
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

KHẨU TRANG Y TẾ (KHÔNG TIỆT TRÙNG) 

Chủng loại: 3 lớp 

 

Mô tả sản phẩm: 

-   Khẩu trang có 3 nếp gấp song song nhau. 

-  Màu sắc: thuần màu xanh hoặc thuần màu trắng, hoặc 1 mặt màu xanh, 1 mặt màu trắng, 

tùy theo nhu cầu của khách hàng. 

-  Bề mặt vải sạch sẽ, trơn mịn, không sần sùi, không gây kích ứng da cho người đeo. 

- Các mép khẩu trang ôm khít khuôn mặt người đeo. 

-  Dây đeo được đính chắc chắn tại 4 góc của khẩu trang và đảm bảo việc đeo, tháo khẩu 

trang dễ dàng. 

Công dụng 

 Khẩu trang có tác dụng ngăn bụi, ngăn hóa chất (kể cả khói xe), ngăn vi sinh vật (lọc 

khuẩn), kháng giọt bắn đường hô hấp. 

Hướng dẫn sử dụng 

- Hai tay kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp sát vào mặt. 

- Dùng lực kéo căng nhẹ dây đeo để đeo vào tai (tròng dây quanh tai, ở mỗi bên tai) 

- Kéo nhẹ cạnh dưới quá cằm một chút, đặt thanh nẹp lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ 

gọng sao cho áp sát vào mũi. 

Lưu ý: 

1. Trong lúc đeo dây vào tai tránh chạm tay vô phần mặt vải khẩu trang nhằm hạn chế 

việc lây nhiễm chất bẩn từ tay sang khẩu trang. 

2. Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

3. Không sử dụng chung khẩu trang với người khác. 

4. Khẩu trang chỉ dùng 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 

KHẨU TRANG Y TẾ (KHÔNG TIỆT TRÙNG) 

Chủng loại: 4 lớp 

 

Mô tả sản phẩm: 

-   Khẩu trang có 3 nếp gấp song song nhau. 

-  Màu sắc: thuần màu xanh hoặc thuần màu trắng, hoặc 1 mặt màu xanh, 1 mặt màu trắng, 

tùy theo nhu cầu của khách hàng. 

-  Bề mặt vải sạch sẽ, trơn mịn, không sần sùi, không gây kích ứng da cho người đeo. 

- Các mép khẩu trang ôm khít khuôn mặt người đeo. 

-  Dây đeo được đính chắc chắn tại 4 góc của khẩu trang và đảm bảo việc đeo, tháo khẩu 

trang dễ dàng. 

Công dụng 

 Khẩu trang có tác dụng ngăn bụi, ngăn hóa chất (kể cả khói xe), ngăn vi sinh vật (lọc 

khuẩn), kháng giọt bắn đường hô hấp. 

Hướng dẫn sử dụng 

- Hai tay kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp sát vào mặt. 

- Dùng lực kéo căng nhẹ dây đeo để đeo vào tai (tròng dây quanh tai, ở mỗi bên tai) 

- Kéo nhẹ cạnh dưới quá cằm một chút, đặt thanh nẹp lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ 

gọng sao cho áp sát vào mũi. 

Lưu ý: 

1. Trong lúc đeo dây vào tai tránh chạm tay vô phần mặt vải khẩu trang nhằm hạn chế 

việc lây nhiễm chất bẩn từ tay sang khẩu trang. 

2. Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

3. Không sử dụng chung khẩu trang với người khác. 

4. Khẩu trang chỉ dùng 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 

KHẨU TRANG Y TẾ (KHÔNG TIỆT TRÙNG) 

Chủng loại: Than hoạt tính 

 

Mô tả sản phẩm: 

-   Khẩu trang có 3 nếp gấp song song nhau. 

-  Màu sắc: màu trắng (hoặc có thể có màu sắc khác tùy theo nhu cầu của khách hàng) 

-  Bề mặt vải sạch sẽ, trơn mịn, không sần sùi, không gây kích ứng da cho người đeo. 

- Các mép khẩu trang ôm khít khuôn mặt người đeo. 

-  Dây đeo được đính chắc chắn tại 4 góc của khẩu trang và đảm bảo việc đeo, tháo khẩu 

trang dễ dàng. 

Công dụng 

 Khẩu trang có tác dụng ngăn bụi, ngăn hóa chất (kể cả khói xe), ngăn vi sinh vật (lọc 

khuẩn), kháng giọt bắn đường hô hấp. 

Hướng dẫn sử dụng 

- Hai tay kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp sát vào mặt. 

- Dùng lực kéo căng nhẹ dây đeo để đeo vào tai (tròng dây quanh tai, ở mỗi bên tai) 

- Kéo nhẹ cạnh dưới quá cằm một chút, đặt thanh nẹp lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ 

gọng sao cho áp sát vào mũi. 

Lưu ý: 

1. Trong lúc đeo dây vào tai tránh chạm tay vô phần mặt vải khẩu trang nhằm hạn chế 

việc lây nhiễm chất bẩn từ tay sang khẩu trang. 

2. Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

3. Không sử dụng chung khẩu trang với người khác. 

4. Khẩu trang chỉ dùng 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 

KHẨU TRANG Y TẾ (TIỆT TRÙNG) 

Chủng loại: 3 lớp 

 

Mô tả sản phẩm: 

-   Khẩu trang có 3 nếp gấp song song nhau. 

-  Màu sắc: thuần màu xanh hoặc thuần màu trắng, hoặc 1 mặt màu xanh, 1 mặt màu trắng, 

tùy theo nhu cầu của khách hàng. 

-  Bề mặt vải sạch sẽ, trơn mịn, không sần sùi, không gây kích ứng da cho người đeo. 

- Các mép khẩu trang ôm khít khuôn mặt người đeo. 

-  Dây đeo được đính chắc chắn tại 4 góc của khẩu trang và đảm bảo việc đeo, tháo khẩu 

trang dễ dàng. 

Công dụng 

 Khẩu trang có tác dụng ngăn bụi, ngăn hóa chất (kể cả khói xe), ngăn vi sinh vật (lọc 

khuẩn), kháng giọt bắn đường hô hấp. 

Hướng dẫn sử dụng 

- Hai tay kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp sát vào mặt. 

- Dùng lực kéo căng nhẹ dây đeo để đeo vào tai (tròng dây quanh tai, ở mỗi bên tai) 

- Kéo nhẹ cạnh dưới quá cằm một chút, đặt thanh nẹp lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ 

gọng sao cho áp sát vào mũi. 

Lưu ý: 

1. Trong lúc đeo dây vào tai tránh chạm tay vô phần mặt vải khẩu trang nhằm hạn chế việc 

lây nhiễm chất bẩn từ tay sang khẩu trang. 

2. Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

3. Không sử dụng chung khẩu trang với người khác. 

4. Khẩu trang chỉ dùng một lần. 

5. 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 

KHẨU TRANG Y TẾ (TIỆT TRÙNG) 

Chủng loại: 4 lớp 

 

Mô tả sản phẩm: 

-   Khẩu trang có 3 nếp gấp song song nhau. 

-  Màu sắc: thuần màu xanh hoặc thuần màu trắng, hoặc 1 mặt màu xanh, 1 mặt màu trắng, 

tùy theo nhu cầu của khách hàng. 

-  Bề mặt vải sạch sẽ, trơn mịn, không sần sùi, không gây kích ứng da cho người đeo. 

- Các mép khẩu trang ôm khít khuôn mặt người đeo. 

-  Dây đeo được đính chắc chắn tại 4 góc của khẩu trang và đảm bảo việc đeo, tháo khẩu 

trang dễ dàng. 

Công dụng 

 Khẩu trang có tác dụng ngăn bụi, ngăn hóa chất (kể cả khói xe), ngăn vi sinh vật (lọc 

khuẩn), kháng giọt bắn đường hô hấp. 

Hướng dẫn sử dụng 

- Hai tay kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp sát vào mặt. 

- Dùng lực kéo căng nhẹ dây đeo để đeo vào tai (tròng dây quanh tai, ở mỗi bên tai) 

- Kéo nhẹ cạnh dưới quá cằm một chút, đặt thanh nẹp lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ 

gọng sao cho áp sát vào mũi. 

Lưu ý: 

1. Trong lúc đeo dây vào tai tránh chạm tay vô phần mặt vải khẩu trang nhằm hạn chế việc 

lây nhiễm chất bẩn từ tay sang khẩu trang. 

2. Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

3. Không sử dụng chung khẩu trang với người khác. 

4. Khẩu trang chỉ dùng một lần. 

5. 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 

KHẨU TRANG Y TẾ (TIỆT TRÙNG) 

Chủng loại: Than hoạt tính 

 

Mô tả sản phẩm: 

-   Khẩu trang có 3 nếp gấp song song nhau. 

-  Màu sắc: thuần màu xanh hoặc thuần màu trắng, hoặc 1 mặt màu xanh, 1 mặt màu trắng, 

tùy theo nhu cầu của khách hàng. 

-  Bề mặt vải sạch sẽ, trơn mịn, không sần sùi, không gây kích ứng da cho người đeo. 

- Các mép khẩu trang ôm khít khuôn mặt người đeo. 

-  Dây đeo được đính chắc chắn tại 4 góc của khẩu trang và đảm bảo việc đeo, tháo khẩu 

trang dễ dàng. 

Công dụng 

 Khẩu trang có tác dụng ngăn bụi, ngăn hóa chất (kể cả khói xe), ngăn vi sinh vật (lọc 

khuẩn), kháng giọt bắn đường hô hấp. 

Hướng dẫn sử dụng 

- Hai tay kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp sát vào mặt. 

- Dùng lực kéo căng nhẹ dây đeo để đeo vào tai (tròng dây quanh tai, ở mỗi bên tai) 

- Kéo nhẹ cạnh dưới quá cằm một chút, đặt thanh nẹp lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ 

gọng sao cho áp sát vào mũi. 

Lưu ý: 

1. Trong lúc đeo dây vào tai tránh chạm tay vô phần mặt vải khẩu trang nhằm hạn chế việc 

lây nhiễm chất bẩn từ tay sang khẩu trang. 

2. Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

3. Không sử dụng chung khẩu trang với người khác. 

4. Khẩu trang chỉ dùng một lần. 

5. 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 


