Nh lông bng ñin phân (Electrolysis)
Ri ro nào ñi 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 dch tit ra t cơ th trên các dng c hay các b mt
nhưng vn có th nhim trùng .
Trưc khi làm công vic:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sp sn tt c các dng c và vt liu cn dùng.
Bc giây ca dng c nh lông bng mt bao plastic.
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.
Xem da ca khách hàng ñ bit chc là không có vt ct, vt thương, vt mn hay b làm ñc chung
quanh vùng ñnh làm.
Ra da bng thuc sát trùng như iodine hay cn isopropyl alcohol 70% bng ming gc dùng mt ln
ri b
Dùng kim ñã kh trùng và ñóng gói sn. M gói ra ngay trưc mt ca khách hàng.
Cho kim vào máy nh lông mà không trc tip ñng tay vào.

Sau khi làm xong:
• Dùng gc dùng mt ln ri b hay ñeo bao tay sch thoa m pom-mát sát trùng hay thuc làm co
mch máu nh.
• 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, dù ñã dùng bao tay trong khi làm. Xem Bích chương v cách ra
tay.
• Nói hay ñưa cho khách hàng bn ch dn v cách săn sóc. Cách săn sóc sau khi nh lông gm có:
 Tránh s lên da hay ch s lên sau khi ra tay;
 Tránh trang ñim hay dùng m phm ti các ch ñã làm nh lông.
• B các ñ sc, nhn vào mt hp b các ñ sc nhn không b chc thng ñã ñưc chp thun. Đng
ñ quá ñy, ñ hp hay s vào các vt sc nhn. Đng ñ các vt sc nhn vào thùng rác ca thành
ph.
• Làm sch* ri ty trùng nhíp ñã dùng ñ kéo lông ra, 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.
• Làm sch* ri ty trùng nhíp dùng ñ cm kim vào dng c ñin phân, bng mt loi thuc kh trùng
1/4
mnh như ¼ tách thuc ty pha vi 2 tách nưc. Ngâm nhíp trong thuc kh trùng trong 10 phút.
• Làm sch* ri ty trùng b phn cm kim ñưc dùng li, bng mt loi thuc kh trùng mnh như ¼
1/4
tách thuc ty pha vi 2 tách nưc. Đ tip xúc vi thuc kh trùng trong 10 phút.
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B bao bc dây ca máy nh lông ngay sau khi dùng, HAY,
Làm sch* ri ty trùng dây máy nh lông bng mt loi thuc kh trùng va như isopropyl alcohol
70% sau khi làm cho mi khách hàng.
• Làm sch* ri ty trùng và lau các nút ñiu khin ca máy nh lông bng mt loi thuc kh trùng nh
sau khi làm cho mi khách hàng hay bc li bng mt bao plastic.
• 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 tách nưc, sau khi lau ñ nưc sát
trùng trên các b mt trong 10 phút.
• Các h sơ v khách hàng và các ghi chép v các 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 năm năm.
* 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:
• Làm nh lông bng ñin phân là có ñng chm ti cơ th. Cn phi có h sơ cho tng khách hàng ñã
nhn các dch v có ñng chm ti cơ th. H sơ này gm có các chi tit như:
 ngày làm;
 tên h ca ngưi th làm;
 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 năm năm.
Quy nh thêm:
•  nóng do ñin to ra và chuyn sang kim ñin phân không ñ nóng ñ kh trùng: kim phi ñưc
kh trùng và ñóng gói sn và dùng mt ln ri b. ng gi và dùng li kim ñã dùng, dù cho cùng
mt khách hàng.
• ng dùng nhíp hay các dng c khác ñ nh si lông, tóc mc dưi da.
• Ch dùng các kim/dao chích (lancets) ñã kh trùng ñ ly các si lông, tóc mc dưi da ra, sau ñó
dùng nhíp ñ nh ra.
• Ly các thuc sát trùng hay thuc m pom-mát (ointments) bng cái dao qut (spatula) hay cái chn
lưi, dùng mt ln ri b. ng dùng vt dng ñã dùng ñ ly vt liu này ri li ly vt liu khác.
Ngun tài liu: Ministry of Health and Long Term Care, Infection Prevention and Control Best Practices for Personal Services Settings, January 2009.
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