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Việc sử dụng những miếng dán chống muỗi không rõ nguồn gốc có thể khiến da bé bị mẩn
ngứa, mất khả năng ngửi...         

Chị Nguyễn Thị Minh (Mai Động, Hà Nội) mua miếng dính chống muỗi qua mạng khi nghe lời
quảng cáo hấp dẫn: "Chỉ cần dán vào quần áo là có thể ngăn muỗi đốt trong 8 - 12 tiếng. Sản
phẩm có mùi hương dịu nhẹ được chiết xuất từ tinh dầu tự nhiên như sả và bạch đàn, an toàn
cho da của tất cả mọi người, kể cả trẻ sơ sinh. Đây là sản phẩm bán chạy tại các nước châu
Á...".

Sau khi mua một gói có 10 miếng dính với giá 40.000 đồng về dùng thử, chị hoàn toàn thất
vọng. Mùi sả khiến bé rất khó chịu, nằng nặc không cho dán vào quần áo. Khi dán "lén" được
thì muỗi vẫn "hôn" bé như thường. Thậm chí có lúc bé bóc miếng dán ra cho vào miệng hay
dính vào da khiến vùng da đó bị mẩn ngứa. 

Theo địa chỉ trên mạng, phóng viên tìm đến địa chỉ 375 Trần Khát Chân, Hà Nội để tìm mua
miếng dính. Vòng đi vòng lại mấy lần vì ở số nhà đó là cửa hàng gia công đồ nhôm kính, nhìn
mãi mới thấy mảnh giấy đề bán miếng chống muỗi, dán "khiêm tốn" trên một tủ kính trong góc
nhà. Vừa nghe có người hỏi mua miếng dán chống muỗi, chị chủ nhà đã nhanh chân chạy vào
trong cầm bọc nylon đựng vài chục miếng dính đưa ra. 

Chị cho biết có hai loại sản phẩm với hai mùi hương khác nhau. Một túi 8 miếng giá 30.000
đồng, túi 10 miếng giá 40.000 đồng. Chị khẳng định đây là hàng xách tay từ Hàn Quốc, chất
lượng đảm bảo mặc dù chưa được kiểm chứng bởi các cơ quan y tế Việt Nam. Kèm theo sản
phẩm là một tờ giấy có màu sắc bắt mắt bằng tiếng Việt được người bán ghim vào túi.

        

  

 1 / 2



Miếng dán chống muỗi nguy hiểm cho trẻ - UGroup | UG Health
Thứ sáu, 17 Tháng 7 2009 06:17

    Nằm màn là cách chống muỗi an toàn, hiệu quả.  
      

Cầm miếng dán chống muỗi này, tiến sĩ Nguyễn Thúy Hoa, Trưởng khoa Côn trùng và Động vật
học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết đây là sản phẩm chưa được Bộ Y tế kiểm tra
nên không được phép bán tại Việt Nam dù được quảng cáo tốt đến đâu. "Nếu thanh tra y tế biết
sẽ xử phạt nặng địa điểm bán miếng dán này", bà Hoa khẳng định.

  

Nói về chất lượng sản phẩm, tiến sĩ Hoa cho rằng khó có thể khẳng định được nó tốt hay dở, có
gây kích ứng cho da hay không vì đến nay vẫn chưa ai kiểm nghiệm: "Theo nguyên tắc, tinh
chất trong cây sả và bạch đàn có thể xua muỗi, nhưng hiệu quả không cao lắm và không tuyệt
đối với côn trùng. Nhất là loại muỗi vằn khi đã đói thì sức hấp dẫn của mùi người sẽ mạnh hơn
cả mùi này. Vì thế, các bà mẹ đừng nên chủ quan khi dùng miếng dán".

  

Thông thường, để sản xuất miếng dán, nhà sản xuất phải dùng tinh dầu sả và các dung môi
khác hay keo dính để dính vào quần áo. Trong khi đó, trẻ nhỏ rất hiếu động và nghịch nên dù
được khuyến cáo là dính trên quần áo, miếng dán vẫn có thể bị dính vào da hay bị trẻ cho vào
miệng. Nếu hàng không được kiểm định tốt thì nguy cơ bị mẩn ngứa hay lở là rất cao vì da trẻ
rất non và mẫn cảm. Bên cạnh đó, mùi các loại cây này có thể khiến trẻ không thích. Nếu ngửi
thường xuyên, chất này sẽ ảnh hưởng đến sự phân biệt mùi của trẻ.

  

Cũng theo bà Hoa, nếu trẻ cao trên 1 m, các bà mẹ sẽ phải dùng 2 - 3 miếng dán, số tiền đó
quá đắt để chống muỗi.

Theo phó giáo sư Nguyễn Đức Mạnh, khoa Sinh học phân tử, Viện Sốt rét - Ký sinh trung - Côn
trùng Trung ương, các chất được gọi là hương liệu thiên nhiên thực chất cũng là hoá chất nên có
thể gây kích ứng da, nhất là trẻ em. Đang mùa sốt xuất huyết nên các bà mẹ cần thận trọng với
các quảng cáo chống muỗi, nên tìm hiểu và có cách dùng hợp lý. 

Có thể xua muỗi bằng cách mắc màn cho trẻ ngủ, mặc quần dài, vệ sinh nhà sạch sẽ. Ngoài ra,
có thể dùng hương muỗi hay thuốc xịt muỗi đã được Bộ Y tế cấp giấy phép. Khi đốt hay xịt,
cần đưa trẻ ra ngoài, đậy kín đồ ăn... Còn với các sản phẩm bôi, nên dùng đúng hãng được
nhập khẩu đàng hoàng. Nên thử kích ứng trước khi bôi.

  Theo KH&ĐS
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