
Chương Trình Chứng Nhận Tiệm Móng Tay Lành Mạnh 

Thành phố San Francisco 

Hệ Thống Lọc Bụi 

 

Cảm ơn Anh Chị đã tham gia vào Chương Trình Chứng Nhận Tiệm Móng Lành Mạnh Thành phố 

San Francisco. Để được chứng nhận là tiệm móng tay lành mạnh, Anh Chị phải giữ đúng theo 9 điều lệ đã đề ra trên lá đơn 

đăng ký và nộp lại đơn gia nhập. Một trong 9 điều lệ đó là lắp đặt một hệ thống lọc bụi nếu tiệm của Anh Chị có cung cấp dịch 

vụ làm móng tay giả. Xin lưu ý 

 Những hệ thống lọc bụi sẽ là một trong những máy dưới đây 

 Những bộ lọc trong máy sẽ cần thay đổi trong vòng 6 tháng đến 1 năm sử dụng, tùy thuộc vào số lần sử dụng máy lọc 

 Để được giữ trong chương trình Tiệm Móng Tay Lành Mạnh, Sở Môi Trường của Thành phố San Francisco sẽ kiểm tra 

những giấy tờ chứng đã mua những bộ lọc sau 1 năm sử dụng 

Lọc bụi có hiệu quả: 

 Giữ những ống lọc bụi linh hoạt này gần khu vực hít thở để hút và loại bỏ những chất gây ô nhiễm trước khi chúng xâm nhập 

vào khu vực hít thở. 

 Miếng lọc loại HEPA (High Efficiency Particulate Air) hút lấy các bụi dạng hạt 

 Than hóa học hút lấy các phân tử hơi 

 Sự kết hợp giữa miếng lọc loại HEPA và miếng lọc sơ khởi và sự hoạt động của than hóa học là lý tưởng nhất  

Bảo trì: 

 Thay than hóa học mới và miếng lọc loại HEPA mới để hệ thống hoạt động có hiệu quả thì rất quan trọng  

 Tham khảo những chỉ dẫn của nhà sản xuất khi thay những miếng lọc mới và than hóa học mới  

 Một số nhà sản xuất sẽ gởi đến Anh Chị miếng lọc và than hóa học qua đường bưu điện khi đến lúc cần bảo hành. 

o Ví dụ: Salon Pure Air tự động gởi miếng lọc và hóa đơn mỗi 4 tháng 

 Nên chắc chắn bật hệ thống lên mỗi ngày 

Dấu hiệu thay thế: 

 Việc hút (hơi) vào trong máy lọc bụi có giảm đi đáng kể không? Anh Chị đã cố gắng chùi sạch miếng lọc mà vẫn không giúp ích 

gì cho việc hút (hơi) vào máy? Thử thay miếng lọc sơ khởi. Kiểm tra miếng lọc sơ khởi và miếng lọc cuối cùng.  

 Mùi trong tiệm không hề giảm đi? Thay than hóa học mới (mỗi 3 – 4 tháng với cách dùng thông thường) 



Mẹo vặt: 

 Giữ hồ sơ khi nào thay đổi các miếng lọc mới và thông báo cho mọi người trong tiệm biết để theo dõi. 
 

   
 

Nhà sản xuất 

Tên & số 

điện thoại 

liên lạc 

Loại máy 
Bảo vệ 

khỏi 

Trị giá Địa chỉ trang web 

Giá căn bản 

Bảo Trì (tùy 

vào việc sử 

dụng) 

Chương trình 

trả góp 

 

Air Impurities 

Removal 

System 

Amy Roulier 

1-800-236-

1889 

Ext.182 

Salon PureAir 

Revolution 

Mùi hơi 

nồng và 

bụi  

$1495 

thêm $233.59 

cho ống thứ hai  

Miếng lọc sơ 

khởi $46.62 

Miếng lọc 

HEPA: $201.18 

Không có 
chương trình trả 
góp 

http://www.airsystems-inc.com/product/spa-rev-

salon-pure-air-revolution/ 

Healthy Air Inc 1-800-259-

2535 Ext. 2 

Arya Zahedi 

Healthy Air 
Generation 3 HA-
SDP-G3 
 
 

Mùi hơi 

nồng và 

bụi 

$865 

thêm $70 cho 

ống thứ hai  

Miếng lọc 

chính: $145 

 

 

Gọi 1-800-259-
2535 cho 
chương trình chi 
trả thấp hàng 
tháng và 
chương trình chi 
trả hàng tháng 

http://aerovexsystems.com/nail-salon-air-

purification-systems/products.asp?ptid=2 

Air Purifiers and 

Cleaners 

Rex Murphy 

1800-701-

2513 

 

Aller Air Salon 5000 
Air Cleaner 
 
(1500 sq ft) 

Mùi hơi 

nồng và 

bụi – Bộ 

lọc than 

chứng 

nhận loại 

y tế 

$1,329.98 Miếng lọc 
chính: $262  
Miếng lọc sơ 
khởi: $92.98 (8 
cái) – Thay mới 
miếng lọc loại 
HEPA mỗi 3 
tháng   HEPA 
Filter: $131.98 

Gọi Call 1-800-

701-2513 cho 

chương trình trả 

góp.  

Không tiền đặt 

cọc. Vận 

chuyển hàng 

miễn phí  

http://www.airpurifiersandcleaners.com/electrocorp-

salon-5000-air-purifier-cleaner.html 

Air Purifiers and 

Cleaners 

Rex Murphy 

1800-701-

2513  

 

Aller Air Salon 6000 

Air Cleaner 

(1800 sq ft) 

Mùi hơi 

nồng và 

bụi – Bộ 

lọc than 

chứng 

nhận loại 

y tế 

$1,429.98 Miếng lọc chính 

Main Filter: 

$343.98 

Miếng lọc sơ 

khởi $131.98 (8 

cái) –  Thay 

mới miếng lọc 

loại HEPA mỗi 

3 tháng   : 

$184.98 

Gọi 1800-701-

2513 cho 

chương trình trả 

góp. Không tiền 

đặt cọc 

http://www.airpurifiersandcleaners.com/electrocorp-

salon-6000-air-purifier-cleaner.html 

http://www.airpurifiersandcleaners.com/electrocorp-salon-5000-air-purifier-cleaner.html
http://www.airpurifiersandcleaners.com/electrocorp-salon-5000-air-purifier-cleaner.html
http://www.airpurifiersandcleaners.com/electrocorp-salon-6000-air-purifier-cleaner.html
http://www.airpurifiersandcleaners.com/electrocorp-salon-6000-air-purifier-cleaner.html

