MERCURI
La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic al mercuri i les seves sals. Els
mercurials s'utilitzen àmpliament i són possiblement els més importants
sensibilitzants entre els medicaments tòpics. Poden ser inorgànics (mercuri
metall, precipitat blanc, òxid groc de mercuri i sals inorgàniques com l'acetat,
bromat, borat i nitrat) i orgànics (tiomersal, mercurocrom i sals de
fenilmercurio).
LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBA EL MERCURI:
• MERCURI METALL:
o ODONTOLOGIA: s'utilitza en amalgames d'aliatges amb or, plata, coure,
alumini, antimoni, crom, cobalt, iridi, níquel, osmi, pal · ladi, platí, rodi, ruteni,
estany, tungstè i silicona per a pròtesis dentals. Associat a zinc i estany en la
fabricació de ciments dentals.
o INSTRUMENTS METÀL · LICS i joguines.
o TERMÒMETRES
o IL · LUMINACIÓ: bateries, cèl · lules fotoelèctriques, fluorescents, il ·
luminació per flaixos, llums de vapor de mercuri, làmpades de màquines de
fotocòpies, llums de ràdios.
o DISSOLVENTS: querosè
• SALS INORGÀNIQUES:
o MEDICAMENTS TÒPICS: per afeccions dermatològiques: preparats per al
tractament de psoriasi, antisèptics vaginals, etc.
o COSMÈTICS: s'utilitzen com conservadors en productes biològics i
cosmètics.
o AGRICULTURA: fungicides
o ALTRES: germicides industrials i en la fabricació de bateries elèctriques.
• SALS ORGÀNIQUES:
o MEDICAMENTS I COSMÈTICS: s'utilitzen com conservadors en solucions
injectables, xarops expectorants, cremes, pomades, cosmètics de la zona
ocular, dentifricis, sabons de tocador, etc.
o PIGMENTS: en tatuatges i en pintures artístiques. Lacre vermell.
o VARIS: folres de les sabates, plastificants, olis, pintures, indústria tèxtil,
indústria del paper, casquets de percussió d'explosius, midó de bugaderia,
abrillantadors de sòls, parquets i sabates, conservadors de fusta.
CONSELLS PER EVITAR LÈRGIES AL MERCURI:
- Utilitzeu només cosmètics i medicaments tòpics que no continguin mercuri o
qualsevol de les seves sals o sinònims * entre els seus ingredients. Eviteu l'ús
de productes que no especifiquin tots els seus ingredients en la composició.
- Comuniqui seva al · lèrgia al seu dentista perquè utilitzi productes alternatius a
les pròtesis i en els ciments dentals.
- Comuniqui a la seva proveïdor que és al·lèrgic al mercuri i les seves sals 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 mercuri en la seva composició. Eviti el contacte amb aquests
productes i protegiu-vos de forma adequada.
* Llista de sinònims i productes relacionats: Mercuri metall, bicloruro de mercuri,
mercuri amoniacal, òxid vermell i groc de mercuri, thiomersal o Timerosal,
mercurocrom (mercromina), nitromersal, mercocresol, precipitat blanc,
fenilmercurio nitrat i acetat, etilenodiamina.
• 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.

