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Thuốc giúp trị bệnh, kiểm soát các bệnh 
mãn tính, cải thiện sức khỏe và sức khỏe 
toàn diện cho hàng triệu người Mỹ. 
Việc bệnh nhân sử dụng thuốc theo chỉ 
định của nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe 
và chỉ dẫn trên nhãn dán hoặc bao bì là 
rất quan trọng. Việc đảm bảo lưu trữ vật 
sắc nhọn một cách an toàn để ngăn ngừa 
người khác, đặc biệt là trẻ em, vô tình 
nuốt phải, bị đâm hoặc dùng sai cũng rất 
quan trọng. Có nhiều cách tiêu hủy các 
vật sắc nhọn không dùng đến. 

CHẤP NHẬN: 
Các vật sắc nhọn (như kim tiêm dưới da, bút tiêm, kim 
tiêm tĩnh mạch, dụng cụ tiêm bơm sẵn thuốc, dụng cụ 

tiêm tự động, lưỡi trích và các thiết bị khác dùng để 
xâm nhập vào da nhằm lấy máu hoặc truyền thuốc) 

đựng trong hộp chứa vật sắc nhọn theo tiêu chuẩn của 
Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. 

KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN: 
Các chất được kiểm soát, thuốc không dùng đến 

không đựng trong vật sắc nhọn, và các vật sắc nhọn 
tháo rời không đựng trong hộp đựng vật sắc nhọn 

theo tiêu chuẩn của Cục quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Hoa Kỳ.

Để biết thêm chi tiết về 
chương trình MED-Project, 
vui lòng truy cập trang web 
www.med-project.org 
hoặc quay số 
1-844-MED-PROJECT (TTY: 711).

Hướng dẫn sử dụng & Tiêu hủy Thuốc
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HỘP CHỨA VẬT SẮC NHỌN 
DÀNH CHO TIÊU HỦY

Tài liệu này được cung cấp vì mục đích tuân thủ 
luật định và không nhất thiết thể hiện quan điểm 
của MED-Project hoặc các công ty tham gia Kế 
hoạch Quản lý Sản phẩm của MED-Project.

Để tìm các điểm đặt quầy trong 
khu vực, xin vui lòng tham khảo 
mục Địa điểm thuận tiện trên 
trang www.med-project.org. 

Nếu có hướng dẫn cụ thể về việc tiêu 
hủy trên nhãn, bao bì hoặc tờ hướng 
dẫn sử dụng đi kèm, xin hãy làm theo 
các hướng dẫn đó.

Tuyệt đối không ném các vật sắc 
nhọn vào thùng rác hoặc khu tái chế, và không xả 
chúng xuống bồn cầu. Ném vật sắc nhọn vào thùng 
rác hoặc khu tái chế có thể khiến công nhân vệ sinh 
môi trường, bảo vệ, người quản lý khu nhà, thành 
viên trong gia đình và trẻ nhỏ có nguy cơ bị thương.

Vật sắc nhọn có thể gây nguy hiểm đối với con người 
và thú nuôi nếu không được tiêu hủy an toàn. Vật 
sắc nhọn có thể gây thương tổn và/hoặc gây truyền 
nhiễm dẫn đến tình trạng sức khỏe nghiêm 
trọng.Các bệnh lây nhiễm có thể bao gồm: Viêm gan 
B (HBV), Viêm gan C (HCV), và Vi rút suy giảm miễn 
dịch ở người (HIV).

Việc tiêu hủy vật sắc nhọn một cách an toàn rất quan 
trọng dù bạn ở nhà, tại nơi làm việc, ở trường học 
hay ở những nơi công cộng khác như khách sạn, 
công viên và nhà hàng.
Chủ sở hữu vật nuôi dùng kim tiêm để tiêm thuốc 
cho thú cưng của mình nên làm theo cùng các 
hướng dẫn tiêu hủy vật sắc nhọn dùng cho người.

Tất cả các hộp chứa vật sắc nhọn dành 
cho tiêu hủy phải làm bằng nhựa dày 
chắc; có thể đậy chặt khít, chống đâm 
thủng, không để lọt vật sắc nhọn ra ngoài; 
thẳng đứng và ổn định trong quá trình 
sử dụng; chống rò rỉ; và được dán nhãn 
“rác thải sắc nhọn” hoặc dán biểu tượng hiểm họa 
sinh học và từ “HIỂM HỌA SINH HỌC” đúng cách để 
cảnh báo vật liệu nguy hại bên trong.

Đặt tất cả các vật sắc nhọn trong hộp chứa dùng để 
tiêu hủy ngay sau khi sử dụng. Việc này giúp giảm 
thiểu rủi ro bị các vật sắc nhọn đâm, cắt hoặc chọc 
phải. Hộp chứa vật sắc nhọn dùng để tiêu hủy nên 
được giữ ngoài tầm với của trẻ em và thú nuôi.

KHÔNG TÁI SỬ DỤNG HỘP CHỨA VẬT SẮC NHỌN 
DÙNG ĐỂ TIÊU HỦY

"Dịch vụ gửi trả qua bưu điện 
có trong khu vực sinh sống của 
quý vị. Để đặt gói Gửi Trả, xin 
vui lòng tham khảo mục Gửi Trả 
trên trang web www.med-project.org. Các địa 
điểm phân phối gửi trả cũng có thể có sẵn tại 
khu vực của quý vị.

Các hoạt động thu hồi tại địa
 phương giúp cư dân tiêu hủy 
các vật sắc nhọn một cách thuận 
tiện và hoàn toàn miễn phí. 
Để biết thêm chi tiết về các 
chương trình thu hồi trong 
khu vực, xin vui lòng ghé thăm 
mục Chương trình thu hồi trên trang web 
www.med-project.org


