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Bản tin trong Ngành – ngày 23 tháng 7 năm 2014 – Tẩy tế bào chết
Board of Barbering and Cosmetology (Ủy ban) xin lưu ý với người được cấp phép rằng việc hành
nghề tẩy tế bào chết, cạo lông hoặc cân bằng biểu bì, không nằm trong phạm vi hành nghề dành
cho bất kỳ người nào được Ủy ban cấp phép.
Tẩy tế bào chết là một thủ thuật làm bong tróc (cạo) tế bào chết lớp biểu bì bằng cách sử dụng
một dụng cụ lưỡi cạo (thường là một lưỡi dao phẫu thuật) và hớt đi lớp da có lông tơ (lông tơ
đào).
Tẩy da chết được Ủy ban coi là một thủ thuật xâm lấn. Tiêu đề 16, Phân đoạn 9, Mục 991 của Bộ
luật Quy chế California nêu rõ:
Các thủ thuật Xâm lấn
(a) Người được cấp phép không được thực hiện bất kỳ hành động gây ảnh hưởng đến cấu trúc
hoặc chức năng của mô sống ở mặt hoặc cơ thể. Bất kỳ hành vi nào như thế này được coi là một
thủ thuật xâm lấn.
(b) Các thủ thuật xâm lấn bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các thủ thuật sau đây:
(1) Sử dụng dòng điện làm co rút cơ.
(2) Bôi các loại thuốc nước bôi, kem, hoặc các chất khác có ảnh hưởng đến các mô sống.
(3) Dùng kim đâm xuyên da, ngoại trừ kim tẩy lông bằng điện.
(4) Mài mòn lớp da dưới các lớp biểu bì chết.
(5) Loại bỏ da bằng dụng cụ lưỡi cạo.
LƯU Ý: Cơ quan đã trích dẫn: Mục 7312, Bộ luật Kinh doanh và Nghề Nghiệp. Tham khảo: Mục
7312(e), 7316, 7320, 7320.1, Bộ luật Kinh doanh và Nghề Nghiệp.
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