BÀLSAM DEL PERÚ
La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic al Bàlsam del Perú, una resina
aromàtica extreta del tronc d'un arbre d'Amèrica Central i del Sud (Myroxylon
pereirae).
LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBA EL BÀLSAM DEL PERÚ:
• PERFUMS I COSMÈTICS: El bàlsam del Perú és una fragància i un agent
aromatitzant molt utilitzat actualment. Molts dels seus components són
constituents de fragàncies utilitzades en perfums i cosmètics com per exemple
filtres solars, locions per al bronzejat, repel · lents d'insectes, condicionadors
capil · lars i xampús, etc.
• ALIMENTS: El bàlsam del Perú també s'utilitza com a aromatitzant en
begudes (vins, licors, cues, aperitius, et), xocolata, pastisseria, gelats, xiclets i
molts aliments. De vegades fins i tot en tabac.
• MEDICAMENTS: Per la seva suau acció bactericida s'utilitza també en xarops
i pastilles per la tos, supositoris per hemorroides, pomades rectals, tintura de
benzoïna, locions per als peus, esprai per ferides, llapis labials
medicamentosos, locions de calamina, liniments, etc .
• ODONTOLOGIA: pasta de dents, ciments dentals i altres productes
d'odontologia.
• També pot trobar-se en preparats per a ús veterinari.
CONSELLS PER EVITAR AL·LÈRGIES AL BÀLSAM DEL PERÚ:
- Utilitzar únicament medicaments tòpics i cosmètics que no continguin Bàlsam
del Perú ni qualsevol dels seus sinònims *, components o productes relacionats
químicament. Utilitzeu preferentment preparats hipoalergènics lliures de
fragàncies. Eviteu l'ús de productes que no especifiquin tots els seus
ingredients en la composició.
- Si l'al · lèrgia és severa, ha d'evitar aliments que continguin la escorça de
cítrics o espècies com ara la canyella, el clavillo, la vainilla i el curri.
PROVA DE SEGURETAT: Aplicar una petita quantitat de qualsevol d'aquests
productes a la cara interior del colze durant tres dies seguits. Si no es produeix
cap reacció l'ús del producte no revesteix perill.
- Comuniqui a la seva proveïdor que és al·lèrgic al Bàlsam del Perú 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 Bàlsam del Perú en la seva composició. Eviti el contacte amb aquests
productes i protegiu-vos de forma adequada.
* SINÒNIMS de Bàlsam del Perú: Bálsamum peruvianum, Xina Oil, Black
Balsam, Surinam Balsam, Bàlsam de l'Índia, Bàlsam d'Hondures, Bàlsam de
Tolu.
* COMPONENTS de Bàlsam del Perú i al · lèrgens relacionats químicament:
• benzoic alcohol
• Benzyl cinnamate
• Cinnamyl cinnamate
• Coumarin
• Methylcinnamate
• Tea Tree Oil (Te verd)
• Colofònia • Trementina
• Cera d'abelles
• Vainilla

• Benzyl benzoote
• Benzaldehide
• Cinnamic alcohol
• Eugenol
• Nerolidol
• Cinameína
• Propolis
• dietilestilbestrol
• Paprika

• Benzyl acetate
• Benzyl salicylate
• Cinnamic aldehyde
• farnesol
• Resines
• Storax (Styrax)
• brees vegetals
• Clau
• Canyella

• benzoic acid
• Cinnamic acid
• Coniferyl alcohol
• Isoeugenol
• Vani ina
• Tintura de benzoïna
• Curri
• Pebre

• 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.

