YAMA TESTİ STANDART SERİ HASTA BİLGİLENDİRME FORMU
FR-HYE-04-434-13

Hasta Adı/Soyadı: ………………………..………….
Doğum Tarihi gün/ay/yıl: …… / …… / …………..

Başvuru tarihi : ….…....................... Saati:....................
Sorumlu Hekim: ...…….......................................................

Protokol No: ………………………………………….

Tanı :………………………………………………………………………………………………………….…..………………
Kontakt duyarlandırıcı madde

Bulunduğu yerler

1. Lanolin alcohol

Koyun yünü yağı, kozmetik ve ilaçların içinde

2.Fragrance mix II

Parfüm, parfüm ürünleri, farmasotikler, deterjanlar,
endüstriyel yağlar, gıda ürünleri, kremler, çikletler, şekerli
ürünler

3. Thiuran mix [A]

4. 2-Bromo-2-nitropropane-1,3diol (Bronopol)

Lastik endüstrisi, sert lastik, şeffaf lastik ürünleri, kablo,
teknik yağ, veterinerlik mühtehz., vernik-cila macunu,
kundura boyası çözücü maddesi, tahta koruyucusu üretimi,
çam kokulu temizlik maddeleri, ilaçlar.

Çapraz reaksiyon veren
maddeler

Eucerin balmumu

Lyral

Disülfiram

El ve yüz kremleri, şampuan, saç ürünleri, maskara,
temizleyici losyonlar, temizleyici sütler, boyalar, tekstiller,
--------------------------------nemlendiriciler, ilaçlar ve yıkama deterjanlarında bulunur.

5. Cobalt (II) Chloride
hexahydrate

Dövmeler, seramik, kil, çimento, alaşımlar, anotlar,
yapıştırıcılar, hemanitikler, gözlük mineleri, pigmentler,
cam ve porselen yapımı, diş kaplama, dolgular, vernik, çini,
boyalar.

--------------------------------

6. Nickel sulfate hexahydrate

Tekstil kapak ve düğmeleri, gözlük kulpları, altın ve gümüş
takılar, sofra ve mutfak takımları, saç iğnesi ve bigudiler, diş
çengeli, tıbbi aparatlar, metal sandalye, kapı kolları vs.,
elektrik kablosu, saç boyası, boya, mineral yağ ürünleri,
gübre, çimento, dudak boyası

----------------------------------

7. Methyldibromo glutaronitrile
(MDBGN)

Endüstri ürünlerinde, boyalar, özellikle latex olanlar, lateks
emülsiyonlar, yapışkanlar, teknik yağlar kozmetikte; duş ve
banyo ürünleri, jeller, şampuanlar, sıvı sabunlar da bulunur

8. Colophony

Vernik üretimi, mürekkep, lehimcilik, cila, tutkalcılık,
mineral yağ ürünleri, gübre, balmumu, çimento, kağıt ve
karton, flaster, ilaç ve diş hekimliği, elyaf dolgu malz.,
kozmetik sektörü, çamsakızı, çamyağı temizleyicisi,
ayakkabı

9. N-İsopropyl-N-phenyl-pphenylenediamine (IPPD)

Lastik endüstrisi, sert lastik, lastik, şeffaf lastik, lastik
eldiven, lastik çizme, koruma gözlüğü
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10. Potassium Dichromate

11. Mercapto mix [A]
12. Balsam of peru

13. 4-Tert-butylphenol
formaldehyde resin

Deri tabaklama, deterjanlar, sıvı beyazlatıcılar, litografi,
porselen sanayi, fotoğrafçılık, mürekkep imali, çimento,
ahşap koruma, bronzlaştırıcılar, matbaa malzemeleri, sarı
ve portakal boyalar, hurma yağı ve balmumu sünger
karışımları, çelik cilalama, dizel motor radyatör sıvısı, su
geçirmez kumaşlar, kaynakçılık, elektrik bataryaları,
linoleum, TV üretimi, otomotiv sektörü, alaşımlar,
paslanmayı önleyici bileşikler, renk sabitleyicileri,
endüstriyel yağlar, dövmeler, ayakkabı boyası, maskara ve
gözde kullanılan malzemeler
Teknik yağ, aşınma önleyici, tutkal, fotografik emülsiyon,
lastik (konfeksiyonda kullanılan)
Pek çok ilaçlar, parfümler, tütün, diş hekimliği, yağlı boya,
yiyeceklerdeki aromalı katkı maddeleri, kola türü içecekler,
kokulu çaylar, vanilya, köri

Saat kayışları, ayakkabı yapıştırıcıları, tutkal, kontroplak,
yalıtım-izolasyon, otomotiv ve motor yağları, mürekkep,
dezenfektan ve deodorantlarda

14. Paraben mix [A]

Eczacılık, konserve malzemesi olarak, kozmetik ürünleri,
ilaçlar, merhemler, losyon, ruj, sabun, gıda malzemeleri

15. Fragrance mix

Eczacılıkta konserve madde olarak, kozmetik ürünler,
ilaçlar, merhemler, losyon, ruj, sabun, gıda maddeleri

16. Cetylstearylalcohol

Kozmetik losyonlar kremlerde, yağlarda, ilaçlarda bulunur.

17. Bis(diethyldithiocarbamato)-zinc

Çinko-N-diethyldithiocarbamat lastiklere bağlı bir maddedir
ve vulkanizasyon hızlandırıcısı olarak kullanılır. Genellikle
Çinko- N-diethyldithiocarbamat bütün lastiklerde
mevcuttur. Özellikle lastik ve latex eldiven, lastik çizme ve
banyo ayakkabısı koruma elbisesi, kablo izolasyonu.

18. 2-Mercaptobenzothiazole

19.Venice turpentine

Vulanizasyon hızlandırıcısı, lastik endüstrisi, şeffaf lastik
ürünleri, kablo, teknik yağ, veterinerlik mühtehz.

Vernik, cila macunu, kundura boyası çözücü maddeler,
tahta koruyucu üretimi, çam kokulu temizleyici maddeler,
ilaçlarda

20. Propolis

Biokozmetiklerde, yüz kremlerinde, yağlarında,
losyonlarında, solüsyonlarında, ağız sularında, diş
macunlarında, tabletlerde, sakızlarında bulunur

21. Bufexamac

Egzama, güneş yanığı, Neodermitis, hemoroit ilaçları ve
çocuk bezleri

22. 4-(4-hydroxy-4-methyl
pentyl)-3-cyclohexene 1carboxaldehyde (Lyral)

Alkollü losyonlar, ter gidericiler, katı deodorantlar,
deterjanlar, fabrikalarda kullanılan yumuşatıcılar, yüzey
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3 değerli krom
bileşikleri

Tioglikolik asit, BAL
Benzoin resin, benzil
alkol, portakal, tarçın,
sinnamik asit, karanfil,
esansiyel yağlar

---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

---------------------------------

-------------------------------Myroxylorı pereirae
reçinesi, hava yoluyla
alınınca kontakt ekzema

----------------------------------
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temizleyiciler, şampuan ve sabunlar.
23. Formaldehyde

24.
Methylchloroisothiazinolone/
methylisothiazinolone
25. P-Phenylenediamine base

26.Benzocaine

Tekstil ürünleri, dezekfektanlar ve kozmetikler içinde
koruyucu, şampuanlar, ter gidericiler, diş yapımında
kullanılan plastikler, temizleyici sabunlar, kuru temizleme
ürünlerinde, sakızlarda, boyalar, kağıtlar, yapıştırıcılarda,
fotoğrafçılık malzemelerinde, cilalarda, ağaç işlemleri için
kullanılan malzemelerde.
Koruyucu olarak sabun, latex, süt, radyografi, baskı
boyaları, tuvalet kağıtları, deterjanlar, şampuanlar, saç
kremleri, saç ve vücut jelleri, deri kremleri, losyonlar,
maskara.
Kalıcı saç boyalarında, fotoğrafçılıkta kullanılan
malzemelerde, fotokopi, yağlar (makine) gaz yağı, kauçuk
ve plastik sanayide.
Bazı lokal anesteziklerde, bazı ilaçlarda; nezle, öksürük, ağrı
giderici, ayak mikrop ilacı, güneş koruyucuları, nasır ve siğil
ilacı, basur ilacı, cilt dezenfaktanları, iştah kesici, nikotin
düşüklüğüne karşı ilaç.

27. Vazelin

-------------------------

-------------------------Prokain, tetrakain,
mutakain, PAS, PPD,
PABA, sulfonamidler
-------------------------------
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