HÃY KIỂM TRA CHẤT KHỬ TRÙNG TAY!
Đừng sử dụng các sản phẩm
trong Danh sách của FDA này
Vào ngày 14/8/20, FDA khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng 157 sản phẩm
do 46 công ty sản xuất. Xin vui lòng xem danh sách của FDA để biết thông tin mới nhất
vì danh sách này được cập nhật thường xuyên.
Danh sách này gồm có các sản phẩm có thể:
• Chứa methanol (cồn gỗ) hoặc 1-propanol có thể gây ra các vấn đề sức khỏe
nghiêm trọng như mù lòa, tổn thương thần kinh và thậm chí tử vong.
• Bị nhiễm khuẩn.
• Không chứa đủ độ cồn để hoạt động hiệu quả.

Lời khuyên an toàn đối với chất khử trùng tay
•
•
•
•

•

Không nuốt chất khử trùng tay.
Để chất khử trùng tay xa tầm tay trẻ em và giám sát các
em khi sử dụng.
Tránh các sản phẩm có ghi “được FDA chấp thuận” trên
nhãn - không có chất khử trùng tay nào được FDA chấp
thuận.
Tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu quý vị đã
nuốt phải nước rửa tay hoặc có các triệu chứng sau khi
sử dụng nhiều lần các sản phẩm này trên da của quý vị.
Các triệu chứng bao gồm nhức đầu, mờ mắt hoặc mù,
buồn nôn, nôn mửa , đau bụng, lú lẫn, mất khả năng phối
hợp, giảm tỉnh táo, mạch và nhịp thở chậm lại, kích ứng
da hoặc mắt.
Liên hệ với trung tâm chất độc của quý vị 1-800-222-1222
để được tư vấn.

Danh sách các sản phẩm cần tránh của FDA có thể được tìm thấy tại :

www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use
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http://publichealth.lacounty.gov/hccp/covidscams/
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