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Agenþi sensibilizanþi cu acþiune cutanatã
Exemple de agenþi sensibilizanþi cu acþiune cutanatã ºi de ocupaþii
expuse riscurilor asociate acestora
SUBSTANÞA CHIMICÃ SURSA

OCUPAÞIA
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Introducere
În Uniunea Europeanã, bolile dermatologice profesionale genereazã
în fiecare an costuri de 600 milioane EURO, prin pierderea a circa 3
milioane de zile lucrãtoare. Aceste boli afecteazã aproape toate
sectoarele industriei ºi afacerilor ºi-i obligã pe mulþi angajaþi sã-ºi
schimbe locurile de muncã.
În cadrul manifestãrilor dedicate Sãptãmânii Europene pentru
Securitate ºi Sãnãtate în Muncã 2003, Agenþia elaboreazã o serie de
fiºe informative pentru comunicarea informaþiilor privind securitatea
ºi sãnãtatea în muncã legate de substanþele periculoase. Prezenta
fiºã conþine informaþii referitoare la agenþii sensibilizanþi cu acþiune
cutanatã, precum ºi la mãsurile de prevenire a expunerii la aceºti
agenþi.

Care sunt cauzele afecþiunilor dermatologice profesionale?
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Afecþiunile dermatologice profesionale sunt cauzate de contactul
pielii cu agenþi sensibilizanþi existenþi la locul de muncã. Aceºti agenþi
afecteazã de obicei mâinile ºi antebraþele, pentru care probabilitatea
contactului cu pielea este cea mai ridicatã, dar se pot extinde ºi la
alte pãrþi ale corpului. Simptomele timpurii includ uscãciunea,
roºeaþa sau senzaþia de mâncãrime a pielii. Pielea poate fi tumefiatã,
crãpatã, solzoasã, îngroºatã, putând apãrea ºi pustule.

Aldehidã glutaricã

Rapiditatea cu care apare reacþia dermatologicã depinde de
concentraþia sau de gradul de toxicitate al agentului, precum ºi de
durata ºi frecvenþa cu care acesta vine în contact cu pielea. Adesea,
astfel de modificãri la nivelul pielii cunosc ameliorãri atunci când
lucrãtorul iese din mediul de muncã, de exemplu la sfârºit de
sãptãmânã ºi în timpul concediului.

Conservanþi
Cloracetamidã, materiale care degajã formaldehidã, izotiazolinone
(Kathons), parabens

Riscul este mai ridicat pentru lucrãtorii care sunt expuºi cu
regularitate la lichide ºi care utilizeazã la lucru apã, fapt ce poate
afecta bariera naturalã de apãrare a pielii. La aceasta mai contribuie
ºi expunerea pielii la temperaturi extreme ºi la radiaþie solarã,
precum ºi expunerea la agenþi biologi.

Ce sunt bolile dermatologice alergice?
Sistemul imunitar uman are rolul de a apãra corpul împotriva unor
agresori infecþioºi sau altor agenþi nocivi externi. Sensibilizarea este
o formã specificã de imunizare; o astfel de supra-reactivitate este
denumitã alergie. Agenþii care cauzeazã alergii la nivelul pielii se
numesc alergeni ai pielii.

Ce sunt agenþii sensibilizanþi cu acþiune cutanatã?
Existã douã categorii diferite de agenþi sensibilizanþi cu acþiune
cutanatã: substanþele chimice ºi proteinele de naturã organicã.
Alergia pielii la substanþe chimice se dezvoltã de obicei dupã o
perioadã mai îndelungatã de expunere, în timp ce alergia la proteine
poate apãrea foarte repede.
În unele cazuri, anumiþi alergeni pot cauza simptome dermatologice
prin inhalare sau prin ingerare. Contactul substanþelor chimice cu
pielea poate cauza ºi simptome alergice respiratorii. În combinaþie cu
expunerea la razele solare, anumite substanþe periculoase - cum
sunt unele provenind din plante, precum ºi unele produse
farmaceutice - pot cauza reacþii fotoalergice.
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Prevenirea expunerii

Q

Stabiliþi funcþiunile pentru care existã probabilitate de expunere
Stabiliþi substanþele utilizate la locul de muncã, incluzând orice
substanþe nou introduse. Trebuie cunoscuþi agenþii pentru care
existã riscul de sensibilizare prin acþiune cutanatã, ºi trebuie evaluat
nivelul expunerii.
Unii agenþi chimici sensibilizanþi cu acþiune cutanatã sunt clasificaþi
ºi listaþi în reglementãrile Uniunii Europene. Etichetarea (1) acestora
va conþine fraze-R, ºi anume R43 “Poate cauza sensibilizare prin
contact cu pielea” sau R42/43 “Poate cauza sensibilizare prin
inhalare sau contact cu pielea”.
De asemenea, listele limitelor de expunere profesionalã mai
furnizeazã indicaþii ºi în ceea ce priveºte potenþialul sensibilizant (2) ºi
potenþialul de a penetra prin piele, aºa numita “notaþie piele” (3).
Persoanele sensibile pot prezenta reacþii alergice chiar ºi în prezenþa
unor cantitãþi foarte mici de substanþã, la nivele cu mult sub
concentraþiile-limitã care antreneazã necesitatea etichetãrii ºi sub
limita de expunere profesionalã.

Eliminaþi sau înlocuiþi substanþele periculoase
Înlocuiþi agentul sensibilizant cu acþiune cutanatã sau modificaþi
procesul de lucru, astfel încât sã se evite expunerea, spre exemplu
prin introducerea unor tehnici “fãrã atingere”, prin proiectarea
ambalajelor materialelor de aºa manierã încât sã se evite contactul
accidental.

Dacã substituirea nu este posibilã, diminuaþi expunerea
Numãrul lucrãtorilor supuºi expunerii, durata ºi frecvenþa expunerii,
precum ºi concentraþia de agent sensibilizant trebuie menþinute la
nivele cât mai scãzute cu putinþã. În acest sens, sunt disponibile
instrucþiuni model ºi îndrumãri (4). În cazul modificãrii procedurilor
de lucru, trebuie procedat la evaluarea acestor schimbãrilor sub
aspectul expunerii pielii.
Contactul pielii cu aceste substanþe poate fi diminuat, prin
urmãtoarele mãsuri:
1. Instalarea de dispozitive aferente operaþiunilor de lucru,
cum sunt ventilarea localã prin exhaustare, paravanele ºi ecranele
de protecþie împotriva stropilor.
2. Prevederea de echipament de protecþie adecvat ºi accesibil.
Acesta trebuie sã fie conform cu reglementãrile Uniunii Europene (5).
Asiguraþi-vã cã echipamentul individual de protecþie – ca de exemplu
mãnuºile - este selectat, purtat, întreþinut ºi înlocuit cu grijã. Pentru
alegerea mãnuºilor (6) ºi îmbrãcãmintei (7) sunt disponibile îndrumãri
de ordin general. Existã însã diferenþe importante în ceea ce priveºte
permeabilitatea ºi rezistenþa la diverse substanþe chimice, depinzând
de producãtor, de material, model ºi grosime. De aceea, trebuie sã
consultaþi fiºa tehnicã a producãtorului de la care intenþionaþi sã
faceþi achiziþia, sub aspectul caracteristicilor de rezistenþã ale
mãnuºilor. Mãnuºile ºi cizmele de protecþie pot cauza la rândul lor
alergii, în special atunci când sunt realizate din latex de cauciuc sau
din piele tãbãcitã cu substanþe care conþin crom. Este indicat ca sã
evitaþi folosirea acestor produse.
3. Elaboraþi un plan vizând protecþia pielii
Includeþi mãsuri ºi instrucþiuni privind:
Q protecþia pielii înainte de începerea lucrului
Q curãþarea pielii în timpul ºi dupã încheierea lucrului
Q îngrijirea pielii dupã terminarea programului de lucru
luând în considerare urmãtoarele:
tipul contaminãrii, care poate fi uleioasã, grasã sau lipicioasã,
cum este cea provocatã de lac, rãºini, adezivi
Q mediile umede ºi ude: fluide pentru tratarea metalelor, apã,
soluþii de spãlare ºi curãþare
Q protecþia pielii, atunci când se utilizeazã mãnuºi
Q protecþia împotriva razelor ultraviolete, atunci când se sudeazã
sau când se lucreazã sub acþiunea radiaþiei solare intense.
Q

4. Asiguraþi condiþii adecvate pentru spãlare
5. Curãþenia corespunzãtoare a locului de muncã ºi igiena
personalã
Q protejaþi-vã întreg corpul, inclusiv faþa ºi gâtul
Q menþineþi-vã pielea curatã
Q asiguraþi-vã de curãþenia ºi integritatea îmbrãcãmintei de
protecþie

Q

Q
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aduceþi-vã aminte sã schimbaþi frecvent îmbrãcãmintea ºi
mãnuºile de protecþie, în special cele de unicã folosinþã,
întrucât substanþele chimice pot sã se acumuleze pe
suprafeþele acestora ºi sã le penetreze
pãstraþi curãþenia locurilor de muncã, inclusiv a maºinilor ºi
uneltelor
asiguraþi-vã cã utilizaþi substanþe chimice, cum sunt soluþiile de
curãþire, diluate la concentraþia corectã, acestea putând cauza
probleme dermatologice dacã sunt depãºite concentraþiile
recomandate.

Monitorizaþi problemele dermatologice ºi acþionaþi pe baza oricãror
semnalãri
Orice boalã de piele, despre care se suspecteazã cã este legatã de
muncã, trebuie imediat raportatã. Acestei raportãri trebuie sã-i
urmeze examinarea medicalã. Trebuie monitorizaþi ºi colegii de
muncã ai persoanei respective, ºi care presteazã acelaºi tip de
activitate, întrucât ºi aceºtia pot prezenta probleme dermatologice
similare.

Informaþi-i, consultaþi-i ºi instruiþi-i pe lucrãtori

în scopul de a evita în
mãsurã cât mai mare cu putinþã contactul pielii cu substanþele
periculoase.

Asiguraþi-vã cã lucrãtorii:
au cunoºtinþe despre substanþele sensibilizante la care sunt expuºi
Q li s-a efectuat instructajul de protecþie a muncii
Q utilizeazã mãsurile prevãzute în scopul þinerii sub control a
riscurilor
Q au fost instruiþi în privinþa utilizãrii echipamentului individual de
protecþie
Q ºtiu cum sã-ºi asigure protecþia pielii
Q înþeleg atât avantajele, cât ºi limitele mãsurilor de protecþie a pielii,
cum este cea de aplicare a cremelor de protecþie pentru piele,
înainte de începerea lucrului
Q sunt consultaþi:
• în privinþa rezultatelor evaluãrii riscurilor ºi a monitorizãrii
• atunci când este vorba de înlocuirea substanþelor periculoase
• asupra preferinþelor lor în ceea ce priveºte echipamentul
individual de protecþie.
Q

Cromul din ciment
Cromul VI (hexavalent) solubil în apã, care este clasificat ca agent
cancerigen ºi sensibilizant, poate induce apariþia eczemelor
dureroase, invalidante, alergice, persoanelor care sunt expuse la
preparate umede din ciment, de largã utilizare în industria
construcþiilor. Un studiu efectuat asupra unui numãr de 5.000 de
constructori care lucrau la Eurotunel a relevat faptul cã jumãtate din
ei prezentau probleme dermatologice, iar jumãtate dintre aceºtia din
urmã prezentau sensibilitate la Crom VI.
Reducerea Cromului VI din ciment este posibilã prin adãugarea de
sulfat de fier în proporþie de 0,35%, mãsurã despre care s-a arãtat cã
poate conduce la reducerea efectelor adverse pentru sãnãtate. În
Statele Membre în care a fost introdusã aceastã tehnicã, numãrul de
cazuri de eczemã cauzate de expunerea la ciment umed s-a redus în
mod drastic.
În prezent, Comisia Europeanã ia în considerare restrângerea utilizãrii
cimentului cu conþinut ridicat de Crom IV. Începând din anul 2002,
aceste produse trebuie etichetate ca sensibilizante.

Pentru mai multe informaþii:
În cadrul prezentei serii, mai sunt disponibile ºi alte fiºe informative
privind substanþele periculoase, precum ºi informaþii suplimentare, la
adresa http://osha.eu.int/ew2003/. Aceastã sursã de informaþii este
actualizatã ºi dezvoltatã în mod continuu.

Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao, Spain
Tel. (34) 944 79 43 60, Fax: (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int
© Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã. Reproducerea este autorizatã cu condiþia specificãrii sursei. Tipãrit în România, 2003.
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(1) În conformitate cu Directivele 67/548/CEE ºi 1999/45/CE, cu amendamentele aferente, referitoare la testarea, clasificarea, ambalarea ºi etichetarea substanþelor ºi preparatelor periculoase
(2) Marcat în cele mai multe cazuri cu un “S” în tabelele cuprinzând valori-limitã de expunere profesionalã
(3) Utilizarea notaþiei « Piele » are rolul de a-i alerta pe angajaþi în privinþa faptului cã simpla prelevare de eºantioane de aer este insuficientã pentru a cuantifica în mod precis expunerea, ºi cã
sunt necesare mãsuri pentru prevenirea producerii unei absorbþii de nivel semnificativ prin piele
(4) Ca, de exemplu, pentru industria tipograficã http://www.hse.gov.uk/pubns/ipex11.pdf sau http://www.druckindustrie.ch/images/d/arbeitssicherheit/Haut2.pdf
(5) Directiva 89/686/CE privind echipamentul individual de protecþie
(6) Ca, de exemplu, http://www.hse.gov.uk/pubns/indg330.pdf
(7) Ca, de exemplu, http://www.osha-slc.gov/dts/osta/otm/otm_viii/otm_viii_1.html#3

