Ri ro nào ñi vi sc khe ?

Xỏ dái tai/ Ear Lobe Piercing

Bn và khách hàng ca bn 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 .

Không ñưc dùng dng c x tai vào các b phn khác trong ngưi
ngoài dái tai (phn mm ca tai thôi) .
Trưc khi làm vic :
• Sp sn tt c các dng c và vt liu cn dùng.
• Ra tay ít ra là 20 giây bng xà-bông nưc dưi vòi nưc m, sau ñó lau tay khô bng khăn giy
thm nưc dùng mt ln ri b; xem Bích chương v cách ra tay
• Đeo bao tay mi dùng mt ln ri b ñi cho mi khách hàng.
• Dùng ñ trang sc ñã kh trùng ñóng gói sn trong bao. Đng ñng tay vào ñ trang sc ñ tránh b
nhim trùng. M gói ñã kh trùng ngay trưc mt khách hàng.
• Đng xt thuc sát trùng vào các bông tai ñã kh trùng trưc khi x tai.
• Đánh du ch cn chc thng như sau:
1. Ra da bng thuc sát trùng da như cn isopropyl alcohol 70% bng ming gc dùng mt ln
ri b
2. Đánh du (bng bút n, thuc tím (gentian violet) hay tăm có nhúng iodine).
3. Ch cho ch ñánh du khô.
4. Làm sch mt ln na bng mt thuc kh trùng da ñã ñưc chp thun.
Sau khi làm xong:
• Vt b bao tay ñi, ri ra tay ít ra là 20 giây bng xà-bông nưc dưi vòi nưc m, sau ñó lau tay khô
bng khăn giy thm nưc dùng mt ln ri b.
• Nói hay ñưa cho khách hàng bn ch dn v cách săn sóc sau khi x tai.
• Cách săn sóc sau khi x tai gm có:
 gi cho ch x tai khô; có th tm hoc tm bng vòi hoa sen như thưng;
 ra tay trưc khi mó vào ñ trang sc;
 ñng xoay ñ trang sc khi vt chc thng không khô;
 cho bit khong thi gian vt chc s lành và nhng bin chng cũng như các du hiu hay
triu chng có th có;
 gii thích cách gii quyt khi có vt ñ, vt xưng hay ñau và khuyên nên ñi khám bi mt
chuyên viên y t nu không thy không bt trong vòng 24 ting ñng h;
 khuyên không nên ly ñ trang sc ra khi vt chc có th b nhim ñc, liên lc vi ngưi làm
x tai và hi ý kin chuyên môn v y t.
• Ngay sau khi làm cho mt khách hàng, vt b các ñ ñóng gói, các adapters.
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Làm sch* ri ty trùng dng c x l tai, ñã dùng cartridges hay adapters dùng mt ln ri b,
bng mt loi thuc kh trùng va như isopropyl alcohol 70%. Sau khi làm cho mi khách hàng,
ngâm dng c trong thuc kh trùng trong 10 phút.
• Khi không dùng ñn, gi dng c x tai ñã ra sch và ty trùng trong mt hp kín có np.
• Làm sch* và kh trùng ch ta ñu, bàn làm vic và gh sau khi ñã phc v cho mi khách hàng
bng mt loi sát trùng nh như 1 thìa súp thuc ty pha vi 10 chén nưc, sau khi lau ñ nưc sát
trùng trên các b mt trong 10 phút.
*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.
•

H sơ:
• X tai là có ñng chm ti cơ th. Cn phi có h sơ cho tng khách hàng ñã làm x tai. H sơ này
gm có các chi tit như:
 ngày làm x tai;
 tên h ca ngưi th x tai;
 tên h khách hàng;
 ña ch nhn thư ñy ñ;
 s ñin thoi;
 chi tit v công vic ñã làm.
• Các h sơ v khách hàng và các ghi chép v các v l tip xúc vi máu hay cht dch t cơ th phi
ñưc gi ti ch làm vic ít ra là mt năm và phi lưu tr trong 5 năm.
Các quy nh thêm:
• Hi ý kin ca Nhân viên Kim tra Y t Công cng ca quý v trưc khi mua dng c x tai mi.
• Không c dùng các dng c x tai mà không có các b phn ñã kh trùng trưc hoc không phi
là loi dùng mt ln ri b.
• Đ trang sc ñã m ra là không còn ñưc coi là ñã kh trùng. Không ñưc chc thng da bng ñ
trang sc ct gi mà ñóng gói ñã b hư hay ñã m ra.
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