p-FENILENDIAMINA
La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic a la p-fenilenodiamina, un
derivat del benzè que actua com a intermediari primari en tints de color blaunegre per als cabells, teixits o cuir.
LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBA LA p-FENILENODIAMINA:
• PERRUQUERIA: tints permanents i semipermanents de perruqueria.
• TÈXTIL I CUIRS: colorants de teixits, mitges, pells, abrillantadors de sabates,
etc.
• PIGMENTS: en productes de bellesa de color fosc com per ex. el rimel, tinta
xinesa, intermediari de colorants (blau de metilè, safranina), colorants azo,
revelador fotogràfic i litografia, tatuatges temporals, fluids per raigs X i reactiu
per anàlisi de sang (el clorhidrat).
• ANTIOXIDANTS: en cautxús i plàstics, olis lubricants i greixos, productes del
petroli (gasolina), olis per a engranatges, etc.
CONSELLS PER EVITAR AL·LÈRGIES A LA p-FENILENODIAMINA:
- Si va a la perruqueria per tenyir-se els cabells, demani productes lliures de pfenilenodiamina, els seus sinònims * o els productes relacionats. Moltes
reaccions dèbilment positives a la prova epicutània, no són significatives.
- Els guants de nitril o vinil poden protegir els perruquers del contacte directe.
- Eviteu la manipulació de tinta xinesa, productes de cautxú de color negre o
fosc i tints de productes tèxtils o de pell a menys que consti que no contenen pfenilenodiamina.
- No utilitzeu roba de color fosc (blau, negre, marró).
- Eviteu l'ús de filtres solars o cremes que continguin PABA (àcid paminobenzoic) i productes contenint benzocaína i sulfonamida ja que les
persones sensibles a la p-fenilenodiamina poden reaccionar també a aquestes
substàncies.
- Comuniqui a la seva proveïdor que és al · lèrgic a la p-fenilenodiamina 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 p-fenilenodiamina en la seva composició. Eviti el contacte amb aquests
productes i protegiu-vos de forma adequada.
* Llista de sinònims i productes relacionats: 1,4-benzenodiamina,
parafenilenodiamina (PPD o PPDA), p-aminoanilina, 1,4-fenilenodiamina, pdiaminobenceno, tints dispersi i colorants azo, antraquinones, productes de
cautxú negre, diaminodifenilmetano, 2,4-diaminoanisol, orto-aminofenol, PABA,
àcid p-aminosalicílico (PAS), p-aminodifenilamina, p-toluendiamina, benzocaína
i
altres
anestèsics
locals,
sulfonamides,
sulfones
i
parabens.
• 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

