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I. DỊCH TỄ HỌC 
CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM PHỔ BIẾN

1. Một số khái niệm

- Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc

gián tiếp từ người sang người hoặc từ động vật sang người.

- Tác nhân: là vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm có khả năng

gây bệnh truyền nhiễm.

- Trung gian truyền bệnh: côn trùng, động vật, môi trường, thực

phẩm và các vật khác mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm

và có khả năng truyền bệnh.



- Người mắc bệnh truyền nhiễm là người bị nhiễm tác

nhân gây bệnh truyền nhiễm.

- Người tiếp xúc: Là người có tiếp xúc với:

+ Người mắc hoặc mang mầm bệnh truyền nhiễm.

+ Động vật mắc bệnh trung gian truyền nhiễm

+ Hoặc môi trường nhiễm tác nhân gây bệnh



- Người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm là người tiếp

xúc hoặc có biểu hiện triệu chứng BTN nhưng chưa

rõ tác nhân gây bệnh.

- Người mang mầm BTN là người mang tác nhân gây BTN

nhưng không có biểu hiện triệu chứng bệnh.



- Cách ly y tế là việc

+ Tách riêng người mắc;

+ Người bị nghi ngờ mắc;

+ Người mang mầm BTN;

+ hoặc vật có khả năng mang tác nhân gây BTN;

Nhằm hạn chế sự lây truyền bệnh.



- Xử lý y tế là thực hiện các biện pháp sử dụng:

+ Vắc xin, sinh phẩm y tế;

+ Cách ly y tế;

+ Tẩy uế, diệt tác nhân gây BTN, trung gian truyền bệnh

và các biện pháp y tế khác.



2. Phân loại bệnh truyền nhiễm

2.1. Nhóm A: Gồm các bệnh

+ Đặc biệt nguy hiểm;

+ Có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng;

+ Tỷ lệ tử vong cao;

+ Hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.



2.2. Nhóm B: Gồm các bệnh truyền nhiễm

+ Nguy hiểm;

+ Có khả năng lây truyền nhanh;

+ và có thể gây tử vong.

2.3. Nhóm C: Gồm các bệnh truyền nhiễm

+ Ít nguy hiểm;

+ Khả năng lây lan không nhanh.



3. Đặc điểm lâm sàng chung của BTN

- Bao giờ cũng do một mầm bệnh gây nên.

- Mầm bệnh được phát hiện qua xét nghiệm trực tiếp:

cấy bệnh phẩm, soi...

- Đại đa số các bệnh truyền nhiễm đều có tính chất lây

và gây dịch.



- Các BTN đều phát triển trải qua 4 giai đoạn:

+ Thời kỳ ủ bệnh: từ lúc mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể

đến khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên.

+ Thời kỳ khởi phát: là thời kỳ có những triệu chứng

đầu tiên của bệnh. Thường khởi phát từ hay đột ngột.



+ Thời kỳ toàn phát: là lúc bệnh phát triển rầm rộ nhất và

thể hiện đầy đủ các triệu chứng lâm sàng điển hình của

bệnh (giai đoạn lây lan mạnh nhất).

+ Thời kỳ lui bệnh: do sức đề kháng của cơ thể và do tác

động của điều trị, mầm bệnh và các độc tố của chúng

dần dần được loại trừ ra khỏi cơ thể.



- Khả năng miễn dịch: Tùy theo từng BTN mà:

+ Có miễn dịch vững bền: sởi, quai bị...

+ Có miễn dịch không bền vững: cúm, tả...

Dịch chỉ xảy ra khi có nhiều người sống ở một nơi và

trong một thời gian nhất định không có khả năng miễn

dịch.



4. Điều kiện khi bùng phát dịch: 

Phải có 3 yếu tố

- Nguồn truyền nhiễm;

- Đường truyền nhiễm;

- Khối cảm thụ.

Một trong ba yếu tố này bị gián đoạn thì sự lây

truyền sẽ dừng lại



4.1. Nguồn truyền nhiễm

- Người: có triệu chứng hoặc không có triệu chứng

- Động vật: có hoặc không có triệu chứng

- Ổ chứa khác: không phải người hay động vật



4.2. Đường truyền nhiễm:

Có 4 đường truyền nhiễm (đường lây): 

- Đường hô hấp

- Đường tiêu hoá

- Đường máu

- Đường da và niêm mạc



4.3. Khối cảm thụ: Là khả năng phản ứng của cơ thể đối

với tác nhân gây bệnh hoặc các sản phẩm của nó

như độc tố, men...

+ Tính cảm thụ tuyệt đối: Có nghĩa là cơ thể cảm thụ

nhất định sẽ bị mắc bệnh.

+ Tính đề kháng tuyệt đối: được tạo thành do miễn

dịch tự nhiên theo chủng loài hoặc sau khi bị nhiễm

trùng.



5. Yếu tố liên quan đến quá trình dịch

5.1. Yếu tố thiên nhiên:

+ Thời tiết,

+ Khí hậu,

+ Điều kiện địa lý...

Ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển hay sự thoái lui

của bệnh dịch.



5.2. Yếu tố xã hội:

+ Trình độ văn hoá;

+ Phong tục tập quán;

+ Điều kiện kinh tế của xã hội;

+ Điều kiện vệ sinh môi trường;

+ Hệ thống y tế;

+ Sự quan tâm của chính quyền và người dân...

Đều có ảnh hưởng đến sự xuất hiện hoặc loại trừ một

bệnh truyền nhiễm.



Tóm lại

- BTN là bệnh lây truyền trực tiếp từ người sang người hoặc

gián tiếp từ động vật sang người.

- Các BTN đều trải qua 4 giai đoạn: ủ bệnh, khởi phát, toàn

phát, lui bệnh.

- Dịch là sự xuất hiện BTN với số người mắc bệnh vượt quá số

người mắc bệnh dự tính.

- Quá trình dịch cần phải có ba điều kiện cơ bản là: nguồn

truyền nhiễm; đường truyền nhiễm; khối cảm thụ



II. NGUYÊN LÝ PHÒNG CHỐNG DỊCH

1. Công tác tổ chức chỉ đạo

- Xây dựng kế hoạch;

- Ra các vă bản chỉ đạo

2. Công tác tuyên truyền

- Đối tượng: học sinh, phụ huynh…

- Nội dung: ngắn gọn, dễ hiểu



3. Xử lý dịch:

Là áp dụng các biện pháp can thiệp vào:

+ Nguồn truyền nhiễm

+ Đường truyền nhiễm

+ Khối cảm nhiễm.



4. Các biện pháp phòng chống dịch

4.1. Với nguồn truyền nhiễm

- Chẩn đoán phát hiện bệnh.

- Cách ly y tế: tại nhà, tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh hoặc tại địa điểm công cộng khác (Cách ly người

bệnh trong sinh hoạt hàng ngày là giải pháp tốt để ngăn

ngừa vi sinh vật gây bệnh lan truyền).



- Khử khuẩn: Là tiêu diệt tác nhân gây bệnh ở bên ngoài

cơ thể bằng các yếu tố vật lý hay hóa học.

- Điều trị đặc hiệu: Nhằm thanh toán trạng thái mang

mầm bệnh.



4.2. Với đường truyền nhiễm

- Các bệnh lây qua đường tiêu hoá:



Một số bệnh do giun sán

• Giun sán chia thành 2 nhóm chủ yếu:

- Giun sán truyền qua đất.

- Giun sán sống trên sinh vật trung gian.

Giun sán có chu kỳ phát triển phức tạp, đôi khi không

thể thực hiện được trong cơ thể người mà cần phải

thực hiện ở môi trường bên ngoài hoặc trong cơ thể

động vật.



• Đặc điểm chung của các bệnh giun sán:

+ Không có thời kỳ ủ bệnh rõ rệt

+ Không có biểu hiện lâm sàng cấp tính.

+ Miễn dịch được tạo ra ở các bệnh giun sán thường

không đầy đủ; làm cho người ta có thể bị nhiễm rất

nhiều giun sán và hay bị nhiễm lại.



Bệnh Giun đũa

1. Tác nhân: Giun đũa

2. Hình thái:

- Giun đũa ký sinh ở ruột non của người.

- Giun cái trưởng thành dài khoảng 20-25cm, giun đực

dài 15-17cm.

• Giun có màu trắng hồng, đầu và đuôi thon nhọn.



3. Khả năng tồn tại bên ngoài:

- Nhiệt độ 24 -250 sau 12 đến 15 ngày trứng giun phát

triển thành ấu trùng và gây bệnh

- Ấu trùng tồn tại trong nhiều tháng thậm chí một hai

năm nếu gặp vùng đất thuận lợi.

- Trứng giun có khả năng tồn tại đến -120C.

- Trứng giun sống được vài giây ở nhiệt độ 500C và bị

diệt ở nhiệt độ 60oC, dễ bị diệt dưới ánh nắng mặt

trời và khô hanh.



4. Phương thức lây truyền:

- Qua đường ăn uống: do nuốt phải trứng giun

- Không lây truyền trực tiếp từ người sang người.

5. Tính cảm nhiễm và miễn dịch:

Tất cả mọi người đều có thể nhiễm giun đũa, đặc biệt

là trẻ nhỏ.



6. Triệu chứng: khoảng 85% không có triệu

chứng Triệu chứng thường gặp là:

- Rối loạn tiêu hóa, buốn nôn, nôn,

- Đau bụng giống viêm loét dạ dày hoặc đau quặn

bụng từng cơn, chán ăn, kém hấp thu.

- Tiêu chảy xen kẽ táo bón, trẻ ngủ không yên và

nghiến răng



• Trẻ em nhiễm nhiều giun đũa kéo dài gây suy 

dinh dưỡng do thiếu đạm, thiếu hụt vitamin A, C, 

và ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao, cân 

nặng, khả năng nhận thức của trẻ 2-10 tuổi.



• Biến chứng nguy hiểm như tắc ruột non

(thường gặp ở trẻ nhỏ), xoắn ruột, lồng ruột,

thoát vị bẹn, tắc mật do giun chui vào và nằm tại

ống mật chủ, viêm tụy cấp, viêm ruột thừa, áp

xe gan, viêm phúc mạc.

• Đôi khi giun trưởng thành có thể đi ra ngoài qua

nhiều lỗ tự nhiên khác nhau (miệng, mũi, hậu

môn).



Chu trình lây nhiễm của bệnh giun đũa



Giun móc



1. Tên tác nhân: giun móc

2. Hình thái:

• Giun móc có mầu trắng sữa hoặc hơi hồng tuỳ thuộc trong

ruột giun có máu hay không.

• Giun đực dài khoảng 8-11mm, giun cái dài 10-13 mm.

• Trong bao miệng có 2 đôi răng hình móc giúp giun ngoạm

chặt vào niêm mạc tá tràng để hút má



- Trứng ở ngoại cảnh: nhiệt độ 250C-350C sau 1 ngày

phát triển thành ấu trùng giai đoạn I.

• Nhiệt độ thấp thì thời gian phát triển dài.

• ấu trùng giai đoạn I sống tự do trong phân, đất và

phát triển thành ấu trùng giai đoạn II.

• 5 ngày sau phát triển thành ấu trùng giai đoạn III, có

khả năng xâm nhập vào cơ thể người qua da và niêm

mạc.

• Giun móc hút khoảng 0,2-0,34 ml máu/ngày



3. Khả năng tồn tại trong môi trường bên ngoài.

- Trứng giun móc không nở được ở nhiệt độ 450C

- ở nhiệt độ trên 450C, ấu trùng bị diệt trong vòng 90 phút.

- Dung dịch clorua Na giết ấu trùng sau 15-20 phút.

- Dung dịch clorua thuỷ ngân 1%, dung dịch focmalin và

dung dịch phenol, ấu trùng chết sau 5-6 giờ.



5. Phương thức lây truyền.

- Qua đường da, niêm mạc: ấu trùng giun móc giai đoạn III

xâm nhập vào cơ thể người qua da, niêm mạc (kẽ ngón chân,

cẳng chân...)

- Qua đường ăn uống: thức ăn, nước có nhiễm ấu trùng.

- Không có lây truyền trực tiếp từ người sang người.



Giun tóc

1. Hình thể giun tóc được chia làm 2 phần rõ rệt:

+ Phần đầu dài và nhỏ chiếm 2/3 chiều dài cơ thể, phần

thân còn lại ngắn và phình to.

+ Giun tóc có mầu hồng nhạt hoặc trắng sữa.

+ Đuôi giun tóc cái thường thẳng, đuôi giun đực

thường cong và có một gai sinh dục.



• Trứng giun tóc có khả năng phát triển trong

dung dịch acide chlohydric 10% tới 3 tuần,

trong dung dịch acid nitric 10% và formalin

10% tới 9 ngày.

• Dễ bị hỏng dưới tác dụng của ánh nắng mặt

trời, nhiệt độ trên 500C trứng giun sẽ chết.



2. Triệu chứng

- Hầu hết không có triệu chứng lâm sàng đặc hiệu.

- Một số Bệnh nhân có hội trứng giống lỵ: đau bụng

vùng đại tràng, mót rặn, đại tiện nhiều lần/ngày, phân ít

và có nhiều chất nhầy lẫn máu lờ lờ như máu cá.

- Nhiễm giun tóc có thể bị nổi mẩn dị ứng

- Nhiễm nhiều và kéo dài có thể gây thiếu máu nhược

sắc và bị phù nhẹ.

-



3. Phương thức lây truyền:

Qua đường ăn uống: người bị nhiễm giun tóc do

ăn, uống phải trứng giun tóc đã phát triển ở ngoại cảnh

tới giai đoạn ấu trùng.

4. Tính cảm nhiễm và miễn dịch:

Tất cả mọi người đều có thể nhiễm giun tóc.



Giun kim

1. Hình thái: Giun kim có mầu trắng sữa, đầu hơi phình và vỏ có

khía. 

• Miệng có 3 môi, những môi này có thể thụt vào trong miệng. 

• Giun đực dài khoảng 2-5mm, đuôi cong và có gai sinh dục dài

khoảng 70 mm. 

• Giun cái dài 9 - 12 mm, đuôi dài và nhọn, hậu môn của giun

kim cái cách mút đuôi khoảng 2 mm.



2. Triệu chứng

• Trẻ em bị nhiễm giun kim thường ngứa và gãi hậu môn về đêm, 

quấy khóc về đêm; 

• Quan sát bằng mắt thường có thể thấy giun kim cái ở rìa hậu

môn. 

• Khi trẻ đại tiện phân rắn có thể thấy giun kim cái bám ở rìa

khuôn phân. 

• Giun kim có thể chui vào âm đạo gây viêm âm đạo hoặc rối loạn

kinh nguyệt.

• Giun kim có thể chui vào ruột thừa và nếu bị bội nhiễm sẽ gây

viêm ruột thừa.





• Phương thức lây truyền.

- Qua đường ăn uống: do dùng tay gãi hậu môn có

trứng giun kim sau đó cầm thức ăn uống, hoặc do mút

tay ở trẻ nhỏ.

- Tuy nhiên giun kim còn có đường truyền nhiễm bất

thường là chu kỳ ngược dòng: Trứng giun kim phát

triển thành ấu trùng tại các nếp rãnh hậu môn và nở

thành ấu trùng. Những ấu trùng này chui vào hậu môn

và di chuyển ngược lên manh tràng để phát triển thành

giun trưởng thành.



BỆNH  DO  GIUN  SÁN  
SỐNG  TRÊN  SINH  VẬT  TRUNG  GIAN 

• Đặc trưng: Chúng đều có chu kỳ phát triển phức tạp

với sự tham gia của 2 - 3 động vật thuộc những loài

khác nhau.

• Người là vật chủ cuối cùng của các loại sau:

- Sán: sán lợn, sán bò.



- Một số giun như giun chỉ, giun xoắn (Cơ thể mà ở đó giun

sán phát triển ở giai đoạn ấu trùng, được coi là vật chủ

trung gian).

- Loài ốc sên.

- Tôm

- Lợn, chó.

- Con người và động vật ăn cỏ



Một số bệnh do giun sán
sống trên sinh vật trung gian

1. Bệnh Sán lá gan nhỏ

- Hình thể: hình lá dẹt, dài 10 – 25 mm, rộng 3-5mm

- Ổ chứa: Động vật có vú ăn cá (người, chó, mèo, lợn,

chuột và một số động vật hoang dã.



- Vector:

Ốc nước ngọt có vảy, ăn phân của động vật

nhiễm sán, giải phóng ra ấu trùng đuôi bơi tự do,

xâm nhập qua da cá phát triển thành ấu trùng nang

ký sinh trong cơ và vây cá

- Lây truyền: ăn cá sống, gỏi



2. Bệnh sán lá gan lớn

- Tác nhân:

• Sán lá gan lớn

• Sống ở ống mật và túi mật

• Trưởng thành: dài 20 đến 30 mm có thể dài đến 75 

mm



- Ổ chứa: 

• Là trâu, bò và động vật ăn cỏ

• Đôi khi là con người

- Vector: Ốc nước ngọt



- Lây truyền: 

• Do ăn phải ấu trúng sán trong các loại rau thuỷ sinh

như: Rau ngổ, cải xoong, xà lách

• Không lây truyền từ người sang người

- Biểu hiện của bệnh:

• Gan to

• Sốt két dài, chán ăn, sụt cân

• Tiêu chảy, nổi mề đay, sưng hạch, đau khớp…





3. Bệnh sán lá phổi

- Ổ chứa:

Người, chó, mèo và một số loài động vật hoang

dã

- Vector truyền bệnh:

Các loài ốc nước ngọt



- Lây truyền:

+ Do Ăn thực phẩm sống; Đồ muối, ướp; Gỏi cá, tôm

+ Người bị nhiễm sán có thể đào thải qua đờm, phân

tới 20 năm

+ Không lây truyền trực tiếp từ người sang người



- Biểu hiện lâm sàng

• Sốt

• Ho

• Ho ra máu

• Đau ngực

• Ngoài ra có thể gây viêm cấp tính hoặc mạn tính

phổi, tim…





3. Bệnh Sán dây lợn

- Hình thể: 

• Ấu trùng trưởng thành có thể dài 2 – 5 m

• Sống trong ruột non

- Ổ chứa: 

• Lợn là vật chủ trung gian

• Người là vật chủ cuối cùng



• Lây truyền: từ người sang người bằng đường Phân –

Miệng.

• Ăn thịt lợn sống hoặc chưa nấu chín có ấu trùng sán

lợn.

• Sau 2 tháng, ấu trùng phát triển thành sán trưởng

thành và đẻ trứng (300.000 trứng/ngày).



- Biểu hiện lâm sàng:

• Không có triệu chứng rõ rệt, chủ yếu là giảm cân, 

chán ăn và đau bụng.

• Các triệu chứng khác tuỳ thuộc vào vị trí cư trú của

ấu trùng. Ví dụ:

• Cư trú Hệ thần kinh TƯ: gây Co giật, đau đầu

• Cư trú Da, mắt, tim mạch:



Sán dây bò



Các biện pháp phòng bệnh giun sán

- Tẩy giun.

- Môi trường không bị nhiễm trứng, ấu trùng.

- Phòng lây từ môi trường bên ngoài.

+ Vệ sinh môi trường (xử lý rác, phân).

+ Vệ sinh ATTP

+ Chống ruồi;

+ Tuyên truyền.



Phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá

+ Vệ sinh cá nhân: rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và

sau khi đi vệ sinh.

+ Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

+ Bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước sạch.

+ Tránh tập trung ăn uống đông người.

+ Hạn chế người ra, vào vùng đang có dịch.

+ Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.



- Các bệnh lây qua đường hô hấp

• Các biện pháp nhằm tác động lên cơ chế truyền

nhiễm đối với bệnh lây truyền qua đường hô hấp là

rất khó khăn.

• Thường áp dụng các biện pháp như phun hóa chất

diệt khuẩn, các biện pháp phòng hộ cá nhân

(đeo khẩu trang, vệ sinh mũi họng bằng dung dịch

sát khuẩn...).



- Các bệnh lây qua đường da và niêm mạc

Có nhiều phương thức lây truyền khác nhau, do đó yếu

tố truyền nhiễm cũng khác nhau như:

* Biện pháp quan trọng là vệ sinh cá nhân, giáo dục sức

khỏe, các biện pháp "xã hội" có vai trò quyết định

trong một số trường hợp.

- Ghẻ: qua quần áo, chăn chiếu, - Đau mắt hột: qua khăn mặt. 

- Qua đất ô nhiễm: uốn ván, - Bệnh than: qua đồ dùng bằng da

- Bị xúc vật cắn: bệnh dại - Qua nước: xoắn trùng mảnh



Với khối cảm thụ

- Gây miễn dịch chủ động bằng vắc xin:

+ Vắc xin là một kháng nguyên giúp cơ thể có khả năng

miễn dịch đối với tác nhân đó.

+ Khi được tiêm chủng vắc xin sẽ hoàn toàn không bị

mắc hay giảm mức độ cảm nhiễm với một số bệnh

truyền nhiễm được tiêm vắc xin.



- Gây miễn dịch thụ động bằng huyết thanh:

+ Huyết thanh chứa kháng thể chống lại một tác nhân

gây bệnh nhất định vào trong cơ thể.

+ Kháng thể có tác dụng bảo vệ nhưng chỉ trong thời

gian, mà tồn tại lâu trong cơ thể.



III. Hướng dẫn
diệt khuẩn và vệ sinh môi trường

1. Diệt khuẩn: Nhằm mục đích tiêu diệt mầm bệnh ở ngoài

cơ thể để ngăn chặn không cho dịch bệnh phát sinh và lan

rộng. Có 3 hình thức diệt khuẩn:

- Diệt khuẩn hàng ngày.

- Diệt khuẩn lần cuối.

- Diệt khuẩn dự phòng.



Các biện pháp diệt khuẩn

• Biện pháp lý học: dùng lửa đốt, dùng hơi nóng khô, hấp

ướt, dùng tia cực tím, phơi nắng...

• Biện pháp hoá học: Dùng thuốc tím, hợp chất clo

(Cloramin B, Clorua vôi), cồn, cồn khô..

• Biện pháp cơ học: rửa bằng vòi phun, bằng bàn chải,

nước xà phòng, thông thoáng gió, nhà ở...



Diệt côn trùng

• Các loại côn trùng trung gian truyền bệnh như

ruồi, muỗi, bọ chét truyền nhiều bệnh nguy hiểm

như tả, lỵ, thương hàn, sốt xuất huyết, sốt rét, giun

chỉ, dịch hạch...

• Nguyên tắc cơ bản:

Phải diệt các loại côn trùng trung gian vào trước và

trong mùa truyền bệnh của chúng.



Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng





• Chỉ mất khoảng 30 giây cho các bước rửa

tay nhưng lại đem lại rất nhiều lợi ích cho bản

thân chúng ta và những người xung quanh.

• Do đó, mỗi người cần tự nâng cao ý thức thực

hiện rửa tay đúng cách để bảo vệ sức khỏe của

chính mình và cộng đồng.



Hướng dẫn sử dụng CloraminB

• Là hợp chất có tính vững bền cao, ở các điều

kiện bảo quản tốt thì cloramin được tồn tại lâu

dài và lượng Clo hoạt tính bị mất rất chậm.

• Dung dịch Cloramin đã pha cho phép sử dụng

trong vòng 15 ngày.



• Tính chất diệt khuẩn của cloramin mạnh

• Mức độ diệt khuẩn phụ thuộc vào từng loại khuẩn;

- Ví dụ: Với nồng độ 0,19%

+ Tụ cầu sau 60 phút bị diệt hoàn toàn

+ Lậu cầu sau 8 phút.

- Nồng độ 2% thì sau 3-4 phút diệt hoàn toàn lậu cầu.

- Dung dịch 1% phẩy khuẩn tả, lỵ chết sau 80 phút.



• Để đảm bảo nước an toàn có thể dùng Cloramin

B, nồng độ 1mg/lít cho vào các bể nước.

• Thường là dùng 1 viên Cloramin B 0,25g/25 lít

nước hoặc 10 mg Cloramin bột/1lít nước.



• Dung dịch cloramin 0,2% và 0,5% được sử dụng 

rộng rãi để diệt khuẩn tại các ổ dịch, trong bệnh viện. 

• Các đồ vật làm bằng vải, giấy, da bị phá huỷ bề mặt 

bởi tác dụng của cloramin. 

• Cần chú ý là tường quét vôi, sơn bị mất màu dưới 

tác dụng của cloramin, mức độ mất màu càng nhiều 

nếu nồng độ của dung dịch cloramin càng tăng



Xin trân trọng cảm ơn!


