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Cách Bảo Vệ Trẻ Tránh BPA
(Bisphenol A)
VIETNAMESE

LÀM SAO MÀ TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ TIẾP XÚC
VỚI BPA?
Trẻ sơ sinh bị tiếp xúc với BPA bằng 2 cách:
 Một lượng nhỏ BPA có thể thoát ra từ lớp lót trong
hộp sữa nếu lớp lót này được làm bằng BPA và
thẩm thấu vào sữa công thức dạng nước và trẻ có
thể uống vào.
 BPA cũng có thể thẩm thấu vào sữa công thức dành
cho trẻ sơ sinh hoặc sữa từ một số loại bình sữa trẻ
em bằng nhựa khi nước nóng được rót thẳng vào
bình.
Trong thai kỳ, trẻ cũng có thể bị phơi nhiễm BPA từ mẹ.
Điều này có thể xảy ra nếu người mẹ nuốt phải BPA tiết
ra từ lon hay hộp nhựa đựng thức ăn hoặc đồ uống.
BPA LÀ GÌ?
BPA (Bisphenol A) là một hóa chất được sử dụng để sản
xuất ra loại nhựa được gọi là polycarbonate. BPA cũng
được sử dụng để làm lớp lót trong hầu hết các thức ăn
và đồ uống đóng hộp, như hộp sữa công thức dạng lỏng
dành cho trẻ sơ sinh.
Tờ này sẽ giải thích BPA là gì, tại sao bạn cần phải biết
về BPA, và cách thức mà bạn có thể bảo vệ bản thân và
gia đình tránh BPA.
TẠI SAO BPA ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ
HỘP ĐỰNG THỨC ĂN VÀ ĐỒ UỐNG?
BPA được sử dụng bởi vì nó cứng, nhẹ, và bền. Lớp lót
được làm từ BPA giữ cho các hộp thức ăn và đồ uống
khỏi bị rỉ rét và kéo dài thời hạn sử dụng của các sản
phẩm đóng hộp.
VIỆC TIẾP XÚC VỚI BPA CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC
KHỎE HAY KHÔNG?
Nghiên cứu động vật trong phòng thí nghiệm cho thấy
rằng một lượng nhỏ BPA có thể có hại cho sự phát triển
bình thường của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi.
ẢNH HƯỞNG SỨC KHỎE CÓ THỂ CÓ CỦA BPA LÀ
GÌ?
Các ảnh hưởng sức khỏe có thể bao gồm, nhưng không
giới hạn ở những thay đổi trong việc phát triển hệ thần kinh
ở trẻ sơ sinh, chẳng hạn như chức năng tuyến giáp và
tăng trưởng não bộ; các thay đổi trong phát triển hành vi,
chẳng hạn như tăng động; và những thay đổi trong sự phát
triển bình thường của tuyến tiền liệt.

TÔI CÓ THỂ BẢO VỆ CON MÌNH KHỎI BPA BẰNG
CÁCH NÀO?
• Tránh tiếp xúc với BPA khi bạn đang mang thai
hoặc cho con bú.
• Cho con bú mẹ hoặc sử dụng sữa công thức
dạng bột.
• Không hâm nóng các bình nhựa.
• Sử dụng bình không chứa BPA.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHỤ NỮ MANG THAI VÀ ĐANG
CHO CON BÚ CÓ THỂ TRÁNH TIẾP XÚC VỚI BPA?
Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần nên:
 Ăn trái cây và rau tươi hoặc đông lạnh thay vì các
sản phẩm đóng hộp.
 Không hâm nóng thức ăn hoặc đồ uống trong các
hộp nhựa polycarbonate.
 Thay bất kỳ hộp nhựa polycarbonate cũ, bị trầy
xước, hoặc mờ đục, kể cả chai đựng nước.
TẠI SAO TÔI NÊN CHO CON BÚ MẸ HOẶC SỬ DỤNG
SỮA CÔNG THỨC DẠNG BỘT?
Nuôi con bằng sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của
chính bạn và của con bạn. Nếu bạn không thể nuôi con
bằng sữa mẹ được, hãy sử dụng sữa công thức dạng
bột.
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