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Hen suyễn
Hen suyễn (hen phế quản) là căn bệnh mãn tính gây 
ra tình trạng viêm nhiễm ở phổi, làm hẹp đường thở, 
khiến người bệnh khó thở hơn. Bệnh này không có 
cách chữa khỏi, nhưng có thể bằng phương pháp 
điều trị và kiến   thức phù hợp.
Các triệu chứng và cơn hen suyễn có thể được khởi 
phát do tiếp xúc với các yếu tố độc hại và không độc 
hại khác nhau, các tác nhân kích ứng trong không khí, 
các hoạt động và tình trạng có thể làm nặng thêm các 
vấn đề của phổi. Các trang tiếp theo mô tả tác nhân 
gây bệnh là gì và cách giảm hoặc loại bỏ chúng khỏi 
môi trường xung quanh chúng ta. Tác nhân gây bệnh 
khác nhau ở mỗi người, vì vậy tốt nhất quý vị nên biết 
các tác nhân gây bệnh cho con em mình và tránh tiếp 
xúc với chúng càng nhiều càng tốt.

Tác nhân gây bệnh
Tác nhân gây bệnh là một chất, sự việc hoặc hoạt 
động gây ra các triệu chứng hen suyễn. Có hai loại 
tác nhân gây bệnh: 

1 Tác nhân dị ứng ảnh hưởng đến toàn bộ hệ 
thống miễn dịch, gây ra phản ứng dị ứng và 
các triệu chứng hen suyễn.

2 Tác nhân kích ứng không gây ra phản ứng dị 
ứng, nhưng có thể làm cho bệnh hen suyễn 
trở nên nặng hơn bằng cách kích thích đường  

            thở và gây ra các triệu chứng.

Dưới đây là biểu đồ trình bày ví dụ về cả hai loại tác 
nhân gây bệnh.
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Phấn hoa
Phấn hoa từ cây cối và thực vật có thể đặc biệt nhiều 
vào mùa xuân và mùa thu. Để giảm bớt mức độ tiếp 
xúc của con em quý vị với phấn hoa, hãy:

 } Đóng cửa sổ (nhà ở và xe hơi) và sử dụng điều hòa 
không khí có bộ lọc HEPA nếu có thể.

 } Lên kế hoạch cho các hoạt động trong nhà vào 
những ngày có nhiều phấn hoa.

 } Kiểm tra cấp độ phấn hoa tại pollen.com.

 } Hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 
quý vị về xét nghiệm và thuốc dị ứng.

 } Thay quần áo sau khi ra ngoài.

 } Bắt trẻ tắm trước khi đi ngủ. Điều này giúp loại bỏ 
phấn hoa khỏi cơ thể con em quý vị.

 } Hạn chế hoạt động ngoài trời và vui chơi ngoài trời 
trong thời gian cao điểm. Phấn hoa có tác hại cao 
hơn trong khoảng 5-10 giờ sáng.

 } Tránh phơi đồ giặt vào những ngày có nhiều phấn 
hoa, vì phấn hoa sẽ dính vào đồ đã giặt sạch.

 } Hạn chế cho trẻ bị dị ứng phấn hoa và cỏ phấn 
hương hoạt động ở vườn và bãi cỏ.

 } Tải ứng dụng WebMD Allergy về thiết bị di động 
hoặc máy tính bảng của quý vị để theo dõi cấp độ 
phấn hoa.

 

Mạt bụi
Mạt bụi là những con bọ nhỏ mà ta không thể nhìn 
thấy. Chúng sống trong gối, giường, thú nhồi bông, bộ 
lọc không khí bẩn, thảm, màn và đồ nội thất. Để giảm 
lượng mạt bụi trong nhà mình, quý vị hãy:

 } Sử dụng vỏ ga chống bụi và chống dị ứng đặc biệt 
để bọc ngoài nệm và gối. Giặt vỏ ga theo chỉ dẫn của 
nhà sản xuất hoặc định kỳ hai tháng một lần.

 } Thay gối ít nhất năm năm một lần.

 } Giặt ga trải giường và vỏ chăn hàng tuần bằng nước 
thật nóng (130 độ) và sấy trong máy sấy (không phơi 
ngoài trời).

 } Che đồ nội thất bọc nệm bằng tấm phủ hoặc miếng 
vải che có thể giặt được và giặt chúng định kỳ 3 đến 
6 tháng một lần.

 } Giảm bớt sự bừa bộn bằng cách để các vật dụng 
trong hộp đựng, ngăn kéo hoặc hộc tủ đóng kín.

 } Dọn dẹp và lau bụi các phòng bằng khăn ẩm và hút 
bụi thảm, đồ nội thất bọc nệm và màn hàng tuần 
bằng máy hút có bộ lọc HEPA.

 } Giặt thú nhồi bông thường xuyên và sấy khô hoàn 
toàn. Quý vị cũng có thể cho thú nhồi bông vào túi 
nhựa trong ngăn đá trong năm giờ hoặc đặt chúng 
trong máy sấy trong một chu kỳ sấy. Làm điều này 
thường xuyên để diệt mạt bụi. 

 } Hạn chế số lượng thú nhồi bông quanh nơi ngủ.

 } Thay bộ lọc điều hòa không khí 3 tháng một lần hoặc 
theo chỉ dẫn.

 } Dọn dẹp gầm giường và gầm bàn ghế.

 } Giữ độ ẩm trong nhà bằng hoặc dưới 50 phần trăm.
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Côn trùng gây hại
Gián, chuột nhà và chuột cống sống trong tất cả các 
loại nhà và khu dân cư. Một số người bị dị ứng với 
phân của những côn trùng gây hại này. Rất khó để 
loại bỏ những côn trùng gây hại này nhưng có những 
điều ta có thể làm để phòng tránh chúng:

 } Để tất cả các loại thức ăn ngoài phạm vi phòng ngủ.

 } Để thức ăn và rác trong hộp, thùng kín và đậy chặt.

 } Dọn sạch đồ ăn rơi vãi và vụn thức ăn ngay lập tức.

 } Bảo quản dầu mỡ nấu ăn trong tủ lạnh.

 } Loại bỏ những thứ gây bừa bộn như chồng báo, túi 
giấy, hộp và các vật dụng khác.

 } Sửa chỗ rò rỉ nước. Không để nước đọng ở bất cứ 
đâu.

 } Không để bát đĩa bẩn trong bồn rửa.

 } Không để sót thức ăn vật nuôi.

Lưu ý: Nếu quý vị đang sử dụng thuốc trừ dịch hại 
trong nhà, hãy nhớ rằng tất cả các dạng chất độc phải 
được giữ tách biệt và hoặc ngoài tầm với của trẻ em.

Thú cưng
Các loài động vật như thỏ, mèo, chó, chuột hamster, 
ngựa và chim có thể là tác nhân gây ra các triệu 
chứng hen suyễn. Những tác nhân dị ứng này thường 
đến từ một loại protein trong nước bọt, nước tiểu và 
vảy sừng trên da của vật nuôi. Nếu những tác nhân dị 
ứng này ảnh hưởng đến bản thân, quý vị nên:

 } Giữ tất cả các động vật có lông và lông vũ ở ngoài 
phạm vi phòng ngủ và các phòng khác mà quý vị 
dành nhiều thời gian sinh hoạt.

 } Giữ thú cưng bên ngoài nhà nếu thời tiết cho phép.

 } Tắm cho thú cưng hàng tuần để loại bỏ vảy sừng 
trên da của chúng.

 } Chọn sàn không trải thảm hoặc gột rửa thảm của 
quý vị ba hoặc bốn lần một năm (theo mùa).

 } Sử dụng máy lọc không khí HEPA và bộ lọc thông 
hơi để giúp giảm các tác nhân dị ứng từ thú cưng 
phát tán trong không khí.

 } Nhốt giữ thú cưng bên ngoài nhà.

 } Khuyến khích mọi người rửa tay sau khi chạm vào 
bất kỳ động vật nào có lông hoặc lông vũ.

 } Không sử dụng gối hoặc chăn bông được nhồi bằng 
lông mịn hoặc các loại lông vũ khác.

 } Tìm một ngôi nhà khác cho thú cưng của quý vị. Phải 
mất đến sáu tháng mới cỏ thể loại bỏ hết tác nhân dị 
ứng khỏi nhà.
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Nấm mốc
Nấm mốc có thể xuất hiện ở những nơi như nhà bếp, 
phòng tắm, tầng hầm và những nơi ẩm ướt khác. Nếu 
gặp phải nấm mốc ở bất cứ đâu trong không gian 
sống của mình, quý vị nên:

 } Sử dụng quạt hoặc mở cửa sổ sau khi tắm để loại 
bỏ hơi ẩm trong không khí.

 } Sửa chỗ rò rỉ càng sớm càng tốt để ngăn nấm mốc 
phát triển.

 } Sử dụng máy hút ẩm để giữ cho ngôi nhà luôn khô 
ráo ở độ ẩm 30-50 phần trăm.

 } Không tưới quá nhiều cho cây cảnh trong nhà và giữ 
chúng ở khu vực thông gió tốt.

 } Làm khô các khu vực rò đọng nước trong vòng 24-
48 giờ để ngăn nấm mốc phát triển.

 } Dùng muối nở, giấm và nước để làm sạch nấm mốc.

 } Tránh cọ sát với lá và cỏ. 

Các khu vực ẩm ướt trong nhà

Thực phẩm
Đối với một số người, dị ứng thực phẩm có thể gây ra 
các triệu chứng hen suyễn cho họ. Những thực phẩm 
như trứng, đậu nành, đậu phộng, cá, sữa, lúa mì, các 
loại hạt cây và động vật có vỏ có thể gây ra các phản 
ứng dị ứng từ nhẹ đến nguy hiểm đến tính mạng.

Không nên xem nhẹ bất kỳ trường hợp dị ứng thực 
phẩm nào và xét nghiệm dị ứng có thể xác định được 
chứng dị ứng. Hãy hỏi bác sĩ về việc xét nghiệm và 
trao đổi về phác đồ điều trị dị ứng thực phẩm. Nên 
chia sẻ phác đồ này với y tá và giáo viên tại trường 
học của con em quý vị. 

Nếu con em quý vị cần được tiếp ứng bằng dụng cụ 
EpiPen®, hãy đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ 
này phòng trường hợp phản ứng dị ứng nghiêm trọng. 
Hướng dẫn mọi người trong gia đình cách sử dụng 
EpiPen và nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe của quý vị nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Dù phải tránh dị ứng thực phẩm, 
vẫn nên có các đồ ăn nhẹ lành 

mạnh hàng ngày. Chuẩn bị đồ ăn 
nhẹ từ trước và ăn nhẹ một cách 

cẩn thận!

Ngưng tụ và 
rò rỉ trong 

phòng tắm

Cặn bẩn ở cửa 
sổ và cửa ra vào

Đường ống nước 
bị rò rỉ và không 

đủ thông gió

Hư hỏng trên mái nhà

Bốc hơi nước (WVT)
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Ô nhiễm và thời tiết khắc nghiệt

Ô nhiễm không khí có thể gây kích ứng đường thở và 
gây ra các triệu chứng hen suyễn.

 } Hãy theo dõi bản tin địa phương để nắm rõ những 
ngày không khí không tốt cho sức khỏe.

 } Sử dụng bộ lọc không khí HEPA trong các thiết bị 
điều hòa không khí của quý vị.

 } Giữ con em quý vị ở trong nhà khi ô nhiễm không khí 
đạt mức báo hiệu da cam hoặc mức đỏ.

 } Truy cập airnow.gov để biết dữ liệu chất lượng không 
khí tại nơi quý vị sống.

Chú ý đến những yếu tố biến đổi khí hậu có thể gây ra 
các triệu chứng hen suyễn.
 

 } Khi trời nóng, hãy ở nơi mát mẻ và ở trong nhà. Hãy 
nhớ uống ít nhất sáu đến tám cốc nước mỗi ngày.

 } Khi trời lạnh, hãy giữ ấm và ở trong nhà. Dạy con em 
quý vị cách che miệng và mũi bằng khăn quàng cổ 
khi ra ngoài.

Thời tiết khắc nghiệt cũng có thể làm trầm trọng thêm 
tác động của các tác nhân gây hen suyễn khác.

 } Vào những ngày nóng ẩm, có thể có nhiều bào tử 
nấm mốc hơn.

 } Trong những ngày gió to và nóng, độ phát tán phấn 
hoa có thể rất cao.

 } Thời tiết nóng có thể dẫn đến chất lượng không khí 
kém hoặc tăng ô nhiễm không khí.

Cảm lạnh, vi-rút và các bệnh khác

Cảm lạnh và cúm lây lan khi tiếp xúc với một 
người khác nhiễm vi-rút, thường là tiếp xúc chạm 
tay hoặc tiếp xúc với các đồ vật mà cả hai người 
đều chạm vào.

 } Dạy con em quý vị rửa tay thường xuyên. Trẻ nên 
hát bài “Chúc Mừng Sinh Nhật” hai lần trong khi rửa 
tay. Bằng cách này, trẻ rửa tay đủ lâu để loại bỏ vi 
trùng và vi khuẩn.

 } Sử dụng chất khử trùng tay khi không có xà phòng 
và nước.

 } Dạy trẻ:

 z Rửa tay khi dính bẩn và trước khi ăn.

 z Ho và hắt hơi hướng vào khuỷu tay, không phải 
vào bàn tay.

 z Không bao giờ đưa ngón tay vào mắt, mũi hoặc 
miệng.

 } Không dùng chung đồ ăn hoặc thức uống với bất kỳ 
ai bị cảm lạnh, cúm hoặc các bệnh khác.

Ợ chua và GERD (bệnh trào ngược dạ dày thực 
quản) là hai căn bệnh có thể gây ra các triệu chứng 
hen suyễn. Để giảm các triệu chứng từ những căn 
bệnh này, hãy cố gắng:

 } Ăn nhiều bữa nhỏ.

 } Không nằm trong vòng hai hoặc ba giờ sau khi ăn.

 } Tránh các loại thực phẩm có thể gây ra chứng ợ 
nóng hoặc các triệu chứng GERD.

*Lời khuyên: Đảm bảo súc miệng hoặc đánh răng sau 
mỗi lần điều trị thở và dùng thuốc.
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Khói
Khói thuốc là tác nhân gây bệnh cho hầu hết trẻ em. 
Không nên cho phép ai đó hút thuốc trong nhà hoặc 
trong xe của quý vị. Khói cũng khiến ta khó thở và có 
thể gây tổn thương vĩnh viễn cho đường thở.

 } Dạy con em quý vị tránh khói từ bất kỳ nguồn nào, 
bao gồm:

 z Người đang hút thuốc (thuốc lá điếu, xì gà, tẩu, 
thuốc lá điện tử)

 z Nơi đốt củi, lò sưởi hoặc lò đun

 z Tiệc nướng hoặc bếp nướng

 z Nến hoặc hương

 z Nơi đốt rác ngoài trời

 z Cháy rừng hoặc đốt ruộng có kiểm soát

 } Những người hút thuốc nên truy cập vào trang 
smokefree.gov hoặc gọi đường dây 1-877-44U-QUIT 
để được trợ giúp và tư vấn miễn phí cách bỏ hút 
thuốc.

 } Thành viên trong gia đình và khách đến thăm không 
bao giờ được hút thuốc trong nhà hoặc trong xe hơi, 
ngay cả khi cửa sổ hoặc cửa ra vào đang mở.

 } Nếu quý vị hút thuốc, chỉ hút thuốc bên ngoài, không 
hút thuốc trong nhà hoặc trong xe hơi. Khoác thêm 
một lớp áo tạm khi hút thuốc để dễ cởi bỏ khi quay 
trở lại trong nhà.

Khói thuốc thụ động
Khói thuốc thụ động, còn được gọi là khói thuốc trong 
môi trường, là hỗn hợp của hai dạng khói sinh ra từ 
việc đốt thuốc lá.

 } Khói nguồn chính do người hút thuốc phả ra.

 } Khói nguồn phụ là từ đầu điếu thuốc lá, tẩu, xì gà 
hoặc điếu thuốc lá điện tử đang cháy trong ống điếu. 
Loại khói này có nồng độ các tác nhân gây ung thư 
(chất gây ung thư) cao hơn và độc hại hơn so với 
khói nguồn chính. Nó cũng có các hạt nhỏ hơn khói 
nguồn chính, giúp chúng đi vào phổi và các tế bào 
của cơ thể dễ dàng hơn.

Khi trẻ em tiếp xúc với khói thuốc thụ động, việc này 
được gọi là hút thuốc không tự chủ hoặc hút thuốc 
thụ động. Những người không hút thuốc cũng hít vào 
nicotine và các hóa chất độc hại giống hệt như những 
người hút thuốc.

Khói thuốc thụ động có thể gây ung thư. Khói thuốc 
thụ động gây ung thư phổi ngay cả ở những người 
chưa bao giờ hút thuốc. Khói này có thể là tác nhân 
gây ung thư hạch, bệnh bạch cầu, ung thư gan và 
khối u não ở trẻ em.

Trẻ nhỏ là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất và 
không thể tránh khỏi khói thuốc thụ động. Phần lớn 
nguy cơ tiếp xúc của chúng đến từ việc người lớn hút 
thuốc tại nhà. Trẻ em có cha mẹ hút thuốc thường bị 
bệnh nhiều hơn, bị nhiễm trùng phổi (viêm phế quản 
và viêm phổi) nhiều hơn, có nhiều khả năng bị ho, thở 
khò khè, khó thở và nhiễm trùng tai hơn.

Khói thuốc thụ động có thể gây ra các cơn hen suyễn, 
làm cho các triệu chứng hen suyễn diễn biến nặng 
hơn, thậm chí gây ra các trường hợp hen suyễn mới 
ở những trẻ không có triệu chứng trước đó.

Ở trẻ nhỏ, khói thuốc thụ động làm tăng nguy cơ mắc 
hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS). 

Khói
nguồn 
chính

Khói
nguồn phụ
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Tập thể dục
Tập thể dục, nô đùa và chơi thể thao có thể là tác 
nhân gây bệnh đối với một số trẻ, nhưng có thể trạng 
khỏe khoắn và lành mạnh sẽ giúp trẻ dễ thở hơn. Bị 
hen suyễn không có nghĩa là trẻ không thể tham gia 
vào các loại hoạt động này; trẻ chỉ cần chăm lo thêm 
một chút cho bản thân mà thôi.

 } Trẻ nên dừng lại vài phút khi bắt đầu thấy khó thở.

 } Trao đổi với bác sĩ của trẻ về thuốc giảm đau nhanh 
hoặc ứng cứu nhanh (rescue) có thể được sử dụng 
khi thực hiện một hoạt động.

 } Dạy trẻ một số động tác khởi động trước khi chơi thể 
thao.

 } Dạy trẻ hạ nhiệt sau khi hoạt động trong 10 phút.

 } Dạy trẻ che miệng và mũi bằng khăn quàng cổ khi ở 
ngoài trời lạnh.

 } Kiểm tra cấp độ ô nhiễm và cấp độ phấn hoa để 
ngăn ngừa các triệu chứng hen suyễn.

 } Truy cập airnow.gov để lấy dữ liệu chất lượng không 
khí tại nơi quý vị sống và pollen.com để xem dự báo 
dị ứng tại nơi quý vị ở. Tải về ứng dụng WebMD 
Allergy để giúp kiểm soát các triệu chứng dị ứng của 
quý vị.

*Lời khuyên: Hãy nhớ dành ra một giờ hoạt động 
thể chất mỗi ngày với các hoạt động “an toàn cho 
bệnh hen suyễn”.

Thuốc
Đôi khi một loại thuốc có thể gây ra các triệu 
chứng hen suyễn.

 } Hãy trao đổi với bác sĩ về tất cả các loại thuốc, thảo 
mộc, thực phẩm chức năng và vitamin mà con em 
quý vị dùng.

 } Hãy trao đổi với bác sĩ của trẻ khi trẻ dùng bất kỳ 
thuốc nào sau đây:

 z Aspirin

 z Thuốc kháng viêm không steroid như ibuprofen 
(MOTRIN® hoặc Advil) và naproxen (Aleve® 
hoặc Naprosyn)

 z Ngoài ra, hãy hỏi về bất kỳ loại thuốc ức chế 
beta (beta-blocker) nào, thường được sử dụng 
cho người bị bệnh tim, huyết áp cao và chứng 
đau nửa đầu. Thuốc ức chế men chuyển (ACE 
inhibitor), được sử dụng cho người bị bệnh tim 
và huyết áp cao, có thể gây ho mà có thể bị 
nhầm với triệu chứng hen suyễn.

 
Lời nhắc:

Giữ thuốc ở nơi an toàn trong hộp và 
tránh xa tầm tay trẻ em.

Trung Tâm Kiểm Soát Chất 
Độc Bắc Texas 
1-800-222-1222

Liều lượng an toàn • Bảo quản an toàn • 

Thải bỏ an toàn

meddropbox.org



Mùi nồng nặc
Mùi nồng nặc từ hóa chất và dụng cụ xịt có thể làm 
trầm trọng thêm chứng hen suyễn của con em quý vị.

 } Chuyển từ các sản phẩm tẩy rửa có mùi nồng nặc 
sang các sản phẩm “lành, xanh và sạch” ít độc hại 
hơn. Quý vị cũng có thể tự làm chất tẩy rửa an toàn 
và “xanh”.

 } Bật quạt hút mùi hoặc mở cửa sổ khi nấu ăn trên 
bếp ga hoặc sử dụng máy sưởi sử dụng nhiên liệu 
dầu hỏa hoặc ga không thông gió.

 } Dạy trẻ tránh xa các nguồn tạo mùi và dụng cụ xịt 
như nước hoa, bình xịt khử mùi, bột và bình thuốc 
dạng xịt.

*Lời nhắc: Giữ tất cả các hóa chất và nguồn tạo mùi 
tách biệt và hoặc ngoài tầm với của trẻ em.

Cảm xúc mạnh
Cười hoặc khóc cũng có thể là tác nhân gây ra các 
triệu chứng hen suyễn ở trẻ em. Tự những cảm 
xúc này không phải là nguyên nhân gây ra các 
triệu chứng hen suyễn. Những cảm xúc mạnh này 
khiến các cơ thắt lại hoặc làm tăng nhịp thở. Tiếng 
cười là một phần của niềm vui thời thơ ấu và không 
nên bị kìm chế.

 } Khuyến khích con em quý vị thả lỏng nếu cơn cười 
to gây ra các triệu chứng hen suyễn.

 } Hướng dẫn trẻ cách giữ bình tĩnh, thể hiện bản thân 
mà không la hét và nhớ hít thở sâu và chậm rãi khi 
cảm thấy căng thẳng, khó chịu hoặc tức giận.

 } Xử lý cơn òa khóc hoặc cơn giận dữ bằng cách giữ 
bình tĩnh, đưa trẻ đến nơi an toàn và lờ đi hành vi đó. 
Cố gắng vỗ về trẻ bằng cách bắt đầu một hoạt động 
mới.

 } Khi cơn giận qua đi, hãy làm mẫu hành vi mà quý vị 
muốn thấy, rồi nói cho trẻ biết vấn đề là gì và quý vị 
muốn chúng phải làm gì.
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Chất tẩy rửa an toàn cho người bị hen suyễn

Chất cọ rửa phòng tắm
¼ chén muối nở (baking soda)
1 muỗng canh xà phòng lỏng castile hoặc Dawn 
xanh (nước rửa chén)
1 muỗng cà phê giấm
*Trộn ¼ chén muối nở, 1 muỗng canh xà phòng và 
1 muỗng cà phê giấm để có hỗn hợp sền sệt.  
Sử dụng bọt biển để lau chà bề mặt.

Chất lau tẩy lò nướng
Muối nở
Nước
* Trộn 1 chén muối nở với nước để tạo thành hỗn 
hợp sền sệt. Phết lên bề mặt lò và để yên một lúc. 
Dùng miếng cọ rửa để cọ sạch lò.
**Không sử dụng chất tẩy rửa này trên lò nướng 
tự làm sạch.

Chất lau cửa sổ và gương kính
Giấm
Nước
*Cho ¼ chén giấm vào bình xịt và đổ đầy nước vào 
phần còn lại của chai. Chất tẩy nấm mốc

Muối nở
Giấm
Nước
*Hòa 2 phần muối nở vào một phần nước và một 
phần dung dịch giấm cho đến khi trở thành hỗn 
hợp đậm đặc. Phết hỗn hợp lên bề mặt, để khô và 
chà bằng khăn ẩm.

Chất tẩy rửa đa dụng
1 2/3 chén muối nở
½ chén xà phòng lỏng castile hoặc Dawn xanh 
(nước rửa chén)
½ chén nước
2 muỗng canh giấm
*Hòa muối nở và xà phòng lỏng trong một cái bát. 
Thêm nước, sau đó là giấm. Đổ vào chai để tẩy 
rửa các bề mặt mong muốn. 
**Nếu hỗn hợp quá đặc, hãy thêm nước nếu 
cần loãng hơn.



Nguồn tư liệu về bệnh hen suyễn

Lưu ý
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quét mã QR này để tìm hiểu thêm về bệnh hen suyễn.

Để biết thêm thông tin về 
bệnh hen suyễn

Hiệp Hội Phổi Hoa Kỳ
lungusa.org
1-800-LUNG-USA

Tổ Chức Hen Suyễn Và 
Dị Ứng Hoa Kỳ
aafa.org
1-800-7-ASTHMA
1-800-727-8462

Mạng Lưới Bệnh Dị Ứng & Hen 
Suyễn (Allergy & Asthma Network)
Hội Các Bà Mẹ Hen Suyễn (Mothers 
of asthmatics)
aanma.org
1-800-878-4403




