Colofònia
La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic a la colofonia, resina procedent de diverses
espècies de pinàcies utilitzada en una gran varietat de productes per la seva propietat de donar
adhesivitat a les coses i d'augmentar la resistència del paper a l'aigua.
LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBA LA Colofònia:
• ADHESIUS, cintes adhesives, etiquetes, cintes aïllants, ciments, lacre, coles, massilla,
segells, betum, cera parra esquís, laques, vernissos, tints greixos, pintures i alguns olis.
• LLAR: llumins, foc, sabó per a la bugada, productes de neteja, argila per a modelar,
substàncies enganxoses com la cua per a segells de correus, recobriments de sòls (linòleum).
• COSMÈTICS: productes de neteja i de bellesa elaborats amb oli de pi: depilatoris, màscares,
ombres d'ulls, colorets, cremes per als cabells, maquillatges, filtres solars, pintallavis, llapis de
color, etc.
• MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS: pomades, emplastres, apòsits quirúrgics,
embenats, ciments dentals, materials per a impressió dental, dispositius de ostomia i apòsits
amb àcid salicílic (per cremar berrugues)
• MEDICAMENTS tòpics per a ús veterinari.
• PRODUCTES INDUSTRIALS: Materials per soldar, material per a la neteja de la tinta
d'impremtes (dissolvents), materials anticorrosius i protectors de superfícies (abrillantadors i
ceres per a cotxes, cartrons i parets impermeables a l'aigua, abrillantadors de sòls, sabates i
mobles, etc .), paper fotogràfic, revestiment de sabates de fre, discs d'embragatge, productes
asfàltics, olis de tall.
• ARBRES de la família de les coníferes: la colofònia és present a la fusta (serradures) i en la
resina de pins i avets principalment.
CONSELLS PER EVITAR AL·LÈRGIES A la colofònia:
- Atès que la colofònia es troba en gran varietat de productes és molt important utilitzar
productes etiquetats que no continguin colofònia o qualsevol dels sinònims o productes
relacionats en l'etiqueta. A la Unió Europea tots els productes que contenen més d'una 1% de
colofònia s'han d'etiquetar amb un avís de risc d'al · lèrgia.
- Utilitzeu guants de vinil quan treballi amb les substàncies esmentades prèviament com ara
productes per a aplicacions veterinàries, netejadors amb essència de pi, vernissos, pintures,
etc.
- Utilitzeu cinta adhesiva recoberta amb cua de acrilat.
- Informe al seu dentista si és al · lèrgic a la colofonia.
- Eviti el contacte amb serradures de pins i en general el contacte amb els pins, el ginebre i
altres arbres de fulla perenne fins que no hagi estat descartada una possible al · lèrgia.
- Comuniqui a la seva proveïdor que és al · lèrgic a la colofònia i sol · liciti productes exempts.
- 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 colofònia en la composició. Eviti el
contacte amb aquests productes i protegiu-vos de forma adequada.
* Llista de sinònims i productes relacionats: Àcid abiètic, alcohol abiètic, alcohol abietílico,
Rosina, brees de fusta (oli de cadena), essència de trementina, resines de pi i avet, bàlsam del
Perú, espècies (nou moscada, pebre vermell, clau ), olis essencials i perfums.•

