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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
mercaptobenzothiazol.
Mercaptobenzothiazol (MBT) is een stof die bij de
productie van rubber (rubberversneller) wordt
gebruikt.
Huidcontact met rubber en rubberversnellers kan
leiden tot contactdermatitis, ook wel allergisch
contacteczeem genoemd.
Waar kunt u in aanraking komen met
mercaptobenzothiazol?
Op het werk
Bij de fabricage van natuurlijk rubber, butyl rubber,
nitrile of neopreen
▪ fabricage en gebruik van industriële producten
(lijmen, pluggen, slangen, sluitringen,
bandenisolatie, handschoenen)
▪ fabricage en gebruik van kantoorartikelen
(elastiekjes, potloodgum, bureauonderleggers,
muismatten)
▪ fabricage en gebruik van
gezondheidsproducten en medische
producten (medische handschoenen, maskers,
bedzeil, schorten, slangen,
schuimrubbermatrassen)
▪ fabricage en gebruik van sportartikelen
(ballen, wetsuits, rackets, clubs, schoenen,
badmutsen, badslippers, duikbrillen)
▪ als roestwerend middel in booroliën, antivries
Thuis
Rubber komt voor in veel gewone huishoudelijke
artikelen - een aantal worden hier genoemd, deze
lijst is echter niet compleet.
▪ (huishoud) handschoenen
▪ fietssnelbinders
▪ potloodgum
▪ bretels
▪ ballonnen

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

elastiek
auto- of fietsbanden
roltrapleuningen
condooms en pessaria
speelgoed
kleding (m.n. ondergoed) en schoeisel
warmwaterkruiken

Hoe vermijdt u contact met
mercaptobenzothiazol?
Rubber is afkomstig van de rubberplant of wordt
kunstmatig bereid. In alle gevallen worden er zeer
veel verschillende hulpstoffen aan toegevoegd om
de gewenste eigenschappen te krijgen. Het zijn juist
deze hulpstoffen die de problemen met uw huid
veroorzaken. Vermijd direct huidcontact met
rubber producten op uw werk, thuis en in uw auto.
Maak gebruik van alternatieven zonder rubber,
zoals vinyl, plastic, leer, hout of stof.
Wanneer u ondergoed met elastieken bandjes wast
in wasmiddelen met bleekmiddel worden sommige
hulpstoffen vrijgemaakt, waardoor u makkelijker
contactdermatitis zult krijgen.
Als u vermoedt dat u aan contact met
mercaptobenzothiazol 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 mercaptobenzothiazol, maar
ook uw schoonheidsspecialist(e), kapper en
dierenarts.
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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:
▪
mercaptobenzothiazol (MBT)
▪
2-mercaptobenzothiazole
▪
2-benzothiazolinethione
▪
2-benzothiazolethiol
▪
Benzothiazol-2-thione
▪
2-benzothiazolyl mercaptan
Gerelateerde stoffen waarop u ook kunt reageren:
▪
thiuramverbindingen mengsel
▪
carbamaatverbindingen
▪
mercaptoverbindingen
Let op: deze lijst kan onvolledig zijn.

Er zijn handschoenen te koop zonder
rubberversnellers. Een aantal voorbeelden zijn:
▪ Ansell Gammex® PF DermaPrene®
▪ Ansell Micro-touch® NitraFree™
▪ Mölnlycke Biogel® gloves
Let op: deze lijst kan onvolledig zijn.
Producten zonder mercaptobenzothiazol zijn
gemaakt zijn uit vinyl, plastic, siliconen,
polyurethaan, polyethyleen of acrylaten.
Als u producten koopt die mogelijk in aanraking
komen met uw huid, controleer dan de
ingrediëntendeclaratie ervan op het voorkomen
van één van de hierboven genoemde namen. Neem
bij twijfel contact op met uw apotheker of uw arts.
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