
 

Mga Pangunahing Mensahe 
• Kapag walang sabon at tubig para panghugas ng kamay, ang mga hand sanitizer ay 

mahalagang kasangkapan para mapigilan ang pagkalat ng germs. 

• May mga ulat ng mga contaminant na nahanap sa ilang hand sanitizer, kabilang ang methanol at 
benzene. 

• Kung kailangan ang hand sanitizer, pumili ng mga produkto na may mas kauntin at mas simpleng sangkap 
at hindi lumalabas sa mga listahan ng pag-recall ng FDA, gamitin ng ligtas, at iimbak sa hindi maaabot ng 
mga bata. 

 

Mga Contaminant na Nahanap sa Mga Hand Sanitizer: 
Isang Dulugan ng Mga Pamilya 

 
 

May mga ulat ng iba’t ibang contaminant sa mga hand sanitizer. Kasama sa mga contaminant 
ang (pero maaaring hindi limitado sa): 

• Methanol: Nag-recall ang United States Food and Drug Administration (FDA) ng mahigit sa 
100 hand sanitizer dahil sa potensiyal na kontaminasyon sa methanol (sa halip na 
karaniwang anti-germ na sangkap na ethanol/ethyl alcohol). Ang methanol ay maaaring 
nakakalason kung nalunok. 

• Benzene: Ang ilang mga hand sanitizer ay kamakailang na-test ng Valisure, at nakita nila na 
ang ilan sa mga hand sanitizer ay naglaman ng kemikal na benzene sa mga lebel na mas 
mataas sa pinahihintulutan ng FDA. Ang mga resultang ito ay preliminaryo at kailangan ng mas 
pinalawak na pagte-test at pagrapaso ng FDA para mas mabuting maunawaan ang abot at 
kalalaan ng problema. Hindi alam kung ang mga resulta ay kinatawan ng lahat ng lot ng mga 
sanitizer sa listahan. 

 Paano ko ligtas na mapipigilan ang pagkalat ng germs?  
• Ang hand sanitizer ay maaaring bahagi ng istratehiya para mapigilan ang pagkalat ng germs at sakit. 
• Para sa COVID-19, ang pangunahing pamamaraan ng pagkalat ay mula isang tao papunta sa 

ibang tao kapag nagsasalo-salo sa loob. Iyan ang dahilan kung bakit ang bentilasyon, mga mask, 
social distancing, at pagbabakuna ay susi para mapigilan ang COVID . Ang pagkalat sa 
pamamagitan ng mga surface ay mas hindi kasing halaga para sa COVID. Matuto pa mula sa 
American Academy of Pediatrics (AAP). 

• Gumamit lang ng hand sanitizer kapag walang sabon at tubig para linisin ang mga kamay mo. Ang 
madalas na paghugas ng kamay gamit ang sabon at maligamgam na tubig ay ang pinakamabisang 
paraan para pigilan ang pagkalat ng germs. Maghugas ng mga kamay ng 20 segundo para sa 
pinakamabuting resulta. Mag-click dito para sa higit pang patnubay sa paghugas ng kamay mula sa 
AAP. 

Paano kung kailangan kong gamitin ang hand sanitizer? 
• Siguruhin na natutugunan ng hand sanitizer ang mga rekomendasyon ng CDC para kontrolin 

ang COVID-19 (hal., 60% o mas marami pang lamang ethanol). 
• Kung posible, pumili ng mga hand sanitizer na may kaunting makikilalang sangkap tulad ng ethyl 

alcohol, tubig, glycerin. 
• Pumili ng walang amoy kung posible. 
• Suriin para makita kung ang brand mo ng hand sanitizer ay nasa listahan ng recall ng FDA para sa 

methanol o sa listahan ng kontaminado ng benzene na mga produkto na natukoy ng Valisure. 
Kung nandoon, ihinto ang paggamit nito. 

• Kapag posible, pumili ng sanitizer na natukoy ng Valisure na naglalaman ng napakababa o walang 
benzene; maaaring mas mabuting pagpipilian ang mga ito. Kailangan ng mas maraming testing 
para madetermina kung anong mga produkto ang maaasahang mababa sa benzene. 

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/your-hand-sanitizer-fdas-list-products-you-should-not-use
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/your-hand-sanitizer-fdas-list-products-you-should-not-use
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/your-hand-sanitizer-fdas-list-products-you-should-not-use
https://www.valisure.com/blog/valisure-news/valisure-detects-benzene-in-hand-sanitizers/
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/prevention/Pages/Hand-Washing-A-Powerful-Antidote-to-Illness.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/hand-sanitizer.html
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/your-hand-sanitizer-fdas-list-products-you-should-not-use
https://www.valisure.com/blog/valisure-news/valisure-detects-benzene-in-hand-sanitizers/
https://www.valisure.com/blog/valisure-news/valisure-detects-benzene-in-hand-sanitizers/
https://www.valisure.com/wp-content/uploads/Attachment-A-Valisure-Citizen-Petition-on-Hand-Sanitizer-Products-1.pdf
https://www.valisure.com/wp-content/uploads/Attachment-A-Valisure-Citizen-Petition-on-Hand-Sanitizer-Products-1.pdf


 

 

Tungkol sa PEHSU 
Ang Pediatric Environmental Health Specialty Units (PEHSUs) ay pinagmulan ng medikal na impormasyon at 
patnubay sa prebensiyon, diyagnosis, pamamahala, at paggamot ng pangkapaligirang kundisyon na 
nakakaimpluwensiya sa kalusugan ng pagbubuntis at ng mga bata. Nakikipagtulungan ang mga PEHSU sa mga 
propesyonal sa pag-aalaga ng kalusugan, mga magulang, paaralan, pangkat ng komunidad, pati na pederal, estado, 
at mga lokal na ahensiya para matugunan ang mga problema sa kalusugan ng pagbubuntis at kapaligiran ng mga 
bata kung saan ang mga pamilya ay nakatira, natututo, naglalaro, at nagsasama. Para sa higit pang impormasyon 
sa mga PEHSU at magagamit na mga dulugan, mangyaring bumisita sa: https://www.pehsu.net/. 

 

Para sa mga karagdagang dulugan at impormasyon sa mga paksa sa kalusugan ng pagbubuntis at kapaligiran ng 
mga bata na naghahandog ng patuloy na edukasyon para sa mga pangkalusugang propesyonal, pumunta sa: 
https://www.pehsu.net/nationalclassroom.html 
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Ang materyales na ito ay suportado ng American Academy of Pediatrics (AAP) at pinondohan (bahagya) ng kooperatibang 
kasunduang numero ng gawad 6 NU61TS000296-02-01 mula sa Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). 

 
Ang nilalaman sa fact sheet na ito ay kumakatawan sa mga pananaw ng mga may-akda. Hindi nito kinakatawan ang mga pananaw 
ng CDC/ATSDR at hindi kumakatawan sa pag-endorso ng CDC/ATSDR ng pagbili ng anumang mga komersiyal na produkto o mga 
serbisyo na nabanggit. 

https://www.pehsu.net/
https://www.pehsu.net/nationalclassroom.html
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