CARBAMENGSEL

De TRUE TEST 36 geeft aan dat u allergisch bent voor carbamengsel.
Carbamengsel bestaat uit een aantal stoffen (rubberversnellers) die worden
gebruikt bij de fabricage van rubber.

Wanneer u ondergoed met elastieken bandjes wast in wasmiddelen met een
bleekmiddel, worden de hulpstoffen vrijgemaakt, waardoor u makkelijker
contactdermatitis zult krijgen.

Huidcontact met rubber en rubberversnellers kan leiden tot contactdermatitis,
ook wel allergisch contacteczeem genoemd.

Als u vermoedt dat u aan contact met carbamengsel blootstaat op uw werk, vraag
dan bij uw werkgever naar de betreffende veiligheidsinformatiebladen (Material
Safety Data Sheets / MSDS).

Carbamengsel bestaat uit de volgende drie allergenen:
• difenylguanidine
• zinkdiethyldithiocarbamaat
• zinkdibutyldithiocarbamaat

Informeer niet alleen uw arts(en) en apotheker dat u allergisch bent voor
carbamengsel, maar ook uw tandarts, dierenarts, schoonheidsspecialist(e) en
kapper.

WAAR KUNT U IN AANRAKING KOMEN MET CARBAMENGSEL?
Op het werk
• fabricage en gebruik van industriële producten van rubber (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)
• bestrijdingsmiddelen ter bestrijding of voorkoming van schimmel
Thuis
Rubber komt voor in veel gewone huishoudelijke artikelen - een aantal worden
hier genoemd, deze lijst is echter niet compleet.
• rubber (huishoud) handschoenen
• fietssnelbinders
• potloodgum			
• bretels
• ballonnen			
• elastiekjes
• auto- of fietsbanden		
• roltrapleuningen
• condooms en pessaria		
• speelgoed
• kleding (m.n. ondergoed) en schoeisel
• warmwaterkruiken

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:
Carbamengsel
• diphenylguanidine; (1,3-diphenylguanidine; N,N`-diphenylguanidine)
• zinc dibutyldithiocarbamate; bis(N,N`-dibutyldithiocarbamato)zinc);
carbamic acid dibutyldithio-, zinc complex; zinc bis(dibutyldithiocarbamate)
• zincdiethyldithiocarbamate; diethyldithiocarbamic acid zinc salt; zinc
bis(diethyldithiocarbamate); zinc diethylcarbamodithioate
Gerelateerde stoffen waarop u ook kunt reageren:
• thiurammengsel
• tetramethylthiuram monosulfide
• dipentamethylenethiuram disulfide
• mercaptomengsel
• mercaptobenzothiazol
• disulfiram
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.
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.

HOE VERMIJDT U CONTACT MET CARBAMENGSEL?
Vermijd blootstelling aan rubber producten. In veel gevallen bestaat er een
alternatief zoals vinyl, plastic, leer, hout of stof.
Het spreekt vanzelf dat mensen die werken in de rubberfabricage een hogere
kans hebben op allergische reacties. Uw werkgever kan u behulpzaam zijn bij
het vinden van de juiste oplossing.

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