DIAZOLIDINYLUREUM

De TRUE TEST 36 geeft aan dat u allergisch bent voor diazolidinylureum.

HOE VERMIJDT U CONTACT MET DIAZOLIDINYLUREUM?

Diazolidinylureum wordt in een groot aantal producten toegepast als
conserveermiddel, Vooral in persoonlijke verzorgingsproducten en cosmetica.
Diazolidinylureum is effectief tegen een breed spectrum aan bacteriën, schimmels
en gisten. Huidcontact met diazolidinylureum kan leiden tot contactdermatitis,
ook wel allergisch contacteczeem genoemd.

• Controleer altijd de etiketten van uw cosmetica en schoonmaakproducten
op de aanwezigheid van diazolidinylureum en vermijd producten waar het
in zit.
• Indien er geen informatie op het etiket staat, vraag ernaar bij uw apotheek,
drogist of bij de producent. Check ook een opvolgende aankoop van een bij
u bekend product, de inhoud veranderd regelmatig.
• Past u toch een product met diazolidinylureum toe, draag dan
werkhandschoenen van natuurlijk of synthetisch rubber of vinyl.
• Informeer niet alleen uw arts(en) en apotheker dat u allergisch bent voor
diazolidinylureum, maar ook uw kapper en schoonheidsspecialist(e).

WAAR TREFT U DIAZOLIDINYLUREUM AAN?
Op het werk
• cleansers
• vloeibare zeep
• schoonmaakproducten
• moisturizers
• als conserveermiddel in diverse producten
• shampoos voor dieren
Thuis
• cosmetica en make-up
• shampoos/conditioners
• huid- en haarverzorgingsproducten
• lotions
• crèmes en moisturizers
• foundations (poeder en vloeibaar)
• concealer
• bronzers/zelfbruiners
• make-up remover
• zonnebrandmiddelen
• vloeibare zeep
• badschuim
• babydoekjes
• als conserveermiddel in medicinale crèmes en zalven
• (af)wasmiddelen
• schoonmaakmiddelen

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

WAARMEE MOET U OPPASSEN?
Vermijd producten die een van de volgende namen vermelden in de
ingrediëntendeclaratie, op het MSDS of op de verpakking:
• Diazolidinylureum;
• Diazolidinylurea;
• N,N’-Bis(hydroxymethyl) ureum
• 1-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3bis(hydroxymethyl)urea
• N-(1,3-bis(hydroxymethyl)-2, 5-dioxo-4-imidazolidinyl-N,N’bis(hydroxymethyl)urea
• Germall II
• Tetramethylolhydantoin urea
Let op: deze lijst kan onvolledig zijn.
Omdat diazolidinylureum een formaldehyde vrijmaker/donor is, kunt u ook reageren
op de volgend stoffen: formaldehyde, quaternium 15, imidazolidinylureum
(Germall 115), 2-broom-2-nitropropaan-1,3-diol (Bronopol).
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.

Deze informatie is slechts bedoeld als een aanvulling op de informatie die u hebt gekregen van uw arts en dient niet ter vervanging daarvan.
Distributed by: .
11/2020© Bipharma B.V. 							

Voor meer informatie kijk op www.bipharma.com

				

ID-nr: TT-FLY-006/1

87459_1120 © 2020 SmartPractice. SmartPractice, the SmartPractice logo, TRUE TEST and the TRUE TEST logos are registered trademarks of SmartHealth, Inc.

