
 
  

CẢNH BÁO: MỘT SỐ KEM DƯỠNG 
DA TRẺ EM CÓ THỂ CHỨA CHÌ 

CHÌ TRONG KEM DƯỠNG DA EM BÉ 

Một kem trị chàm phổ biến sản xuất tại 

việt nam gọi là Diệp Bào có thể chứa 

chì. Quý vị hoặc con quý vị có thể tiếp xúc 

với chì khi vô tình nuốt phải chì sau khi bôi 

lên da. 

TẠI SAO CHÌ LẠI NGUY HIỂM? 

Chì là kim loại độc có thể gây hại cho 

con người nếu xâm nhập vào cơ thể. 

Trẻ nhỏ và người mang thai có nguy 

cơ vì chì có thể làm tổn thương sự phát 

triển bình thường của não bộ. 

BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ VỀ NÓ? 

• Tránh dùng Diệp Bào. 

• Kiểm tra chì trong gia đình quý vị. Yêu cầu 
xét nghiệm chì trong máu từ bác sĩ của quý vị. 

• Kiểm tra kem của quý vị bằng cách gọi 
Đường dây chì theo số 503-988-4000 để biết 
các tùy chọn. 
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Sản phẩm nào chứa chì? 

Mặc dù rủi ro chì chính đối với người dân Oregon là sơn có chất chì 

trong những ngôi nhà cũ, nhưng chì có thể có trong các sản phẩm khác 

nhau hoặc vật dụng hàng ngày. 

Cộng đồng nên biết về các sản phẩm khác có thể chứa chì như: 

• đồ chơi 

• trang sức 

• cục kẹo 

Nếu quý vị lo lắng về một sản phẩm có chứa chì, liên hệ 

503-988-4000 về xét nghiệm chì. 

Dấu hiệu ngộ độc chì là không dễ nhìn thấy. Trẻ em và người 

lớn bị nhiễm độc chì có thể không nhìn hoặc cảm thấy bị bệnh. 

Nếu quý vị hoặc các thành viên trong gia đình quý vị có nguy cơ 

bị nhiễm độc chì, yêu cầu bác sĩ xét nghiệm chì trong máu. 


