ALCOHOLS DE LLANA (LANOLINA)
La prova epicutània indica que és vostè al · lèrgic als alcohols de llana, un ingredient
freqüent en cremes i pomades cosmètiques i farmacèutiques.
LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBEN ELS ALCOHOLS DE LLANA:
• COSMÈTICS: els alcohols de llana es troben en molts cosmètics com ara pomades,
cremes hidratants, locions, sabons, mascaretes, filtres solars, maquillatges, pols
facials, desmaquilladors, ombres d'ulls, pintallavis, dissolvents, esprais capil · lars,
xampús, crema per l'afaitat, etc.
• MEDICAMENTS TÒPICS: pomades, cremes i locions disponibles amb o sense
recepta mèdica: olis per a nadons, locions per a la irritació de la zona del bolquer,
preparats per a hemorroides, esparadraps adhesius i productes per a ús veterinari.
• DETERGENTS: es troba també freqüentment en locions i sabons per a la neteja de
vaixelles, catifes i tapisseries.
• Ingredient en PRODUCTES TÈCNICS: recobriment preventiu de l'oxidació
(abrillantador de cotxes), abrillantadors per a mobles i sabates, tinta corrent i
d'impremta, cera per esquís, acabat per pells (agents per impregnació de teixits i
cuirs), emulsions per al fresat i trepat, lubricants, acabat de metalls i aïllament de
cables.

CONSELLS PER EVITAR LÈRGIES ALS ALCOHOLS DE LLANA:
- Utilitzeu només cosmètics i medicaments tòpics que no continguin alcohols de
llana o lanolina o qualsevol dels seus sinònims * entre els seus ingredients.
Eviteu l'ús de productes que no especifiquin tots els seus ingredients en la
composició.
El seu farmacèutic coneix quins productes (cosmètics i / o medicaments tòpics)
contenen alcohols de llana en la seva composició i li pot recomanar l'ús de
productes alternatius.
- L'ús de peces de llana normalment no representa un problema per a les
persones al · lèrgiques als alcohols de llana.
- Comuniqui a la seva proveïdor que és al · lèrgic als alcohols de llana i sol ·
liciti productes exempts d'aquest al · lergen.
- 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 alcohols de llana en la seva composició. Eviti el contacte amb aquests
productes i protegiu-vos de forma adequada.
* Llista de sinònims i productes relacionats: Lanolina, Eucerin ®, Amerchol L101 ®, Colesterol, Cera Lanett, ADEPS llana, Aquaphor ®.
• 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.

