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Bản Tin Ngành – Ngày 10 tháng 3, 2015 – Thiết Bị Kích Thích Cơ Điện Tử

Thiết bị kích thích cơ điện tử (EMS) cung cấp năng lượng điện cho bề mặt cơ thể thông qua các
tấm, miếng đệm hoặc các bộ phận gắn khác và gây ra sự co cơ. Chỉ các nhân viên y tế được
cấp phép mới có thể sử dụng thiết bị ESM để kích thích và khiến các cơ co lại để làm giãn bắp
thịt bị co thắt, ngăn ngừa chứng teo mô, gia tăng tuần hoàn máu cục bộ, hoặc nhằm phục vụ các
mục đích khác. Chính quyền Liên Bang coi việc các chuyên viên thẩm mỹ, chuyên viên chăm sóc
da hoặc các cá nhân không thuộc ngành y tế sử dụng các thiết bị này vào mục đích làm săn
chắc cơ thể, săn chắc cơ bắp, thể dục thụ động, làm giảm hoặc loại bỏ mỡ dưới da, giảm số đo
cơ thể và các mục đích tương tự là sử dụng sai mục đích.
Thiết bị EMS có nhiều khả năng gây ra tác hại nếu sử dụng không đúng cách. Thiết bị này có thể
làm trầm trọng thêm các tình trạng bệnh lý hiện tại như bệnh ung thư, bệnh tim và bệnh tuần
hoàn, chứng động kinh, và cũng có thể gây ra các phản ứng bất lợi cần có hỗ trợ y tế ngay lập
tức.
Để tìm hiểu xem liệu thiết bị có được dùng để làm co cơ không, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc
đại diện bán hàng và xem tài liệu quảng cáo của nhà sản xuất. Chú ý các thiết bị được quảng cáo
là "thể dục thụ động", "mảnh mai", "loại bỏ mỡ dưới da", v.v. Về bản chất và đúng như tên gọi,
đây là những dịch vụ đòi hỏi phải có sự co cơ để đạt được tác dụng như quảng cáo. Hãy yêu cầu
người đại diện bán hàng vận hành thử thiết bị cho quý vị xem. Tình trạng co cơ có thể quan sát
được bằng mắt thường - cơ “nảy” lên do tác dụng của dòng điện, khiến cơ co lại và dày lên một
cách rõ ràng.
Hội Đồng Quản Lý Ngành Cắt Tóc và Thẩm Mỹ (Hội Đồng) không phê chuẩn hay quản lý thiết bị
hoặc sản phẩm được dùng trong ngành làm tóc và thẩm mỹ. Do đó, Hội Đồng không có ý kiến về
mục đích sử dụng được dự định của bất kỳ loại máy nào mà bên được cấp phép cân nhắc mua.
Xin lưu ý rằng Cơ Quan Quản Lý Thực Dược Phẩm đã xuất bản ấn phẩm “Import Alert 89-01”
cung cấp thông tin về thiết bị EMS.
http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_240.html
Ngoài ra, hãy tham khảo trang 25-26 của Cẩm Nang Hướng Dẫn Người Tiêu Dùng về các dịch vụ
Làm Tóc và Thẩm Mỹ của Hội Đồng:
http://www.barbercosmo.ca.gov/forms_pubs/publications/consumer_guide.pdf
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