Barbicide®
Ri ro nào i vi sc khe?
Quý v và khách hàng ca quý v ñu có ri ro tip xúc vi bnh HIV, viêm gan B, viêm gan C hay
các vi sinh vt khác như các vi khun hay nm.

Không thy máu hay các nưc tit ra t cơ th trên các dng c hay các b mt
nhưng vn có th nhim trùng.
Barbicide là gì?
• Barbicide là mt loi thuc kh trùng loi thp có th dùng ñ ty trùng các vt dng ít quan
trng như:
 lưc;
 bàn chi;
 dng c qun tóc;
 dng c ñ co/ làm tóc bng bnh gn sóng (feathering hair).
• Có th dùng các thuc kh trùng loi thp có nhãn hiu khác ñ ty trùng các vt dng ít quan
trng.
• Các vt dng ít quan trng là các vt dng ch tip xúc vi tóc/lông hay da không b xây sát
(nghĩa là không thy có vt ct, vt mn, v.v. trên da ñu/trên da)
• Nu mt vt dng ít quan trng làm da b xây sát thì phi làm sch* ri ty trùng bng thuc ty
trùng loi va hoc mnh.
*Mun bit thêm chi tit v cách làm sch và kh trùng, xem tài liu các quy cách tng quát
và v cách làm vic.
Dùng barbicide như th nào?
• Luôn luôn làm sch các dng c như lưc, bàn chi bng xà-phòng và bàn chi c dưi vòi
nưc. Làm khô các dng c trưc khi ngâm vào Barbicide.
• Dung dch Barbicide phi pha mi mi ngày (hay theo yêu cu ca nhà sn xut).
• Thuc ty trùng ñ hoc dùng càng lâu càng mt ñ mnh.
• Phi ngâm các dng c hoàn toàn vào dung dch barbicide, k c ch cm tay ca lưc và
bàn chi.
• Các dng c phi ngâm trong dung dch trong thi hn qui ñnh (theo ch dn ca nhà sn
xut).
• Sau khi ngâm Barbicide, tráng sch dng c bng nưc.
• Ct các dng c sch, ñã ty trùng và ñ khô trong ngăn kéo sch hay hp ñng có np.
Không bao gi ñ chung dng c sch vi dng c bn.
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