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Mens andre typer af allergi er arvelige, kan 

alle, ifølge toksikolog Ewa Daniel, få 

kontaktallergi.

Tekst: Ulla Abildtrup

indst hver femte dansker har 
kontaktallergi, og alle kan risike-
re at få sygdommen. Kontaktal-
lergi kan opstå, når kemiske 
stoffer kaldet allergener trænger 

gennem vores hud, og derfor er det vigtigt, at apote-
kere har viden om og kan rådgive om kontaktaller-
gi.

Ewa Daniel er toksikolog og har studeret giftstof-
fer og deres virkning på kroppen i 13 år. Hun har 
undervist  på mange apoteker, og det er, ifølge hen-
de, en vigtig pointe, at alle potentielt er i farezonen 
for at udvikle kontaktallergi.

”Andre typer allergi er arvelige, men kontaktaller-
gi kan alle udvikle, og jeg oplever, at medarbejderne 
på apotekerne ofte savner viden om netop den form 
for allergi,” siger hun.

Forskel på konserveringsmidler

Ifølge Videncenter for Allergi lider mindst 20 pro-
cent af befolkningen af kontaktallergi, og de værste 
syndere er kosmetiske produkter, der indeholder 
parfume eller konserveringsmidler. Parfume kan vi 
undgå, men konserveringsmidler er nødvendige, og 
derfor skal personalet på apotekerne kunne rådgive 
kunderne om dem.

”Producenterne tilfører konserveringsmidler til 
deres vandbaserede produkter, dels for at forlænge 
holdbarheden, dels for at undgå at produkterne ud-
vikler mug, svampevækst og bakterier, som er meget 
usundt for huden. Så konserveringsmidlerne er 

nødvendige, men de har jo til formål at slå noget 
ihjel, så det siger sig selv, at de også kan være hårde 
ved vores hud. Der er dog stor forskel på konserve-
ringsmidler, for eksempel er en del parabener ikke 
så farlige, som mange tror, og nogle af de konserve-
ringsmidler, der er mindst allergifremkaldende” for-
tæller Ewa Daniel.

”Konserveringsmidler som methylisothiazolinon 
(MI) er derimod meget allergifremkaldende. EU for-
bød i 2017 MI i de såkaldte leave on-produkter, altså 
for eksempel hud- og solcreme, deodoranter og våd-
servietter, men de findes stadig i rinse off-produkter 
som balsam og barberskum,” siger hun.

Ewa Daniel fortæller, at børn blandt andet kan få 
allergi fra MI, som findes i råvarer, der anvendes i 
blandt andet creme, shampoo og flydende sæbe. 
Henved 1.000 danskere får hvert år konstatereret al-
lergi på grund af MI. 

Hun opfordrer apotekerne til at opfordre kunder-
ne til at være påpasselige med creme og shampoo 
med formaldehyd og -fraspaltere som konserve-
ringsmiddel, fordi de kan være allergifremkaldende.

”Læs varedeklarationen på produkterne – formal-
dehyd og -fraspaltere går ofte under betegnelser 
som DMDM Hydantoin, Imidazolidinyl urea og 
Diazolidinyl urea,” siger Ewa Daniel.

”Vi opfordrer også de ansatte på apotekerne til at 
være opmærksomme på kunder med symptomer på 
høfeber om vinteren. Det kan i stedet være neglela-
kallergi, som også giver kløe i øjnene,” fortæller 
Ewa Daniel. n

Ewa Daniel har sammen med medarbejdere fra den in-
ternationale certificeringsorganisation AllergyCertified 
besøgt henved 60 apoteker i hele landet, hvor hun har 
rådgivet om kontaktallergi.

Hver femte dansker 
har kontaktallergi
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ting, du skal vide, når du 
rådgiver om kontaktallergi:

Alle kan få allergi. Har du en kun-
de, som fortæller om svie, rødme, 
kløe og eksem, skal du være op-
mærksom på, at det kan skyldes 
kontaktallergi. Mange mistænker 
ikke allergi, hvis deres familie i øvrigt 
ikke lider af allergi, men alle kan ud-
vikle kontaktallergi – det gælder 
også børn, som for eksempel kan få 
allergi i numsen eller ved munden af 
vådservietter.

Parfume kan give kontaktallergi. 
Vær opmærksom på, at parfume 
kan give kontaktallergi. Parfume be-
står af bittesmå molekyler, som 
trænger ind i huden og udvikler al-
lergi hos nogle. Råd dine kunder til 
at undgå direkte kontakt med par-
fume på huden. Brug i stedet parfu-
me på tøjet eller i håret, hvis kunden 
har langt hår. Hvis kunden ønsker at 
hæmme svedlugt, er det bedre at 
bruge en deodorant med alumini-
um, fordi aluminium lægger sig 
uden på huden og dermed hæmmer 
den i at svede.

Gå gamle produkter igennem. Vi 
bliver hele tiden klogere på, hvad 
der kan udvikle kontaktallergi, og 
nye ingredienser kommer på for-
budslisten. Derfor kan det være en 
idé at opfordre kunden til at gå pro-
dukterne på toilethylden derhjem-
me igennem med jævne mellem-
rum.

Allergifremkaldende konserve-
ringsmidler. Råd dine kunder til at 
være opmærksomme på produkter 
med konserveringsmidler som 
methylisothiazolinone (MI) og for-
maldehyd og formaldehydfraspalte-
re. De sidstnævnte går ofte under 
betegnelser som DMDM Hydantoin, 
Imidazolidinyl urea og Diazolidinyl 
urea og er ligesom MI meget aller-
gifremkaldende.

Økologisk er ikke nødvendigvis 
allergivenligt. Mange tror, at pro-
dukter er mere sikre, hvis de inde-
holder naturlige eller økologiske in-
gredienser. Men nogle af de mest 
allergifremkaldende parfumestoffer 
er faktisk naturlige. 
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