METHYLDIBROMO GLUTARONITRIL
(MDGN)

De TRUE TEST 36 geeft aan dat u allergisch bent voor methyldibromo
glutaronitril (MDGN).

WAARMEE MOET U OPPASSEN?

Methyldibromo glutaronitril, ook wel dibromodicyanobutaan genoemd, is een
component van het conserveermiddel Euxyl K4001.

Vermijd producten die een van de volgende namenvermelden in de
ingrediëntendeclaratie, op het MSDS of op de verpakking3:
• Methyldibromoglutaronitril
• MDGN
• MDBGN
• Cas. 98668-04-3
• Einecs: 252-681-0
• dibromodicyanobutaan
• 1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane
• 1-Bromo-1-(bromomethyl)-1,3-propanedicarbonitrile
• 2-Bromo-2-(bromomethyl) glutaronitrile
• 2-Bromo-2-(bromomethyl) pentanedinitrile
• Euxyl K400
• Merguard 1105

Vanwege het sensibiliserende potentieel is het gebruik in zowel leave-on
als in rinse-off cosmetica verboden door de Europese commissie2. De stof
Phenoxyethanol, het andere component van Euxyl K400 komen we nog wel
tegen2.
MDGN wordt gebruikt als conserveermiddel in een groot aantal toepassingen en
het is effectief tegen een breed spectrum aan bacteriën, schimmels en gisten.

WAAR TREFT U METHYLDIBROMO GLUTARONITRIL AAN?
Op het werk:
• snij- en booroliën
• koelvloeistof
• lijmen en kleefmaterialen
Thuis:
• Lichaams-, huid- en haarverzorgingsproducten
• Gezichtscremes en handcremes
• zonnebrandmiddelen,
• massage olie, (was)emulsies en babylotion
• vochtig toiletpapier

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 METHYLDIBROMO GLUTARONITRIL?
• P robeer huidcontact met producten waarin methyldibromo glutaronitril is
verwerkt te vermijden
• Controleer altijd de etiketten van uw huid- en haarverzorgingsproducten op
de aanwezigheid van methyldibromo glutaronitril. Indien er geen informatie
op het etiket staat, vraag ernaar bij uw apotheek of drogist of bij de
producent.
• Check ook een opvolgende aankoop van een bij u bekend product, de
inhoud veranderd regelmatig.
• Informeer niet alleen uw arts(en) en apotheker dat u allergisch
bent voor methyldibromo glutaronitril, maar ook uw kapper en
schoonheidsspecialist(e).
• Overleg met uw werkgever over het dragen van beschermende kleding en/
of handschoenen.
Als u vermoedt dat u aan contact met methyldibromo glutaronitril blootstaat op uw
werk, vraag dan bij uw werkgever naar de betreffende veiligheidsinformatiebladen
(Material Safety Data Sheets / MSDS).
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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.
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