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HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ

Tai nạn giao thông xảy ra giữa hai chiếc 
xe máy, chàng trai ngã đè lên cô gái. 

Cô gái đang định lồm cồm bò dậy, 
chàng trai vội quát to:

- Cô hãy giữ nguyên hiện trường chờ 
công an đến giải quyết!

- !!!!!

Giữ nguyên hiện trường

Sưu tầm

Một anh nhân viên đến nhà sếp chơi, luôn miệng 
khen: “Chà chà, nhà anh đẹp thật!”

- Cậu quá khen! - Sếp đáp lời.
- Cháu đây là út hả? Ôi, sao mà xinh quá! Giống sếp 

như y đúc...
- Giống thật không, nó là con cô hàng xóm đấy! - Vợ 

sếp chen vào
- !!!

Nịnh không đúng lúc
Người phụ nữ vào shop, hỏi cô nhân viên bán hàng: 

“Tôi muốn mua một món quà tặng cho con trai”.
- Thưa, anh ấy như thế nào ạ?
- Cao 1m80, đẹp trai, khỏe mạnh, độc thân. Hơn 

nữa là thứ gì nó cũng có rồi, nên tôi chẳng biết mua 
tặng thứ gì nữa!

- Vậy bác có thể tặng anh ấy... số điện thoại của 
cháu được không?

Tặng số điện thoại

Phương pháp sản xuất

• Bước 1: sản xuất hỗn hợp từ các loại dầu (A)
Các dầu nguyên liệu được pha trộn với nhau theo tỷ lệ 
như sau:

Thành phần % theo trọng lượng

Chất tạo nhũ tương sáp N.F. XVII 1-8

Tinh dầu tỏi 0,05-0,5

Stearic acid 1-3

Dầu gan cá mập 2-12

Dầu hạnh nhân 2-8

Myristylmystate 0,5-2

Dầu nành 2-10

Propyl paraben 0,05-0,5

Alpha tocopherol 1-6

Hỗn hợp A được trộn ở nhiệt độ 800C.

• Bước 2: sản xuất hỗn hợp tá dược bổ sung (B)
Các thành phần tá dược bổ sung được trộn theo tỷ lệ như 
sau:

Thành phần % theo trọng lượng

Nước cất 40-70

Acrysol ICS-1 0,1-0,8

Propylene glycol 2-8

Methyl paraben 0,05-0,6

Diazolidinyl urea and parabens 0,05-0,6

Triethanolamine 99% 0,5-2,5

Hỗn hợp B được trộn ở nhiệt độ 900C.

Hỗn hợp nóng B được pha trộn từ từ vào A trong môi 
trường lắc mạnh cho đến hết và sản phẩm thu được là 
hỗn hợp dung dịch F hòa tan hoàn toàn. Hỗn hợp dung 
dịch F sau đó đã được làm lạnh đến 400C.

• Bước 3: sản xuất hỗn hợp phụ gia bổ sung (C)
Các thành phần phụ gia được pha trộn theo tỷ lệ như 
sau:

Thành phần % theo trọng lượng

Reticulin hòa tan 0,05-2

Hydrolyzed elastin 0,5-2

Alpine fragrance 161-742 0,1-6

• Bước 4: sản xuất kem thuốc (L)

Hỗn hợp dung dịch C được cho vào hỗn hợp F trộn cho 
đến khi hòa tan hoàn toàn, sau đó được làm lạnh đến 
nhiệt độ phòng. Sản phẩm L thu được là hỗn hợp kem 
oliganeous bán rắn giống như kem thoa mặt có màu sậm, 
có mùi đào nhẹ, độ pH từ 7,5 và 8,0 và được đóng gói 
trong ống kim loại có trọng lượng khoảng 30g.

Công thức thuốc giảm đau tại chỗ theo sáng chế có thể 
sử dụng cho da nhạy cảm, da bị viêm, được dùng bôi lên 
các chổ đau và cứng khớp. 

Nên bôi kem vào ban đêm và có băng bảo vệ để tránh 
dính lên quần áo và giường gối. Kem thuốc này có thể bôi 
liên tục một tuần.�

Các Hỏi - Đáp công nghệ, xin vui lòng liên hệ: 
Phòng Cung cấp Thông tin 

Trung Tâm Thông Tin Kh&Cn TP. hCm 
79 Trương Định, Quận 1, Tp. HCM 

ÐT: 08. 38243.826 - 38297.040 (số nội bộ  202, 203, 102)  
Fax: 08. 38291.957 - Email: cungcapthongtin@cesti.gov.vn


