
TIURAM  MIX 
 

La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic a la barreja tiuram, productes 
químics que s'utilitzen en la fabricació del cautxú. Poden trobar-se en gomes de 
tot tipus, tant d'ús industrial com domèstic. La barreja conté 4 al·lèrgens: 
tetrametiltiuram disulfur, tetrametiltiuram monosulfur, tetraetiltiuram disulfur i 
dipentametiltiuram disulfur. 
 
LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBEN ELS INGREDIENTS DE LA MESCLA 
tiuram: 
 
• ARTICLES DOMÈSTICS DE GOMA (CAUTXÚ): sabates, guants, gomes 
elàstiques, mànecs de goma d'eines, volanderes, estris de cuina, botes d'aigua, 
pneumàtics, estoretes per al cotxe, joguines, pilotes, preservatius, gorres de 
piscina, vestits i ulleres de busseig, catifes de bany, estores antilliscants, tetines 
de biberons i de xumets, etc. 
• PRODUCTES INDUSTRIALS: cables, endolls, màscares de gas, auriculars, 
estetoscopis, olis lubricants, pintures, adhesius, etc. 
• AGRICULTURA: com pesticides i fungicides en greixos d'alimentació, en 
aliments precuinats (mandonguilles, croquetes ..), insecticides, repel · lents de 
rates, esprais fungicides en cultius de fruits, esprais per conservar llavors, 
bolets, plantes i flors . 
• Antabus ® (disulfiram): és un medicament per al tractament de l'alcoholisme 
(químicament és un tiuram). 
• VARIS: desinfectant en sabons i xampús, esprais per nafres, locions 
antisolars, antibiòtics, conservador de la fusta, medicaments contra la sarna i 
infeccions micòtiques, apòsits quirúrgics, etc. 
 
CONSELLS PER EVITAR AL·LÈRGIES A LA MESCLA tiuram: 
 
- Prova evitar o minimitzi tot contacte amb articles de goma a la llar i en el 
treball (guants de goma, cables elèctrics, pneumàtics, estoretes per al cotxe, 
mànecs d'eines, ....). Existeixen productes substitutius fets de plàstic, cuir, fusta 
i teixits (vinil). Consulteu la llista de sinònims * i productes relacionats 
químicament. 
- No utilitzeu botes d'aigua i de sabates amb sola de goma. Tingueu precaució 
amb els mitjons i les mitges usades amb aquest calçat ja que poden quedar 
contaminats. 
- Els guants quirúrgics etiquetats com "hipoalergènics" o "sense cautxú" estan 
fets de materials sintètics sense làtex ni derivats de cautxú. Alguns exemples 
estan fabricats amb un copolímer sintètic d'estirè i butadiè, guants de vinil o de 
nitril. Els articles fabricats amb clorur de polivinil, acetat de polivinil o silicona 
són també alternatives segures adequades. 
- Evitar el contacte amb productes emprats com pesticides i fungicides en 
agricultura. 
- Comuniqui al seu proveïdor que és al · lèrgic a la barreja tiuram i sol · liciti 
productes exempts d'aquests al · lèrgens. 
- Si la seva malaltia és de tipus ocupacional, sol · liciti informació als 
responsables de la seva empresa sobre els productes i materials que poden 
contenir els ingredients de la barreja tiuram en la seva composició. Eviti el 



contacte amb aquests productes i protegiu-vos de forma adequada. 
 
* Llista de sinònims i productes relacionats: tetrametiltiuram disulfur (TMTD), 
tetrametiltiuram monosulfur (TMTM), tetraetiltiuram disulfur (TETD), 
dipentametilentiuram disulfur (PTD), Arasan ®, Rezifilm ®, Thiram ™, Thirad 
™, Tylate ®, Tersan ®, Tulisan ®, Fernasan ™, Nomersan ™, Puralin ™, 
Thiosan ™, Abstinyl ™, Antadix ™, Antiethanol ™, Contralin ™, Cronetal ™, 
Antabus ® (disulfiram), Etabus ™, Noxal ™, Robac ™ TET, Ro-Sulfiram ™ , 
Stopetyl ™, Tetradine ™, Thiranide ™, Robac ™ PTD, mercapto Mix, 
mercaptobenzotiazole i carbÃ Mix. 
 
• Aquesta llista pot no estar completa. 
• Quan compri productes que contactin amb la seva pell, revisi la llista 
d'ingredients per si apareix algun dels llistats més amunt. En cas de dubte 
consulti amb el seu farmacèutic. 


