DỊCH VỤ CHĂM SÓC MÓNG TAY VÀ
MÓNG CHÂN
Tờ Dữ Kiện cho Người Thợ Làm Móng
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Kiểm tra móng tay của khách
hàng để tìm xem những dấu
hiệu nhiễm trùng như nấm
hoặc mốc trước khi bắt đầu
vào công việc. Nếu móng tay
của khách hàng bị đổi màu có
các đốm màu vàng xanh
thì không nên phục vụ mà
hướng dẫn khách hàng đi
tìm tư vấn y tế.
Bàn tay của chuyên viên thẩm
mỹ phải được rửa sạch trước
và sau khi phục vụ mỗi khách
hàng, trước và sau khi đeo
bao tay, và giữa các giờ nghỉ
của công việc.
Bàn tay của khách hàng cũng
phải được rửa sạch trước khi
được phục vụ.
Tất cả các dụng cụ phải được
làm sạch và khử trùng, với
thuốc khử trùng có độ vừa
hoặc độ mạnh cho mỗi lần
phục vụ khách hàng. Thí dụ:
kềm bấm móng tay, cây kềm
cắt da, đồ giũa bằng kim loại
hoặc bằng đá nhám.
Nếu một dụng cụ làm trầy
sướt da trong lúc làm việc,
dụng cụ đó phải được làm
sạch và khử trùng ở mức độ
m nh.
Những dụng cụ mà không
thể làm sạch và khử trùng là
loại dùng một lần và phải được
vứt bỏ ngay sau khi sử dụng.
Thí dụ như bất cứ dụng cụ nào
mà làm bằng bọt hoặc
xốp như đồ giũa, đá bọt và đồ
đánh bóng cho móng.
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Dụng cụ giũa chân được tái sử
dụng miễn là chúng được làm
sạch và khử trùng sau mỗi
khách hàng. Một khi lớp sơn
dầu bị tróc đi, đồ giũa
chân phải được thay.
Dao cạo và lưỡi dao lam dùng
cho chân là loại dùng m t l n
và ngay sau khi dùng phải
được vứt bỏ trong một thùng
đựng dùng cho đồ sắc nhọn
đã được chấp thuận.
Thuốc cầm máu ở dạng bột
hoặc dạng lỏng phải được bôi
với loại dụng cụ vất đi sau một
lần sử dụng.
Sau mỗi lần sử dụng, chậu rửa
chân phải được làm sạch
bằng xà phòng giặt và nước,
sau đó khử trùng từ mức độ
trung bình đến mức độ mạnh
trong khoảng thời gian theo
yêu cầu của nhà sản xuất
(thường là 10 phút). Cả hai giải
pháp làm sạch và khử trùng
phải được xử lý thông qua hệ
thống tuần hoàn của chậu rửa
chân.
Ðối với chậu rửa chân có tấm
lưới chặn, tấm lưới phải được
tháo ra và làm sạch hàng
ngày, sau đó khử trùng từ mức
độ trung bình đến mức độ
mạnh.
Cây sáp lăn là loạI dùng một
lần và phải được vứt bỏ sau khi
sử dụng. Không được
dùng một sáp lăn cho hơn một
khách hàng.

Thuốc khử trùng
Thuốc khử trùng loại nhẹ:
Được dùng trong việc lau chùi
thường xuyên các bề mặt.
Thí dụ: amoni loại 4, hydrogen
peroxide 3%, thuốc tẩy chlorine
100ppm, phenol, accelerated
hydrogen peroxide 0.5%.
Thuốc khử trùng loại trung bình:
Được dùng cho những “dụng cụ
có nguy cơ vừa" khi chúng tiếp
xúc với da bị trầy, và các cơ
quan có màng nhầy, do vô tình
đâm trúng hay bị tác động (cái
nhíp, đồ cắt móng tay).
Thí dụ: ethyl 70% hoặc rượu
isopropyl, thuốc tẩy chlorine
1000ppm.
Thuốc khử trùng loại mạnh:
Được dùng cho một số “dụng
cụ có nguy cơ vừa” khi chúng
tiếp xúc với da bị trầy và các cơ
quan có màng nhầy, do vô tình
đâm trúng hay bị tác động .
Thí dụ: thuốc tẩy chlorine
1000ppm, gluteraldehyde, orthopthalaldehyde,
Tiệt trùng: Được dùng cho “dụng
cụ có nguy cơ cao” khi chúng
đâm chích vào vùng da thịt đã
được sát trùng (thiết bị xăm, xỏ
lỗ đeo trang sức).
Thí dụ: máy tiệt trùng bằng nhiệt
khô, máy khí đốt ethylene oxide ,
máy tiệt trùng bằng hơi nước.
Lưu ý: Tất cả các dụng cụ phải
được rửa sạch kỹ lưỡng trước
khi cho khử trùng hoặc tiệt trùng
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