KATHON CG
La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic al Kathon CG, una barreja
registrada de dues substàncies del grup de les isotiazolinonas
(metilcloroisotiazolinona + metilisotiazolinona) utilitzada com a conservador
(antibacterià i antifúngic) en cosmètics, productes industrials i productes
domèstics.
LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBA EL KATHON CG:
• COSMÈTICS: cremes hidratants, maquillatges, pols, autobronzejadors, filtres
solars, desmaquilladors, ombres d'ulls, mascaretes, xampús, sabons líquids,
condicionadors capil · lars, gels, tovalloletes humides i altres productes per a la
bellesa i la cura del cutis.
• PRODUCTES INDUSTRIALS: taladrines, fabricació del paper, fluids utilitzats
en metal · lúrgia, aigua per a refrigeració, sistemes d'aire condicionat,
emulsions de làtex, colorants, tintes, adhesius, líquids per radiografies.
• PRODUCTES DOMÈSTICS: productes per a la neteja de la llar, productes per
a la neteja de piscines, pintures domèstiques, etc.
CONSELLS PER EVITAR AL·LÈRGIES AL KATHON CG:
- Utilitzeu només productes cosmètics en els que vinguin especificats tots els
seus components i que no continguin Kathon CG o qualsevol dels seus
sinònims * o productes relacionats.
- Comuniqui a la seva proveïdor que és al·lèrgic al Kathon CG 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 Kathon CG en la seva composició. Eviti el contacte amb aquests
productes i protegiu-vos de forma adequada.
* Llista de sinònims i productes relacionats: Metilcloroisotiazolinona (MCI),
Metilisotiazolinona (MI), 2-metil-4-isotiazolin-3-ona, 5-clor-2-metil-4-isotiazolin3-ona, ACTIC, Alquicid CH50 , Amerstat 250, Euxyl ® K100, Izolin GR 856,
Grote ® TK2, Metatin GT, MITC cc Mx 323, Parmetol.

• 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.

