18 QUATERNIUM 15

Deze informatie is slechts bedoeld als een aanvulling op de informatie die u hebt gekregen van uw arts en dient niet ter
vervanging daarvan.

De TRUE Test® geeft aan dat u allergisch bent voor
quaternium 15.
Quaternium-15 is een conserveermiddel dat vooral
in cosmetica wordt gebruikt. De conserverende
werking van quaternium-15 is gebaseerd op het
geleidelijk afgeven van formaldehyde (een
zogenaamde formaldehydedonor). Mogelijk bent u
dus ook allergisch voor formaldehyde en is het
verstandig om ook het betreffende lifestyle advies
te lezen.
Huidcontact met quaternium-15 kan leiden tot
contactdermatitis, ook wel allergisch
contacteczeem genoemd.

Hoe vermijdt u contact met quaternium 15?
Controleer altijd de etiketten van uw cosmetica en
schoonmaakproducten op de aanwezigheid van
quaternium 15.

Waar treft u quaternium 15 aan?
Op het werk
▪ isolatieschuim
▪ mdf, triplex, multiplex
▪ balsemingvloeistoffen
▪ ultrasound gel voor echo, ECG e.d.
▪ in koel- en metaalbewerkingvloeistoffen
▪ lijm, inkt, toner en verf
▪ schoonmaakproducten, wassen,
poetsmiddelen, harsen
Thuis
▪ cosmetica zoals foundation, blush, mascara,
oogschaduw, oogpotlood, eyeliner
▪ huidverzorgingsproducten
▪ zeep, cleansers en shampoos
▪ kreukwerende stoffen
▪ schoonmaakproducten, wassen en
poetsmiddelen
▪ sigaretten- en tabaksrook
▪ hout-, kolen-, kerosine- en houtskoolrook

Als u vermoedt dat u aan contact met quaternium
15 blootstaat op uw werk, vraag dan bij uw
werkgever naar de betreffende
veiligheidsinformatiebladen (Material Safety Data
Sheets / MSDS).
Informeer niet alleen uw arts(en) en apotheker dat
u allergisch bent voor quaternium 15, maar ook uw
kapper en schoonheidsspecialist(e).

Mogelijk bent u ook allergisch voor formaldehyde
en andere formaldehydedonoren zoals
imidazolidinylureum (Germall 115), bromonitropropaandiol (Bronopol) en Parmetol K50.
Past u toch een product met quaternium-15 toe,
bijvoorbeeld bij de verzorging van een dier, draag
dan werkhandschoenen van natuurlijk of
synthetisch rubber of vinyl.

Welke producten en stoffen kunt u het beste
vermijden?
Vermijd producten die een van de volgende namen
vermelden in de ingrediëntendeclaratie, op het
MSDS of op de verpakking:
Vermijd producten die een van de volgende namen
vermelden in de ingrediëntendeclaratie, op het
MSDS of op de verpakking:
▪ Q-15 of chloroallyl methanamine chloride
▪ Hexamethylethylenetetramine chloroallyl
chloride
▪ 3 5,7-triaza-1-azoniaadamantane, 1-(3chloroallyl)-, chloride
▪ N-(3-chloroallyl hexamium chloride
▪ Dowicil ® 75, 150, 200
▪ Preventol® D 1
▪ methanamine-3-chloroallylo chloride
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Gerelateerde producten waarop u ook kunt
reageren:
▪ Formaldehyde of formaline; formic
aldehyde, oxymethylene
▪ Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (Bronopol)
▪ diazolidinyl ureum
▪ DMDM hydantoin

▪

imidazolidinylureum of imidurea (Germall
115)
▪ Parmetol K50
Let op: deze lijst kan onvolledig zijn.
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