DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ - SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG GÓI TẠI VIỆT NAM
Stt

1

2

3

Tên sản phẩm

HODAHALD 01

HODAHALD 02

FREE LIFE

Công thức, hàm lượng

NaCl tinh khiết, Benzal konium clorid

NaCl tinh khiết, Benzal konium clorid, Hương bạc hà.

Chlohexidin digluconateg, Benzalkonium clorid, Nipazil, cồn 90

Dạng
bào chế

Quy cách
đóng gói

Dùng để vệ sinh mũi hàng ngày dành cho trẻ em:
Tác dụng sát khuẩn, tan chất nhày, thông mũi, xoang
nhanh chóng giúp thở dễ dàng hơn. Hỗ trợ điều trị
và phòng ngừa các bệnh lí về mũi.

* Dạng xịt phun sương, giúp dung dịch đi sâu vào khoang
mũi và có tác dụng nhanh. Dùng tay ấn dứt khoát 4-5 lần
để dung dịch dư kéo theo chất nhày ra ngoài rồi lau sạch
mũi.
* Ngày dùng 3- 4 lần, có thể sử dụng trong thời gian dài.
* Lau sạch khô vòi xịt. Đậy nắp sau khi sử dụng.

Dung dịch xịt

Hộp 01 chai/
chai 70ml

Dùng để vệ sinh mũi hàng ngày dành cho người lớn:
Tác dụng sát khuẩn, tan chất nhày, thông mũi, xoang
nhanh chóng giúp thở dễ dàng hơn. Hỗ trợ điều trị
và phòng ngừa các bệnh lí về mũi.

* Dạng xịt phun sương, giúp dung dịch đi sâu vào khoang
mũi và có tác dụng nhanh. Dùng tay ấn dứt khoát 4-5 lần
để dung dịch dư kéo theo chất nhày ra ngoài rồi lau sạch
mũi.
* Lưu ý: Khi sử dụng cho bé cần thực hiện theo các bước
sau:
+ Đặt bé nằm, nghiêng đầu bé sang một bên. Mở nắp đưa
nhẹ vòi phun vào mũi dùng tay ấn dứt khoát 2-3 lần để
dung dịch dư kéo theo chất nhày ra ngoài rồi lau sạch mũi.
+ Đặt bé nằm nghiêng sang bên kia và thực hiện các bước
trên với mũi còn lại.
* Ngày dùng 3- 4 lần, có thể sử dụng trong thời gian dài.
* Lau sạch khô vòi xịt. Đậy nắp sau khi sử dụng.

Dung dịch xịt

Hộp 01 chai/
chai 70ml

Xịt diệt khuẩn mũ bảo hiểm…….

* Lắc đều lọ, xịt trực tiếp lên vùng cần vệ sinh (bên trong
mũ bảo hiểm, cốp xe, tủ quần áo, vải vóc…) đợi trong
giây lát cho đồ dùng khô hoàn toàn rồi sử dụng.
* Xịt thường xuyên trong ngày.
* Lau sạch khô vòi xịt. Đậy nắp sau khi sử dụng.

Dung dịch xịt

Hộp 01 chai/
chai 50ml

Dạng
bào chế

Quy cách
đóng gói

Nước giặt quầy, áo ( giặt tay, máy ).

Đổ nước giặt vào nắp như hướng dẫn. Thoa một lượng
nhỏ nước giặt trực tiếp lên vết bẩn. Đổ nước giặt còn lại
trong nắp vào giặt cùng với quần áo.
Ngâm 30 phút trước khi giặt sẽ đạt hiệu quả tốt nhất.

Dung dịch

Chai 1 lít

Nước xả quầy, áo ( giặt tay, máy ) chống nhăn.

Giặt tay: Sau khi giặt với bột giặt, giũ lại bằng nước sạch
rồi hòa nước xả Jumoxit vào lần xả cuối. Đảm bảo lượng
nước đủ ngập hết quần áo, ngâm quần áo ít nhất 10 phút.
Vắt và phơi khô.
Giặt máy: Hòa nước xả vào ngăn chứa xả của máy giặt
hoặc vào nước cuối. Dùng 1 nắp cho 20-30 chiếc quần áo.

Dung dịch

Chai 1 lít

Công dụng

Cách dùng
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Tên sản phẩm

NƯỚC GIẶT JUMOXIT

NƯỚC XẢ JUMOXIT

Công thức, hàm lượng

Nước RO, Disodium EDTA( EDTA2Na), Natri Lauryl sulfat, Alkanate LCD90,
Rewoquat CQAL 100, Parmetol(Isothiazolineones(CMIT/MIT)), NaOH, NaCL,
Hương Fine line

Nước, (Alcohols, C16-18, ethoxylated)Empilan KM80/FK, Varisoft SEA,
REWOQUAT SQ1, Hương Comfort, Hương hoa hồng

Công dụng

DANH MỤC HÓA CHẤT - SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG GÓI TẠI NHẬT BẢN
CARE Navigation
Hicure Pad
3

CARE
Navigation Dressing

Miếng dán hấp thu và giữ chất lỏng
(dịch) chảy ra từ vết thương. Sau đó hình thành một lớp keo để
cung cấp môi trường độ ẩm tối ưu giúp làm lành vết thương, chống sẹo.

Miếng dán bảo vệ miệng vết thương hở, bằng cách
thấm hút chất dịch tiết ra, làm phồng lên với màu trắng,
đảm bảo độ ẩm cho miệng vết thương. Nhờ đó mà vết
thương được vệ sinh và nhanh chóng lên da non.

Sản phẩm được dùng để che chắn và bảo vệ vết thương.

LINH DAT COOLING
SHEET FOR CHILDREN

Cao dán hạ sốt trẻ em kéo dài 10 tiếng đồng hồ.

Hộp 8 miếng
Miếng dán

1. Lấy miếng dán ra khỏi túi
2. Bóc giấy cắt đến vị trí có thể thấy toàn bộ miếng
dán, đặt miếng dán lên miệng vết thương sao cho tay
không chạm vào bề mặt dính và phần miếng dán, sau đó
vừa bóc giấy cắt ra vừa dán vào.
3. Ấn nhẹ toàn bộ băng dính dán về dán chắc hơn. Sau đó,
bóc miếng film ở bề mặt ra khỏi phần cắt ở giữa.
4. Trường hợp dán ở phần khủy tay khủy chân, thì các bạn
để căng khủy tay chân ra rồi mới dán.

Miếng dán vế thương chống nước. Để bảo vệ,
duy trì môi trường ẩm, tăng khả năng lành vết thương và giảm đau
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Mục đích bảo vệ, duy trì môi trường ẩm, giúp mau lành
đối với các vết thương do bị cắt nhẹ, vết xước, vết cào, vết
trầy, vết thương do đi giầy, hoặc vết bỏng nhẹ.

• Tác dụng làm mát của các hydro-gel thân nước kéo
dài khoảng 10 giờ, duy trì suốt đêm đến sáng.
• Nước chứa trong gel hấp thu và khuếch tán nhiệt giúp đạt
được hiệu quả làm mát liên tục.
• Các polyme thân nước sử dụng trong sản phẩm này phù hợp
với da.
• Miếng dán gel có tính axit nhẹ, thân thiện với da và không
gây dị ứng.

Túi 6 miếng

Miếng dán
Gỡ tấm film trong và dán mặt gel vào khu vực cần
làm mát. Tùy thuộc vào vùng da cần dán, nếu cần có thể
dùng kéo cắt nhỏ miếng gel đến kích thước phù hợp.
2 Để phù hợp với mục đích sử dụng và vệ sinh nên sử
dụng mỗi miếng dán một lần.
3 Thời gian tác dụng làm mát có thể giảm tùy thuộc vào
điều kiện sở dụng. Ngay cả khi nếu miếng dán trở lên ấm,
tác dụng làm mát của nó sẽ tiếp tục nhờ có nước bên
trong. Tuy nhiên, nếu cảm thấy tác dụng làm mát không
còn, hãy thay thế bằng một miếng mới.
4 Để tác dụng làm mát mạnh mẽ hơn, có thể đặt miếng
dán trong tủ lạnh trước khi sử dụng. (Không lưu trữ trong
ngăn đá).

Hộp 4 túi/
mỗi túi 2 miếng

Miếng dán

