
 
 

FORMALDEHID 
 
La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic al Formaldehid, un sensibilitzant molt común en la indústria, a la llar i en 
la medicina. 
L'exposició a l'al·lèrgen pot ser directa o a través d'una gran varietat de productes i reactius en molts processos químics, 
por antimicrobians alliberadors de formaldehído, plàstics polimeritzats, fluids utilitzats en metal·lúrgia, medicaments, 
teixits, cosmètics i detergents. 
 
LLOC I PRODUCTES ON ES TROBA EL FORMALDEHID: 
 

▪ COSMÈTICS I MEDICAMENTS: el Formaldehid es fa servir com antitranspirant, antimicòtic, desinfectant 
(col·lutoris, pastilles per a la gola), conservador (xampús) i queratolític. Per tots aquests usos pot formar part 
d'una àmplia varietat de cosmètics i medicaments: solució per a permanents, allisats amb keratina i altres, 
sabons, locions de mans i corporals, pomades, pòlvores, enduridors d'ungles, dentifricis, preparats per a 
berrugues, etc. 

▪ Forma part del fluid per embalsamar i del fixador de teixits histològics. 
▪ PRODUCTES INDUSTRIALS: en la construcció, tintes i colorants de plàstics, fotografia (estabilitzador fotogràfic), 

industria del paper, fluids utilitzats en metal·lúrgia, refinació de la benzina i el petroli, etc.  
▪ LLAR: llumins, decapants, esmalts i pintures en joguines, coles per a gomes, agents per a la neteja en sec 

(neteja de catifes), abrillantadors de sòlss, termòmetres, productes per a la neteja de sòls i finestres, assecadors 
de roba, ambientadors, adhesius utilitzats en sabateria, etc. 

▪ AGRICULTURA: aerosols (per a fumigació), germicides i fungicides per a plantes i gra. 
 

CONSELLS PER EVITAR AL·LÈRGIES AL FORMALDEHID: 
 
Petites quantitats de formaldehid són molt difícils d'evitar. 
 
En general, s'aconsella rentar la roba nova vàries vegades amb aigua calenta abans del seu ús. Evitar roba resistent a 
l'arrugat. Generalment, els teixits de cotó 100%, polièster, niló i fibres acríliques contenen menys formaldehid. 
 
Atès que el formaldehid es troba en cosmètics i medicaments, és important utilitzar productes convenientment etiquetats 
en els que no apareixi el formaldehid, els seus sinònims* o altres productes alliberadors de formaldehid' entre els seus 
ingredients. 
 
Segons la normativa de cosmètics de la Unió Europea, es permeten concentracions de formaldehid per sota del 0,2%. 
Un 0,05% és el límit establert a partir del qual s'ha d'etiquetar el producte indicant “contè formaldehid'”. 
 
Comuniqui al seu proveïdor que és al·lèrgic al formaldehid i sol·liciti productes exempts d'aquest al·lèrgen. 
 
Si la seva malaltia es de tipus ocupacional, sol·liciti informació als responsables de la seva empresa sobre els productes i 
materials que poden contenir formaldehid en la seva composició. Eviti el contacte amb aquests productes i protegeixi's 
de manera adequada. 
 

*Llista de sinònims i productes relacionats: CH²O, formalina, aldehído fórmico, formol, HCHO, metanal, metil 
aldehído, metileno óxido, oxometano, oximetileno, Bronopol™ (2-bromo-2-nitroprpano-1,3-diol), Germall® II 
(diazolidinil urea), Germall® 115 (imidazolidinil urea), Quaternium 15, Tris-Nitro® (tris(hidroximetil)nitro-metano, 
Dowicil® 75, Grotán® BK, Dowicil® 200, DMDM hidantoína, hexametilentetramina, paraformaldehído. 
 
 
Aquesta llista pot no estar completa. 
Quan compri productes que contactin amb la seva pell, revisi la llista d'ingredients per si apareix algun dels 
llistats més amunt. En cas de dubte, consulti amb el seu farmacèutic. 
 
 

 

 

 


