
 

Dịch vụ Cá nhân - Nhật ký Chất khử trùng Nồng độ Cao          Vietnamese 
(Personal Services – High Level Disinfectant Log)  

Phải kiểm tra chất khử trùng nồng độ cao (High Level Disinfectant, HLD) hàng ngày để xác nhận nồng độ hiệu quả tối thiểu (MEC) của chất khử trùng. Trang nhật 

ký này có thể giúp quý vị thực hiện yêu cầu này. Luôn tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất que thử và chất khử trùng. Sử dụng một trang nhật ký cho mỗi 

khoảng thời gian tái sử dụng.   

Thông tin về Chất khử trùng Nồng độ Cao  Thông tin về Que thử HLD  
(High Level Disinfectant Info)           (HLD Test Strip Info)  

Tên Chất khử trùng      Tên Que thử    

Số lô    Số lô      

Ngày Hết hạn    Ngày Hết hạn      

Ngày Mở / Kích hoạt    Ngày Mở      

Ngày đổ vô    Kết quả Kiểm tra  Đạt √  Không đạt X   Đạt √  Không đạt X  

Số Ngày Tái sử dụng    Kiểm tra Bởi      

Chuẩn bị Bởi    *Sử dụng cột thứ 2 nếu quý vị mở một lọ que thử mới trong thời gian tái sử dụng  

 

Nhật ký Kiểm tra Nồng độ Hiệu quả Tối thiểu  
(Minimum Effective Concentration Test Log) 
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