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Bản Tin Trong Ngành – Bút Hyaluron 

Bút Hyaluron (còn được gọi là bút axit hyaluronic) là một thiết bị cầm tay nhỏ sử dụng áp lực để 
"đẩy" chất làm đầy axit hyaluronic vào trong da nhằm giúp cho đôi môi căng đầy và lấp đầy các 
nếp nhăn mà không cần dùng kim. Việc sử dụng thiết bị này không thuộc phạm vi hành nghề của 
bất kỳ người nào được Hội Đồng cấp phép. Việ này không thuộc phạm vi hành nghề của những 
người được Hội Đồng cấp phép thực hiện bất kỳ hình thức tiêm thuốc nào. 

Đạo Luật Nghề Làm Tóc Và Trang Điểm (Đạo Luật) quy định phạm vi hành nghề trang điểm 
và phân nhánh của nghề trang điểm là chăm sóc da. (Bộ Luật Kinh Doanh Và Nghề Nghiệp 
California, phần 7316 (b) và (c).) Người được cấp phép làm bác sĩ thẩm mỹ hoặc chuyên gia 
thẩm mỹ phải hạn chế việc hành nghề và cung cấp các dịch vụ của mình cho công chúng chỉ ở 
những lĩnh vực mà họ được cấp phép. (Bộ Luật Kinh Doanh Và Nghề Nghiệp California, phần 
7317.) 

Hội Đồng không chấp thuận hoặc quy định việc bán các máy móc hoặc thiết bị chăm sóc da. Hội 
Đồng không có thẩm quyền quản lý đối với việc sản xuất và/hoặc bán máy móc hoặc thiết bị. 
Người được cấp phép có trách nhiệm phải biết liệu họ có thể sử dụng máy móc hoặc thiết bị đã 
mua trong phạm vi hành nghề tương ứng của họ hay không. 

Để làm rõ thêm, vui lòng tham vấn ý kiến của đại diện pháp lý cá nhân của quý vị. 
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