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FDA cảnh báo một lần nữa về sự nguy hiểm của chất khử trùng tay dựa trên metanol 

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng 

chất khử trùng tay bằng cồn có chứa methanol hoặc cồn tự nhiên, được sử dụng trong nhiên liệu 

và chất chống đông độc hại nếu được hấp thụ qua da hoặc đe dọa đến tính mạng nếu nuốt phải.  

Cồn ethanol là một trong những thành phần chính của dung dịch rửa tay khô, giúp việc sát khuẩn 

nhanh và tiện lợi, nhưng việc thay thế bằng cồn Methanol sẽ gây các tác dụng độc hại rất nhiều, 

vì khi Methanol đưa vào cơ thể sẽ bị oxy hóa thành formaldehyde sau đó chất này tiếp tục oxy 

hóa thành acid formic - một chất độc thường được thấy trong nọc kiến. 

FDA đã hành động để ngăn chặn các sản phẩm này vào nước Mỹ và đang làm việc với các nhà 

sản xuất để thu hồi sản phẩm. Ngoài ra, một bức thư cảnh báo đã được gửi đến EscBiochem S.A. 

de C.V. để phân phối một sản phẩm có chứa methanol với các khiếu nại chưa được phê duyệt, 

bao gồm cả tuyên bố sai rằng sản phẩm đó đã được FDA chấp thuận. 

Phơi nhiễm methanol có thể gây buồn nôn, nôn, nhức đầu, mờ mắt, mù vĩnh viễn, co giật, hôn 

mê, tổn thương vĩnh viễn cho hệ thần kinh hoặc tử vong. 

 



 

FDA warns again about dangers of methanol-based hand sanitizers 

 

"Thực hành vệ sinh tay tốt, bao gồm sử dụng chất khử trùng tay có cồn nếu không có sẵn xà 

phòng và nước, là một công cụ y tế công cộng quan trọng cho tất cả người Mỹ sử dụng", Ủy viên 

FDA Stephen Hahn, M.D., cho biết trong một tuyên bố. Tuy nhiên, ông nói thêm, "người tiêu 

dùng cũng phải cảnh giác về việc họ sử dụng chất khử trùng tay nào, và vì sức khỏe và sự an 

toàn của chúng tôi, chúng tôi khuyên người tiêu dùng nên ngừng sử dụng ngay tất cả các sản 

phẩm khử trùng tay trong danh sách các sản phẩm khử trùng tay nguy hiểm của FDA." 
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