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• Đau đầu. 
• Chóng mặt. 
• Khó chịu về mắt, 

da và cổ họng.

• Khó chịu mắt, da, mũi, 
miệng và cổ họng.

• Buồn nôn.

• Hen suyễn.
• Khó chịu mắt, da, 

mũi và miệng.
• Khó tập trung. 
• Tiếp xúc khi có thai có 

thể ảnh hưởng đến thai 
nhi. 

• Lên cơn hen suyễn.  
• Khó thở.
• Dị ứng.  
• Khó chịu mắt, da và cổ họng. 
• Có thể gây ung thư.

• Mở cửa và cửa sổ.
• Bật máy hút, máy sưởi hoặc 

máy điều hòa không khí.
• Mở các bàn lọc khí.
• Sử dụng máy lọc không khí 

cỡ nhỏ.

• Mang bao tay và kính bảo hộ.
• Mặc áo dài tay. 
• Rửa tay thường xuyên.
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Dữ Liệu An Toàn
Tiệm nail cần cung cấp cho thợ trang dữ liệu 
an toàn về các sản phẩm có chứa các hóa 
chất độc hại.

Những hóa chất có thể gây nguy 
hiểm và các triệu chứng

(Methyl methacrylate đã 
bị cấm ở nhiều tiểu bang .)
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AN TOÀN TRONG TIỆM NAIL

• Da khô và nứt nẻ.
• Đau đầu chóng mặt và tê mỏi. 
• Khó chịu mắt, mũi, cổ họng và phổi. 
• Tổn thương gan và thận. 
• Có thể gây hại cho thai nhi trong quá 

trình mang thai.
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