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• Gia hạn giấy phép
• Cập nhật địa chỉ
• Lấy tải những đơn,
những công bố
• Và những thứ khác

Chúng tôi động viên những người
đang hành nghề để xem xét thông tin
bổ sung của những yêu cầu an toàn
Tại www.idph.state.ia.us/licensure
chọn “Cosmetology" và “News &
Events”
Để có một bản sao của các quy định
hiện hành chọn "Laws and Rules"

Bộ Mỹ Phẩm Nghệ thuật và Khoa
Học Iowa bảo vệ người tiêu dùng tại
Iowa bằng cách thiết lập, giao tiếp và
thực hiện đồng bộ các tiêu chuẩn quy
định.

Bộ Mỹ Phẩm Nghệ
Thuật và Khoa Học
Iowa

Cục cấp giấy phép chuyên nghiệp
321 E 12th St

Bộ Mỹ phẩm bao gồm năm người
được cấp bằng hành nghề và hai
thành viên công cộng. Ban này giúp
đặt phạm vi giáo dục và chuyên
nghiệp để thực hành những tiêu
chuẩn.

Des Moines, IA 50319
(515) 281-4416
Điện Thoại
(515) 281-3121 Fax
www.idph.state.ia.us/licensure
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KỸ THUẬT LÀM MÓNG

Tìm trên mạng!

English translation available online

Nên Tránh Dùng MMA
Methyl methacrylate monomer (MMA),
khi dùng làm mỹ phẩm cho móng tay là
“…một chất độc và chất nguy hại."
Vì vậy, các tiểu bang Hoa Kỳ Thực phẩm
và thuốc Administration (FDA). Đến cuối
những năm 1970, FDA đã nhận được rất
nhiều khiếu nại liên quan đến việc sử
dụng MMA nó đã buộc pháp lý để hành
động chống lại một số nhà sản xuất.
MMA bị Cấm sử dụng ở Iowa.

Hãy Giữ an toàn!
Chúng tôi hy vọng cuốn sách nhỏ này làm
rõ bất kỳ những câu hỏi liên quan đến việc
sử dụng MMA. Cuối cùng (tất nhiên! Ngoài
đẹp móng) là an toàn cho sức khỏe của cả
hai khách hàng và người hành nghề.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào mà tài liệu
này hiện không trả lời, chỉ cần yêu cầu!
Gọi (515) 281-4416
E-mail ebaird@idph.state.ia.us

Nguy hiểm của MMA
MMA- những khiếu nại liên quan từ những
phản ứng ngoài da đến sự mất cố định
tấm ghép đinh của móng. Nó có thể cũng
gây ra sự mất cảm giác trên những đầu
ngón tay.

Sau khi được gọi là
“dental acrylics " hay “porcelain nails"
MMA sản phẩm tạo ra sự quá cứng cho
tấm ghép đinh tự nhiên của móng. Lớp
nâng cao độ cứng MMA chống lại sự
gãy móng khi bất ngờ bị mắc kẹt. Điều
này dẫn đến đau đớn và nhiễm trùng.

MMA Dấu hiệu cảnh báo

Cho người được giấy phép
Kiểm tra nhãn sản phẩm để
xem sản phẩm có chứa
những công thức an toàn.
(Xem Sự Lẫn lộn Nhựa acrylic? ở dưới).
Những nhãn trên những sản phẩm có MMA
có lẽ sẽ không để lộ ra MMA như một thành
phần bởi vì nó bị cấm ở nhiều nước và tiểu
bang, bao gồm Iowa.

Sự Lẫn lộn Nhựa acrylic?
Những kiểu khác – hay những công thức - của
những sản phẩm acrylic có thể làm nhầm lẫn cả
những người đang hành nghề và những khách
hàng. Những sản phẩm chứa đựng chất rắn
polymerized MMA (PMMA) là an toàn để sử
dụng.
Chất trùng hợp trong PMMA lớn hơn chất trùng
hợp trong MMA nhiều, vì thế PMMA không thể
thấm vào da.

Mùi mạnh lạ hay khác thường
Những móng giả khó dũa hay
không rời ra khi ngâm vào dung môi

Hầu hết các nhà sản xuất bây giờ tạo ra các sản
phẩm chất lỏng với chất lỏng ethyl methacrylate
(EMA), chất này cũng an toàn để sử dụng.

Ôi! Thiệt hại về tài chính là một lý do tốt không nên sử dụng MMA
Từ tạp chí móng phát hành tháng 12, 2001:
Điều mà Bạn không Biết Có thể làm Hại Bạn
Một giám khảo ở Roanoke, Va., không quan tâm đến lời nói của chủ tiệm làm móng
là họ không biết rằng họ đã đang sử dụng MMA và đã xử phạt họ 150, 000 đô la.

