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Bản tin Ngành – Ngày 13-8-2015 – Điốt phát quang (LED)
Hội đồng muốn nhắc nhở các chuyên viên thẩm mỹ/ chuyên viên chăm sóc da, nếu một người
được cấp phép đang có ý định sử dụng bất kỳ một loại thiết bị LED nào cũng đều phải cân nhắc
xem việc sử dụng thiết bị đó có vi phạm điều luật hoặc quy định nào của Hội đồng hay không.
Hội đồng không có thông lệ liệt kê chi tiết trong quy định các dịch vụ mà người được cấp phép
được hoặc không được phép thực hiện. Điều 16 Bộ luật Quy chế California mục 991 (trước ngày
01 tháng 7 năm 2015) ngăn cấm sử dụng dịch vụ LED. Hội đồng đã thay đổi đáng kể so với mục
991, cho phép chuyên viên thẩm mỹ/ chuyên viên chăm sóc da sử dụng LED. Với tất cả các dịch
vụ, mục đích sử dụng phải được dùng để cải thiện vẻ ngoài của da (làm đẹp). Hội đồng công
nhận phần lớn các dịch vụ LED được dùng với mục đích sử dụng như trên.
Mục 991 của Bộ luật Quy chế California (có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2015):
§ 991. Các thủ thuật xâm hại:
(a) Không có người được cấp phép hoặc học viên nào được sử dụng sản phẩm, thiết bị, máy
móc, hoặc kỹ thuật khác hoặc kết hợp cùng lúc để loại bỏ, phá hủy, cắt rạch, hoặc xỏ lỗ lên da
của khách hàng xuyên qua lớp biểu bì. Bất kỳ hành động nào như vậy đều được xem là một thủ
thuật xâm hại.
(b) Các thủ thuật xâm hại bao gồm, nhưng không giới hạn, những việc sau đây:
(1) Sử dụng điện làm co cơ có thể nhìn thấy được bằng mắt.
(2) Sử dụng các loại sữa dưỡng bôi da, kem, huyết thanh hoặc các chất khác đòi hỏi phải có giấy
phép y tế khi mua.
(3) Xâm nhập da bằng kim kim loại, ngoại trừ dây tóc/ kim điện phân.
(4) Mài mòn và/ hoặc làm bong tróc da dưới lớp biểu bì.
(5) Loại bỏ da bằng dụng cụ lưỡi cạo hoặc thiết bị tương tự.
Lưu ý: Cơ quan đã trích dẫn: Mục 7312, Bộ luật Kinh doanh và Nghề Nghiệp. Tham khảo: Các
mục 7312 (e), 7316, 7320, 7320.1, Bộ luật Kinh doanh và Nghề Nghiệp.
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