và quy cách sản phẩm thông thường như sau:
-

Từng miếng hình chữ nhật, thành phẩm tính theo khối lượng gói bông - loại hàng
gram- gồm có các loại: 5gram; 25gram; 50gram; 100gram;…

-

Quấn thành cuộn, thành phẩm tính theo khối lượng gói bông - loại hàng: 1kg hoặc 0,5kg.

-

Từng miếng hình ovan, hình vuông, hình chữ nhật, kích thước: 3cm x 3cm; 4cm x
4cm; 4cm x 8cm; cm x 2cm; 2,5cm x 3,5cm; 3,5cm x 4cm;…

-

Quấn thành viên, quy cách: 2cm; 2,5cm; 3cm; 3,5cm; 4cm; 5cm; 6cm; …
….

Công dụng
Bông y tế được dùng để lau rửa, sát trùng vết thương, cầm máu (thấm hút) vết thương
hoặc dùng băng đắp vết thương,…
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, mở bao bì và lấy sản phẩm ra.
- Dùng miếng bông để thấm máu và dịch tiết của vết thương, hoặc thấm bông với thuốc
sát trùng để lau rửa vết thương,…
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 Y TẾ
Chủng loại: tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Bông y tế được cắt theo các kích thước và khối lượng khác nhau, tùy theo nhu cầu
khách hàng, hình dạng và quy cách sản phẩm thông thường gồm các loại sau:
-

Từng miếng hình chữ nhật, thành phẩm tính theo khối lượng gói bông - loại hàng
gram- gồm có các loại: 5gram; 25gram; 50gram; 100gram;…

-

Quấn thành cuộn, thành phẩm tính theo khối lượng gói bông - loại hàng: 1kg hoặc 0,5kg.

-

Từng miếng hình ovan, hình vuông, hình chữ nhật, kích thước: 3cm x 3cm; 4cm x
4cm; 4cm x 8cm; cm x 2cm; 2,5cm x 3,5cm; 3,5cm x 4cm;…

-

Quấn thành viên, quy cách: 2cm; 2,5cm; 3cm; 3,5cm; 4cm; 5cm; 6cm; …
….

Công dụng
Bông y tế được dùng để lau rửa, sát trùng vết thương, cầm máu (thấm hút) vết thương
hoặc dùng băng đắp vết thương,…
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, mở bao bì và lấy sản phẩm ra.
- Dùng miếng bông để thấm máu và dịch tiết của vết thương, hoặc thấm bông với thuốc
sát trùng để lau rửa vết thương,…
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

QUE BÔNG Y TẾ
(Tên gọi khác: Que gòn, Tăm bông,…)
Chủng loại: tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Đầu que bông được làm từ bông y tế, có các quy cách và tên gọi khác nhau, tùy theo
nhu cầu của khách hàng, thông thường gồm các loại:
- Que nhựa, đầu bông nhiều, đường kính đầu bông từ 4-5mm; chiều dài que: 15cm;…
- Que nhựa, đầu bông ít, đường kính đầu bông từ 2-3mm; chiều dài que: 15cm; 10cm;
7,5cm;,…
Công dụng
Que bông y tế dùng để lấy mẫu bệnh phẩm, rửa vết thương, lấy hóa chất xét
nghiệm,…hoặc có thể được dùng làm sạch, làm khô dịch tai trong (ráy tai)
Hướng dẫn sử dụng
Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn, dùng que bông
để lấy mẫu phẩm cần xét nghiệm,…
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

QUE BÔNG Y TẾ
(Tên gọi khác: Que gòn, Tăm bông,…)
Chủng loại: không tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Đầu que bông được làm từ bông y tế, có các quy cách và tên gọi khác nhau, tùy theo
nhu cầu của khách hàng, thông thường gồm các loại:
- Que nhựa, đầu bông nhiều, đường kính đầu bông từ 4-5mm; chiều dài que: 15cm;…
- Que nhựa, đầu bông ít, đường kính đầu bông từ 2-3mm; chiều dài que: 15cm; 10cm;
7,5cm;,…
Công dụng
Que bông y tế dùng để lấy mẫu bệnh phẩm, rửa vết thương, lấy hóa chất xét
nghiệm,…hoặc có thể được dùng làm sạch, làm khô dịch tai trong (ráy tai)
Hướng dẫn sử dụng
Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn, dùng que bông
để lấy mẫu phẩm cần xét nghiệm,…
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

GẠC SẢN XUẤT TỪ VẢI KHÔNG DỆT
Chủng loại: tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Gạc sản xuất từ vải không dệt hút nước, được cắt, gấp và may (hoặc không may) thành
các loại sản phẩm với nhiều quy cách và tên gọi khác nhau, tùy theo nhu cầu khách hàng,
thông thường gồm các loại như sau:
-

10cm x 20cm; 20cm x 40cm; 30cm x 30cm; 40cm x 40cm; 80cm x 80cm,…Số lớp
gấp: 4 lớp, 6 lớp, 8 lớp, 10 lớp,…

-

1,5cm x 80cm; 2cm x 20cm; 2cm x 30cm; 3,5cm x 75cm; 4,5cm x 75cm; 5cm x
80cm; 6cm x 80cm;…Số lớp gấp: 3 lớp; 4 lớp; 6 lớp; 8 lớp; 12 lớp;….

-

1cm x 4cm; 1cm x 8cm; 2cm x 4cm; 2cm x 8cm; 4cm x 5cm;…Số lớp gấp: 2 lớp;
4 lớp;…

Công dụng
Các sản phẩm Gạc sản xuất từ vải không dệt dùng để lau vết thương, vết bỏng, cầm
(thấm hút) máu và dịch tiết của vết thương, vết mổ, hoặc dùng băng đắp vết thương,…
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn để lấy sản phẩm
- Dùng miếng gạc thấm thuốc sát trùng để lau rửa vết thương hoặc dùng miếng gạc thấm hút
dịch tiết của vết thương hoặc đắp lên vết thương cần chăm sóc
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

GẠC SẢN XUẤT TỪ VẢI KHÔNG DỆT
Chủng loại: không tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Gạc sản xuất từ vải không dệt hút nước, được cắt, gấp và may (hoặc không may) thành
các loại sản phẩm với nhiều quy cách và tên gọi khác nhau, tùy theo nhu cầu khách hàng,
thông thường gồm các loại như sau:
-

10cm x 20cm; 20cm x 40cm; 30cm x 30cm; 40cm x 40cm; 80cm x 80cm,…Số lớp
gấp: 4 lớp, 6 lớp, 8 lớp, 10 lớp,…

-

1,5cm x 80cm; 2cm x 20cm; 2cm x 30cm; 3,5cm x 75cm; 4,5cm x 75cm; 5cm x
80cm; 6cm x 80cm;…Số lớp gấp: 3 lớp; 4 lớp; 6 lớp; 8 lớp; 12 lớp;….

-

1cm x 4cm; 1cm x 8cm; 2cm x 4cm; 2cm x 8cm; 4cm x 5cm;…Số lớp gấp: 2 lớp;
4 lớp;…

Công dụng
Các sản phẩm Gạc sản xuất từ vải không dệt dùng để lau vết thương, vết bỏng, cầm
(thấm hút) máu và dịch tiết của vết thương, vết mổ, hoặc dùng băng đắp vết thương,…
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn để lấy sản phẩm
- Dùng miếng gạc thấm thuốc sát trùng để lau rửa vết thương hoặc dùng miếng gạc thấm hút
dịch tiết của vết thương hoặc đắp lên vết thương cần chăm sóc.
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
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GẠC SẢN XUẤT TỪ VẢI KHÔNG DỆT
Chủng loại: có cản quang, tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Gạc sản xuất từ vải không dệt hút nước, được cắt, gấp và may (hoặc không may) thành
các loại sản phẩm với nhiều quy cách và tên gọi khác nhau, tùy theo nhu cầu khách hàng,
thông thường gồm các loại như sau:
-

10cm x 20cm; 20cm x 40cm; 30cm x 30cm; 40cm x 40cm; 80cm x 80cm,…Số lớp
gấp: 4 lớp, 6 lớp, 8 lớp, 10 lớp,…

-

1,5cm x 80cm; 2cm x 20cm; 2cm x 30cm; 3,5cm x 75cm; 4,5cm x 75cm; 5cm x
80cm; 6cm x 80cm;…Số lớp gấp: 3 lớp; 4 lớp; 6 lớp; 8 lớp; 12 lớp;….

-

1cm x 4cm; 1cm x 8cm; 2cm x 4cm; 2cm x 8cm; 4cm x 5cm;…Số lớp gấp: 2 lớp;
4 lớp;…

-

Sản phẩm có sợi cản quang bên trong để giúp nhận biết miếng gạc khi còn sót lại
bên trong cơ thể.

Công dụng
Các sản phẩm Gạc sản xuất từ vải không dệt dùng để lau vết thương, vết bỏng, cầm
(thấm hút) máu và dịch tiết của vết thương, vết mổ, hoặc dùng băng đắp vết thương,…
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn để lấy sản phẩm
- Dùng miếng gạc thấm thuốc sát trùng để lau rửa vết thương hoặc dùng miếng gạc thấm hút
dịch tiết của vết thương hoặc đắp lên vết thương cần chăm sóc.
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
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GẠC SẢN XUẤT TỪ VẢI KHÔNG DỆT
Chủng loại: có cản quang, không tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Gạc sản xuất từ vải không dệt hút nước, được cắt, gấp và may (hoặc không may) thành
các loại sản phẩm với nhiều quy cách và tên gọi khác nhau, tùy theo nhu cầu khách hàng,
thông thường gồm các loại như sau:
-

10cm x 20cm; 20cm x 40cm; 30cm x 30cm; 40cm x 40cm; 80cm x 80cm,…Số lớp
gấp: 4 lớp, 6 lớp, 8 lớp, 10 lớp,…

-

1,5cm x 80cm; 2cm x 20cm; 2cm x 30cm; 3,5cm x 75cm; 4,5cm x 75cm; 5cm x
80cm; 6cm x 80cm;…Số lớp gấp: 3 lớp; 4 lớp; 6 lớp; 8 lớp; 12 lớp;….

-

1cm x 4cm; 1cm x 8cm; 2cm x 4cm; 2cm x 8cm; 4cm x 5cm;…Số lớp gấp: 2 lớp;
4 lớp;…

-

Sản phẩm có sợi cản quang bên trong để giúp nhận biết miếng gạc khi còn sót lại
bên trong cơ thể.

Công dụng
Các sản phẩm Gạc sản xuất từ vải không dệt dùng để lau vết thương, vết bỏng, cầm
(thấm hút) máu và dịch tiết của vết thương, vết mổ, hoặc dùng băng đắp vết thương,…
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn để lấy sản phẩm
- Dùng miếng gạc thấm thuốc sát trùng để lau rửa vết thương hoặc dùng miếng gạc thấm hút
dịch tiết của vết thương hoặc đắp lên vết thương cần chăm sóc.
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
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MŨ, ÁO, QUẦN, GIẦY, SĂNG, KHĂN,…DÙNG TRONG PHẪU THUẬT
SẢN XUẤT TỪ VẢI KHÔNG DỆT

Chủng loại: tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Các sản phẩm nêu trên được làm từ nguyên liệu vải không dệt, không ngấm. Tên gọi
và kích thước sản phẩm được đặt theo công dụng sản phẩm và theo nhu cầu của khách
hàng, thông thường gồm các loại sau:
- Săng mổ chữ nhật, kích thước: 50cm x 50cm,…
- Săng mổ lỗ tròn, kích thước: 50cm x 50cm,…
- Săng mổ đục lỗ, kích thước: 45cm x 45cm; 50cm x 50cm,…
- Săng mổ thông thường, kích thước: 50cm x 50cm; 65cm x 75cm; 60cm x 80cm; 80cm
x 80cm; 80cm x 120cm; 120cm x 140cm; 140cm x 160cm; 150cm x 250cm;…
- Áo phẫu thuật: chiều dài 110cm, 120cm, 135cm. Chiều ngang (độ rộng áo): 140cm,
150cm, 160cm (dung sai ± 2cm)
- Quần phẫu thuật: chiều dài 106,5cm, chiều ngang: (71,5cm x 2) (dung sai ± 1cm)
- Nón phẫu thuật: chiều dài: 65,5cm; chiều ngang: 30,5cm (dung sai ± 1cm)
- Giầy thông dụng: dài 79,5cm, ngang: 20cm (dung sai ± 1cm)
- Giầy cao cổ: dài 40cm, cao 22cm hoặc 34cm (dung sai ± 1cm).
Công dụng
Mũ, Áo, Quần, Giày, Săng, Khăn,…sản xuất từ vải không dệt, không ngấm, được sử dụng trong
phòng mổ (phẫu thuật) hoặc phòng thí nghiệm,..
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn để lấy sản phẩm
- Đối với Mũ: đội trùm vào tóc, phải che kín tóc
- Đối với Áo, Quần rời hoặc bộ Áo liền Quần: mặc áo, quần bên ngoài đồng phục phẫu
thuật, cố định áo bằng cách buộc dây áo sau lưng.
- Đối với giầy: mang giày phía ngoài (trùm bên ngoài) giày của cán bộ y tế đang sử dụng
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
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MŨ, ÁO, QUẦN, GIẦY, SĂNG, KHĂN,…DÙNG TRONG PHẪU THUẬT
SẢN XUẤT TỪ VẢI KHÔNG DỆT

Chủng loại: không tiệt trùng
Mô tả sản phẩm
Các sản phẩm nêu trên được làm từ nguyên liệu vải không dệt, không ngấm. Tên gọi
và kích thước sản phẩm được đặt theo công dụng sản phẩm và theo nhu cầu của khách
hàng, thông thường gồm các loại sau:
- Săng mổ chữ nhật, kích thước: 50cm x 50cm,…
- Săng mổ lỗ tròn, kích thước: 50cm x 50cm,…
- Săng mổ đục lỗ, kích thước: 45cm x 45cm; 50cm x 50cm,…
- Săng mổ thông thường, kích thước: 50cm x 50cm; 65cm x 75cm; 60cm x 80cm; 80cm
x 80cm; 80cm x 120cm; 120cm x 140cm; 140cm x 160cm; 150cm x 250cm;…
- Áo phẫu thuật: chiều dài 110cm, 120cm, 135cm. Chiều ngang (độ rộng áo): 140cm,
150cm, 160cm (dung sai ± 2cm)
- Quần phẫu thuật: chiều dài 106,5cm, chiều ngang: (71,5cm x 2) (dung sai ± 1cm)
- Nón phẫu thuật: chiều dài: 65,5cm; chiều ngang: 30,5cm (dung sai ± 1cm)
- Giầy thông dụng: dài 79,5cm, ngang: 20cm (dung sai ± 1cm)
- Giầy cao cổ: dài 40cm, cao 22cm hoặc 34cm (dung sai ± 1cm).
Công dụng
Mũ, Áo, Quần, Giày, Săng, Khăn,…sản xuất từ vải không dệt, không ngấm, được sử dụng trong
phòng mổ (phẫu thuật) hoặc phòng thí nghiệm,..
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn để lấy sản phẩm
- Đối với Mũ: đội trùm vào tóc, phải che kín tóc
- Đối với Áo, Quần rời hoặc bộ Áo liền Quần: mặc áo, quần bên ngoài đồng phục phẫu
thuật, cố định áo bằng cách buộc dây áo sau lưng.
- Đối với giầy: mang giày phía ngoài (trùm bên ngoài) giày của cán bộ y tế đang sử dụng
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
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BÔNG KHÔNG HÚT NƯỚC
(Tên gọi khác: BÔNG MỠ)

Mô tả sản phẩm
Tấm bông bán thành phẩm (bông nguyên liệu sau chải) được cắt thành từng tấm nhỏ,
sau đó quấn thành cuộn. Sản phẩm có nhiều quy cách khác nhau, tùy theo nhu cầu của
khách hàng, thông thường gồm các loại như sau:
Tên gọi: Bông mỡ cuộn, tính theo cuộn, quy cách:
- 0,06m x 2m; 0,06m x 2,7m;…
- 0,075m x 2m; 0,075m x 2,7m;…
- 0,1m x 2m; 0,1m x 2,7m,…
- 0,15m x 2m; 0,15m x 2,7m;…
- 0,2m x 2m; 0,2m x 2,7m;…
Hoặc tấm bông được quấn thành từng cuộn lớn, tên gọi: Bông không hút nước, tính theo khối
lượng: 0,5kg; 1kg; …
Công dụng
Bông không hút nước dùng để làm lớp đệm khi quấn băng bó bột trong lĩnh vực y tế, hoặc
làm nút bịt ống nghiệm,…
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn để lấy sản phẩm,
sau đó dùng tấm bông để quấn làm lớp đệm trước khi quấn bột,…
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
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BĂNG THUN Y TẾ

Mô tả sản phẩm
Băng thun y tế có dạng cuộn.
- Kích thước một cuộn băng thông thường gồm có các loại sau:
* Loại 0,1m x 1m; 0,1m x 2m; 0,1m x 3m; 0,1m x 4m,…
* Loại 0,075m x 1m; 0,075m x 2m; 0,075m x 3m; 0,075m x 4m, …
* Loại 0,05m x 1m; 0,05m x 2m; 0,05m x 3m; 0,05m x 4m,…
- Băng thun được cố định mép quấn bằng móc nhôm có chấu cài, có thể cài 2 móc hoặc 3
móc tùy theo kích thước cuộn băng thun.
Công dụng
Băng thun y tế dùng để băng ép cầm máu và cố định trong chấn thương cơ, xương, khớp,…
Hướng dẫn sử dụng
-

Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn để lấy sản phẩm
Tháo móc nhôm ra khỏi cuộn băng thun
Kéo dãn băng thun đến độ dãn cần thiết, sau đó quấn quanh khu vực cần chăm sóc

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
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KHĂN TRẺ SƠ SINH
(Tên gọi khác: KHĂN EM BÉ)

Mô tả sản phẩm
- Khăn trẻ sơ sinh hoặc còn gọi là Khăn em bé, được dệt từ sợi cotton có độ thấm hút cao.
- Sản phẩm có nhiều kích thước, tùy theo nhu cầu khách hàng, thông thường gồm các
loại: 20cm x 25cm; 25cm x 25cm; 35cm x 40cm; 60cm x 70cm (1cm). Số lớp vải: 3
lớp; 4 lớp,…
Công dụng
Khăn trẻ sơ sinh (Khăn em bé) dùng để lau rửa vệ sinh hoặc lau khô cho bé,…
Hướng dẫn sử dụng
- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, xé bao bì theo đường cắt sẵn để lấy sản phẩm
- Thấm nước, vắt khô trước khi dùng khăn để vệ sinh cho bé (nên giặt sản phẩm trước
khi sử dụng)
Lưu ý: Sản phẩm có thể được giặt sạch để tái sử dụng, tuy nhiên sản phẩm sẽ không giữ được
nguyên dạng kích thước, mật độ sợi vải như ban đầu.
Bảo quản
Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp,...
Xác nhận của cơ sở
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