
TIOMERSAL  
 
 

La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic al Tiomersal, un compost 
orgànic de mercuri utilitzat com a antisèptic i conservador en medicaments 
tòpics (principalment oftàlmics), cosmètics i vacunes. 
 
 LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBA EL tiomersal: 
 
• MEDICAMENTS oftàlmics: col·liris, banys oculars, solucions per a la neteja i 
desinfecció de lents de contacte. 
• MEDICAMENTS VARIS: gotes nasals, gotes òtiques, vacunes, antitoxinas, 
diluents per a la preparació d'antígens per a proves "prick" o intradèrmiques, 
gels anticonceptius, etc. 
• COSMÈTICS: especialment de la zona ocular (ombres d'ulls). 
• VARIS: s'usa també com a antimicrobià en olis, pintures (incloent les 
antialgues), indústria tèxtil, indústria del paper, folres de les sabates, 
abrillantadors de sòls, parquets i sabates, conservador de la fusta, etc. 
 
Pot relacionar-se amb fotoalergias a piroxicam, un fàrmac antiinflamatori no 
esteroïdal. 
 
 
CONSELLS PER EVITAR LÈRGIES AL tiomersal: 
 
- Utilitzeu només medicaments i productes cosmètics en els que vinguin 
especificats tots els seus components i que no continguin Tiomersal o 
qualsevol dels seus sinònims * o productes relacionats entre els seus 
ingredients. 
- Eviti les vacunes que continguin Tiomersal i consulti al seu metge perquè 
valori la relació benefici / risc en les vacunes que no disposin d'alternatives 
segures. 
- Eviti els medicaments, tant tòpics com sistèmics, que continguin piroxicam. 
- Comuniqui al seu proveïdor que és al · lèrgic al Tiomersal 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 Tiomersal en la seva composició. Eviti el contacte amb aquests 
productes i protegiu-vos de forma adequada. 
 
 
* Llista de sinònims i productes relacionats: Timerosal, Mertiolate ®, 
etilmercuritiosalicilato sòdic, sal sòdica de etilmercurio, Mercurocromo ®, 
[Mercurotiolato, Merfamin, Mertorgan, Merzonin, Tiomersalato, Tiomersalan  , 
Piroxicam (Feldene ®).](o-carboxifenil) tio  
 
 
• 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. 


