Nikkelallergi
Når du først har fået den, slipper du aldrig af med den igen. Du kan støde på stoffet
lige fra de smykker du bærer, til det vand du drikker. Og nu viser en undersøgelse
fra Videncenter for Allergi, at du også kan få nikkelallergi efter nærkontakt med
din computer. Vi giver dig her et overblik over, hvor du kan støde på den stærke
allergifremkalder, og hvordan du undgår det.
A f Stine Ramlyng & Betina Hjorth

Computer
Ny undersøgelse viser, at de overfladematerialer som computere er behandlet med, kan give dig en livslang allergi.
Undersøgelsen blev sat i gang efter at en kvinde havde henvendt sig til Astma-Allergi Danmarks rådgivning. Hun
havde fået kløende eksem på håndfladen, dér hvor den hvilede på hendes bærbare computer. Astma-Allergi Danmark sendte hende videre til Videncenter for Allergi, der testede både kvinden og hendes bærbare computer, en
MacBook Pro. Allergitesten viste, at kvinden ganske rigtigt havde fået nikkelallergi, og at computeren var årsagen.
Den var nemlig behandlet med et overflademateriale, hvori der indgik nikkel. Og selv om nikkelfrigivelsen fra overfladen holdt sig inden for lovens rammer, så konkluderede undersøgelsen, at computere kan være en overset årsag
til nikkelallergi og eksem på hænder.

OP MOD 17 %
af alle danske kvinder …
… og 3 % af alle danske
mænd er sensibiliseret
over for nikkel!

Mad
Hos enkelte mennesker med nikkeleksem på
hænderne, er der risiko for, at eksemet bliver kronisk og ikke forsvinder, selvom de undgår kontakt
med ting, der åbenlyst indeholder nikkel. Er du en
af dem, kan du måske have glæde af en kost med
lavt nikkelindhold. Snak med lægen, om det er en
god idé i dit tilfælde, men vend tilbage til dine
normale spisevaner, hvis det ikke hjælper på allergisymptomerne inden for 1-2 måneder.

Guitarstrenge
Det er påvist ved kemisk analyse,
at guitarstrenge kan frigive nikkel. Det betød fx, at en 54-årig
mand, der lever af at producere
guitarer samt at spille guitar i et
professionelt band, udviklede
eksem på fingerspidserne.
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Barbermaskine
Rådgivningen i Astma-Allergi Danmark
bliver jævnligt spurgt, om bladene på
engangsskrabere og elektriske barbermaskiner kan forårsage nikkelallergi og/
eller fremkalde nikkeleksem. Videncenter for Allergi har beskrevet ét tilfælde af
svært allergisk nikkeleksem efter brug af
en elektrisk barbermaskine (shaver), der
frigav nikkel.

Vand og armatur
Drikkevand må indeholde op til 20 mikrogram
nikkel pr. liter, men det ses sjældent. Kontakt dit
vandværk, hvis du vil vide, hvad nikkelindholdet
i dit vand er. Vær også opmærksom på, at armaturer kan indeholde nikkel, som frigives til
det vand (ca. 1 dl), der står i vandhanen, når den
ikke bruges. Det er derfor altid en god idé, at lade vandhanen løbe et øjeblik, før du tapper
vand. Og husk: drikker du vand med nikkel på
tom mave, optager du langt mere, end hvis du
drikker vandet til et måltid.

– din fjende for livet

Kilde: Videncenter for allergi / Astma-Allergi Danmark

Penge
Nikkel bliver brugt i mønter, fordi metallet har fordelagtige egenskaber, som fx pris, farve og vægt - og fordi
det er let at stemple. Det er ofte blevet hævdet, at varigheden af hudkontakt med mønter er for kort til at
forårsage nikkelafgivelse og eksem. Hudlæger oplever
dog, at håndeksem hos kassedamer og andre fagfolk,
der har meget kontakt med mønter, typisk er forårsaget eller forværret af nikkelafgivelse fra mønter.

Ni

Mobiltelefonen
Mobiltelefoner hører ind
under nikkelbekendtgørelsen. Alligevel er det senest i
2011 påvist, at ca. 20 % af
mobiltelefoner fortsat frigiver nikkel over grænseværdien. Vil du vide, om din
mobil indeholder nikkel,
kan du teste den med et
nikkelsæt, som du kan
købe på Apoteket.

Nikkel er det 28. grundstof i det periodiske
system og har det kemiske symbol Ni. Nikkel
er et sølvhvidt, hårdt men formbart
metal med en overflade, der kan
poleres glat.

Værktøj
En dansk undersøgelse har vist, at 10 ud af 200
stykker håndholdt værktøj frigav nikkel i mængder, der kan give nikkeleksem hos allergikere. Typisk var det nikkelfrigivelse fra de metalringe, der
sidder øverst på håndtaget.

Nogle smykker
Trods lovgivning er det stadig muligt at støde på smykker, der frigiver for meget nikkel.
Din risiko for at støde på nikkel i smykker er
dog størst, hvis du køber smykker fra markeder, festivaler eller uden for EU, hvor nikkellovgivningen ikke gælder.

Makeup
Det er i dag ikke tilladt at tilsætte nikkel i
kosmetiske produkter, men nikkel kan findes
som urenheder i visse farvepigmenter. Der er
derfor stadig risiko for at reagere på visse
makeup produkter, om end den er lille.

Tatoveringer
Flere udenlandsker undersøgelser har vist, at der
kan være nikkel i tatoveringsfarver. Miljøstyrelsen
har udtalt, at det ikke er
muligt at konkludere, hvilken koncentration af nikkel under huden, der er
problematisk. Har du nikkel-, krom- eller koboltallergi, så fraråder vi, at du
lader dig tatovere.

Det siger loven
Der er grænser for hvor meget nikkel, produkter som er
beregnet til at komme i
længerevarende kontakt
med huden, må frigive. Reglerne omfatter en række
produkter som f.eks. smykker, ure, spænder, mobiltelefoner, lynlåse og nitter i tøj
og fodtøj.
EU Kommissionen har i
2010 lavet en fortolkning af
begrebet ”længerevarende
kontakt med huden”. Kommissionen tolker ”længerevarende” som noget, der
kontinuerligt har hudkontakt minimum en halv time
dagligt.
Belægninger
Nikkelholdige produkter kan
være belagt med en nikkelfri belægning f.eks. en guldbelægning eller lak. Hvis det
er tilfældet, skal den nikkelfri belægning være så holdbar, at den sikrer, at nikkelfrigivelsen fra produktet ikke
overstiger den fastsatte
grænse i en periode på
mindst to år efter, det er taget i anvendelse.
Ansvar
Enhver, som producerer, importerer eller sælger et eller
flere af ovennævnte produkter, har ansvaret for, at
reglerne overholdes sådan,
som det fremgår af lovgivningen.
Kilde: Miljøstyrelsen
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