
                                       CARBÓ MIX 
 
La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic a les Carbó Mix, una barreja 
d'ingredients (difenilguanidina, dibutilditiocarbamato de zinc i 
dietilditiocarbamato de zinc) utilitzats en la fabricació d'articles de cautxú, com 
anticorrosius industrials i com pesticides i fungicides en agricultura. 
 
LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBEN ELS INGREDIENTS DE LA MESCLA 
CARBÓ: 
• ARTICLES DE GOMA (CAUTXÚ): els ingredients de la barreja carboni es 
poden trobar en gairebé tots els articles de goma de l'entorn, tant a nivell 
industrial com domèstic: sabates, guants, gomes elàstiques, mànecs de goma 
d'eines, cables, joguines , pilotes, preservatius, gorres de bany, vestits i ulleres 
de busseig, diafragmes, endolls, auriculars, estetoscopis, articles de cuina i 
accessoris d'automòbils, entre d'altres. 
• ADHESIUS per articles de cuir, cinta aïllant i en la fabricació d'alguns 
productes de plàstics. 
• AGRICULTURA: pesticides, herbicides i fungicides. 
 
CONSELLS PER EVITAR AL·LÈRGIES A LES CARBÓ: 
- Intenti evitar tot contacte amb articles de goma a la llar i al lloc de treball 
(guants de goma, cables elèctrics, botes d'aigua, pneumàtics, estores per al 
cotxe, mànecs d'eines, ....). Hi ha productes substitutius fets de plàstic, cuir, 
fusta i teixits (vinil). Consulteu la llista de sinònims * i productes relacionats 
químicament. 
- Tingueu precaució amb els mitjons i les mitges usades amb sabates de sola 
de goma 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. 
- Eviti el contacte amb productes emprats com pesticides en agricultura. 
- Comuniqui a la seva proveïdor que és al · lèrgic a la barreja carboni 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 carboni en la seva composició. Eviti el 
contacte amb aquests productes i protegiu-vos de forma adequada. 
 
* Llista de sinònims i productes relacionats: carbamat, Carbanilato, 
Difenilguanidina (DPG, Acc.D, Vulkacit D), Dibutilditiocarbamato de zinc (ZBC, 
Acc Rapide 3R, Super acc.4005), Dietilditiocarbamato de zinc (ZDC, Ethasan, 
Wobezit LDA, Acc Rapide 4R, Super acc.1505, Vulkacit LDA). Substàncies 
relacionades davant les quals pot reaccionar: tiuram Mix, mercapto Mix, 
Mercaptobenzotiazol, Disulfiram (Antabus ®). 
 
• 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 


