
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Als irritatie een probleem is 

Contactdermatitis 
is een ontsteking van de huid die het gevolg is van rechtstreeks contact 
van bijvoorbeeld solventen of andere chemische stoffen met het 
huidoppervlak. 

Er zijn twee types van contactdermatitis: irriterende contactdermatitis 
en allergische contactdermatitis. De mogelijke symptomen zijn jeuk, 
pijn, huiduitslag, zwellingen, een branderig gevoel en blaren1. 

PI UltraTouch
chemische additieven. Lees meer over contactdermatitis en Biogel
kans dat gebruikers een overgevoeligheidsreactie vertonen op 
indicatiesysteem is goedgekeurd door de FDA en vermindert de 
bekend is dat ze contactdermatitis veroorzaken
huidvriendelijke formule, zonder chemische versnellers waarvan 
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Referentie: 1. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 2020  https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/conditions-dictionary/contact-dermatitis 2. Final Design Verification Report. Mölnlycke Health 
Care. Data on file. *Deze inhoud is niet bedoeld om in de plaats te treden van professioneel medisch advies, een diagnose of behandeling. Wend u altijd tot uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen 
zou hebben over een medische aandoening. 
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Beoordeling 

Vraag aan uw bedrijfsarts om 
uw klachten te beoordelen* 

Aantrekken 

Trek geen 
handschoenen aan 
met natte handen 

Detergenten 
vermijden 

Vermijd detergenten en 
kies voor handreinigers 
op basis van alcohol om 

huidirritatie te 
verminderen 

Vocht inbrengen 

Gebruik vochtinbrengende 
huidverzorgingsproducten 

Correcte 
handschoenen 

Draag handschoenen 
die geen chemische 
versnellers bevatten 

waarvan bekend is dat 
ze contactdermatitis 

veroorzaken 
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