
Utvärdering av effektiviteten hos specifika skyddande produkter, 
inriktade mot metallallergier: översikt efter ett års användning*	  

Undersökning av kontaktdermatit i arbetsmiljö: en tillbakablickande studie över antalet patienter 
med nickelallergi under perioden	  2005-‐2014	  på	  CPPP (center för yrkesrelaterade sjukdomar)	  
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Antalet positiva nickeltest under perioden	  2005-‐2014	  (källa	  CPPP	  Nantes)	  

Kvinnor	  

Män	  

• En majoritet kvinnor
• Åldrarna 20-30 år dominerande
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Enklare yrken

Allergisk kontaktdermatit i olika yrkeskategorier.

• Huvudsakligen yrkeskategorier där man ofta arbetar med händerna.
Vilken roll spelar detergenter och tvättmedel?

Stor utbredning bland kvinnor och 
ungdomar (påverkade av 
konsultationerna?). I mer än hälften av 
fallen detekteras en polysensibilisering, 
som förstärks av användandet av 
tvättmedel som ökar hudens 
permeabilitet?

Ärenderapport

Intresse för nya verktyg för att ta hand om kontaktdermatit – Fokus på metallallergier – överblick efter användning av Protective 
Cream HPS och Hydrating Gel Plus HS för metallinducerad allergisk kontaktdermatit.

Inledande samråd Efter 2 veckor

Återblickande analys: 74% förbättring eller skydd 

Läkare Övriga total	  

20	   26	   46	  #	  Återkoppling
Förbättring av skadad hud 
eller skydd

15	  
(75%)	  

19	  
(73%)	  

34	  
(74%)	  

Marginell effekt 3	  
(15%)	  

4	  
(15%)	  

7	  
(15%)	  

Otillräcklig effekt 2	  
(10%)	  

3	  
(12%)	  

5	  
11%	  

* Sammanställning av de olika bedömningar som utförts efter presentationen under den senaste kommunikationen vid GERDA 2014	  

Nya verktyg för att ta hand om allergisk 
kontaktdermatit på grund av metaller 

1	  Skin6fique,	  R&D,	  11	  avenue	  Myron	  Herrick,	  75008	  Paris,	  France	  elisabeth.briand@skin4fique.com	  -‐	  01	  53	  89	  09	  61	  
2Consulta4on	  de	  Pathologie	  Professionnelle	  .	  Bâ6ment	  Tourville	  CHU	  Nantes,	  44093	  Nantes	  cedex	  1-‐	  02	  40	  08	  36	  35	  dominique.tripodi@univ-‐nantes.fr.	  cedex	  1.	  

-‐	  Crème	  Protectrice	  HPS	  skyddar genom avlägsnande av metaller vid 
ytan av epidermis 	  
-‐	  Gel	  Hydratant	  HS	  PLUS	  ger en intensiv och långvarig återfuktning som 
komplement till skyddet

Eksem och dermatit

	  Klar förbättring av 
skadad hud

Ingen effekt

Marginell effekt	  

Förebyggande mot allergisk 
kontaktdermatit

Pa4ent	  :	  Man, 38 år, truckförare	  
Sjukdomshistoria	  :	  
Utveckling av ekosematösa skador i båda händerna i juni 2013, som 
inte förbättras av behandling med diproson och dexeryl + handskar. 
Yrkesrytmicitet.
Klinisk bedömning	  :	  	  
Bilaterala skador på händerna, fingrarna är inflammerade med ödem 
och rodnad. Torrskador med rodnader på handflatan.
Patchtest	  :	  ESB, gummi och personliga tillhörigheter (handskar). 
Resultat	  :	  ESB: kaliumdikromat ++, kobolt ++, nickel ++, MIT -, 
MCITT ++, gummi och handskar -	  
Föreslagen åtgärd:	  Föreskrivet förebyggande genom användning av 
bomullshandskar, tvålfri gel eller mjukgörande tvål,  
Hydrating Gel PlusHS och Protective Cream HPS som ska användas på 
jobbet. Klinisk bedömning efter 2 veckor och 2 månader vid Nantes 
CHU Occupational Disease Medical Center: Tydlig förbättring.
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