
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Danh sách này bao gồm các sản phẩm: 

• Có chứa methanol (cồn gỗ), 1-propanol, benzene, acetaldehyde hay acetal. 
Những hóa chất này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như ung 
thư, mù lòa, tổn thương thần kinh và thậm chí tử vong. 

• Có thể bị nhiễm vi trùng hoặc hóa chất. 

• Có thể không chứa đủ nồng độ cồn hoặc benzalkonium chloride để khử trùng hiệu quả. 

• Có bao bì đóng gói giống như đồ ăn hoặc thức uống, làm tăng nguy cơ ai đó nuốt 
nhầm dung dịch khử trùng tay. 

 

 

Lời khuyên sử dụng dung dịch khử trùng tay an toàn 

• Không nuốt dung dịch khử trùng tay 

• Để dung dịch khử trùng tay ngoài tầm với của trẻ em và 
giám sát khi trẻ em sử dụng chất khử trùng tay. Một số 
sản phẩm có thể giống như kẹo. 

• Tránh các sản phẩm có ghi “FDA-approved” (có nghĩa là 
được FDA phê duyệt) trên nhãn – không có dung dịch 
khử trùng tay nào được FDA phê duyệt. 

• Tìm kiếm hỗ trợ y tế ngay lập tức nếu quý vị đã nuốt phải 
dung dịch khử trùng tay hoặc gặp phải các triệu chứng 
sau khi sử dụng lặp lại những sản phẩm này trên da. Các 
triệu chứng bao gồm đau nhức đầu, mờ mắt hoặc mù, 
mắc ói, ói mửa, đau bụng, lẫn lộn, mất phối hợp động 
tác, giảm sự tỉnh táo, nhịp tim và nhịp thở chậm lại, kích 
ứng da hoặc mắt. 

• Gọi đến trung tâm chống ngộ độc theo số 1-800-222-1222 để được tư vấn. 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang: 
www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use 

Không được sử dụng các sản phẩm 
có trong danh sách này của FDA 
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