
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

BỘ DỤNG CỤ THU THẬP MÁU CUỐNG RỐN 

Chủng loại: tiệt trùng 

Mô tả sản phẩm 

Bộ sản phẩm gồm có 04 món: 

1. Kẹp rốn: số lượng 01 cái. 

2. Săng mổ: kích thước 50cm x 50cm, có khoét lỗ tròn tại 4 góc. Số lượng: 01 cái. 

3. Tấm trải: kích thước 50cm x 50cm. Số lượng: 01 cái. 

4. Gạc y tế: quy cách 10cm x 10cm x 6 lớp (± 0,5cm). Số lượng: 10 miếng. 

Công dụng 

Bộ dụng cụ thu thập máu cuống rốn (tiệt trùng) dùng trong sản khoa, hỗ trợ việc sát 

trùng làm sạch khu vực cần thao tác, lót đỡ hoặc che chắn khu vực cần thao tác, kẹp giữ 

cuống rốn trẻ sơ sinh trong quy trình thu thập máu cuống rốn trẻ sơ sinh. 

Hướng dẫn sử dụng 

- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, mở bao bì và sử dụng trong quá trình thu thập 

máu cuống rốn bé vừa chào đời. (Sản phẩm nên được sử dụng dưới sự giám sát của bác sỹ 

hoặc y tá). 

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 TIÊM CHÍCH FAV 

Chủng loại: tiệt trùng 

Mô tả sản phẩm 

Bộ sản phẩm (thông thường) gồm có 4 món: 

1.  Khăn chống thấm: kích thước 40cm x 60cm. Số lượng: 01 cái. 

2  Gạc lót đốc kim: kích thước 3,5cm x 5cm x 4 lớp. Số lượng: 02 cái 

3  Gạc phẫu thuật không dệt: kích thước 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp. Số lượng: 04 cái 

4  Gạc thận nhân tạo: kích thước 3,5cm x 4,5cm x 40 lớp. Số lượng: 02 cái. 

Công dụng 

Bộ tiêm chích FAV (tiệt trùng) được dùng trong quy trình lọc thận nhân tạo. Sản phẩm 

dùng để sát trùng vùng cần tiêm, thấm hút dịch tiết và lót đỡ bên dưới vùng cần tiêm trong 

quy trình tiêm FAV. 

Hướng dẫn sử dụng 

  Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, mở bao bì lấy các món sản phẩm ra và đặt lên bàn 

làm dụng cụ, thao tác theo mục đích sử dụng của từng món sản phẩm (Sản phẩm nên được sử 

dụng dưới sự giám sát của bác sỹ hoặc y tá). 

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 

KẸP RỐN (TRẺ SƠ SINH) 

Chủng loại: tiệt trùng 

Mô tả sản phẩm 

Kẹp rốn trẻ sơ sinh được làm bằng nhựa Polypropylen (hoặc hợp chất tương tự). 

Công dụng 

Kẹp rốn trẻ sơ sinh được sử dụng trong các bệnh viện hoặc các nhà hộ sinh, dùng để 

kẹp giữ cuống rốn bé trong thao tác cắt cuống rốn. 

Hướng dẫn sử dụng 

-   Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, mở bao bì và đặt lên bàn làm dụng cụ. 

-  Sau khi sát khuẩn dây rốn, sử dụng kẹp rốn nhựa vô khuẩn để cặp rốn. 

(Sản phẩm nên được sử dụng dưới sự giám sát của bác sỹ hoặc y tá) 

 

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 

BĂNG RỐN EM BÉ 

Chủng loại: tiệt trùng 

Mô tả sản phẩm 

Băng rốn là sản phẩm dệt kim từ sợi polyester (hoặc hợp chất tương tự). 

 

Công dụng 

Băng rốn được dùng để băng đắp bên ngoài, quanh vùng rốn trẻ sơ sinh. 

 

Hướng dẫn sử dụng 

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

-  Đặt miếng gạc trên rốn bé 

-  Bọc băng rốn xung quanh bụng bé (bên ngoài miếng gạc đắp rốn) 

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 

 


