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att hantera hudeksem och allergier orsakade av engångshandskar

om mina händer kunde tala



Om mina händer kunde tala -
hur hanterar man hudeksem och allergier orsakade av engångshandskar

om våra händer kunde tala till oss så skulle vi säkert ta mer hänsyn till hur våra händer mår när vi använder 
engångshandskar. med den kraftigt ökande användningen av engångshandskar (*1 us dept of health & human 
services, 1997), så följer inte oväntat en ökad frekvens av hudreaktioner orsakade av engångshandskar.

Bakgrunden till den ökade förbrukningen av engångshandskar i våra laboratorier är att vi använder handskar 
både oftare men också under längre perioder. Ökad användning, pulver i handskar och frekvent handtvättning är 
de orsaker som får problemet med hudreaktioner att öka. oavsett om vi behöver personlig skyddsutrustning mot 
kemikalier och mikrobiologisk smitta eller skydda vårt laboratoriearbete så är engångshandsken det hjälpmedel 
som står till buds. genom att känna till orsaker och symptom på hudreaktioner orsakade av engångs-handskar så 
kan man införa nödvändiga åtgärder i syfte att skydda sina händer mot eksem och allergier. 

en vanlig missuppfattning är att användaren bara kan utveckla eksem eller allergi mot latexhandskar. alla hand-
skar oavsett om de är syntetiska eller av latex kan potentiellt orsaka hudreaktioner hos individen. den vanligaste 
hudreaktionen är icke allergiskt kontakteksem som kan orsakas av alla typer av handskar. ungefär 40%-60% av 
alla användare har erfarenhet av denna typ av hudreaktion (*2 owenby, 1998) om du använder handskar regel-
bundet i laboratoriet så kommer du sannolikt utsättas för hudirritationer eller kontakteksem.

den näst vanligaste hudreaktionen är allergiskt kontakteksem som också kan orsakas av alla typer av engångs-
handskar. denna reaktion är dock genetiskt betingad och drabbar bara de individer som är genetiskt predis-
ponerade för att reagera mot vissa kemikalier/allergener. man uppskattar att cirka 12% (*3 gibbon, 2001) av 
befolkningen potentiellt kan utveckla ett allergisk kontakteksem. den minst vanliga reaktionen är latexallergin som 
orsakas av specifika proteiner som finns i gummi eller kors-reaktiva allergener från vissa frukter och vegetabiliska 
födoämnen. mellan 0.8% och 7% av en normalpopulation anses kunna utveckla en latexallergi (*4 lebenbom-
mansour, 1997). Bland sjukvårdspersonal verkar frekvensen vara högre. enligt en studie från sydafrika kan 
frekvensen vara så hög som 9-20% (*5 Potter, 2002).

Orsaker till hudreaktioner på grund av engångshandskar

Orsak Reaktion Källa/Orsak Handskmaterial

Kemikalier Irritation, kontakteksem & 
allergiskt kontakteksem

Acceleratorer, antioxidanter, 
biocider färger Syntetiska & Latex

Endotoxiner Irritation, kontakteksem Vatten, pulverlösning, råvaror Syntetiska & Latex

Pulver / talk (powder) Irritation, kontakteksem & 
astma Handskpulver & släpp-medel Syntetiska & Latex

Proteiner (direkt kontakt eller 
bundet vid pulver) Latexallergi Latex proteiner Latex

Tre typer av reaktioner
som omnämnts ovan är de tre reaktionerna som kan härledas till engångshandskar kontakteksem, allergiskt 
kontakteksem och latexallergi. alla tre har unika kännetecken som gör att man kan skilja dem åt.

KONTAKTEKSEM (även kallat irritation eller dermatit)

kontakteksem är en icke-allergisk reaktion som kan orsakas av ämnen 
som inte kommer från handskarna eller av ämnen som finns i hand-
skarna. det finns över 85 000 kemikalier som potentiellt kan orsaka 
kontakteksem vid vissa betingelser (*6 drake, 1995). när man undersöker 
ett kontakteksem så är det viktigt att ta med i beräkningen att reaktionen 
även kan vara orsakad av betingelser som inte orsakas av handsken.

Proteiner (direkt kon-
takt eller bundet vid 
pulver)

Latexallergi Latex proteiner Latex

   
Vilka är de tre typerna av reaktioner?
Som omnämnts ovan är de tre reaktionerna som kan härledas till engångshandskar kontaktek-
sem, allergiskt kontakteksem och latexallergi. Alla tre har unika kännetecken som gör att man kan 
skilja dem åt.

KONTAKTEKSEM (även kallat irritation eller dermatit) 

Kontakteksem är en icke-allergisk reaktion som kan orsakas av ämnen som inte kommer från 
handskarna eller av ämnen som finns i handskarna. Det finns över 85 000 kemikalier som po-
tentiellt kan orsaka kontakteksem vid vissa betingelser (*6 Drake, 1995). När man undersöker ett 
kontakteksem så är det viktigt att ta med i beräkningen att reaktionen även kan vara orsakad av 
betingelser som inte orsakas av handsken.

Kontakteksem orsakat av andra 
betingelser än handskar
Bland den uppsjö av vardagliga produkter som kan 
orsaka kontakteksem finns detergenter, tvål, desinfek-
tionsmedel, lösningsmedel, lim och många fler.
Regelbunden tvättning och torkning av händerna som 
är en vanlig rutin på alla laboratorier skapar också 
goda förutsättningar för att utveckla kontakteksem. I detta sammanhang hjälper till exempel varmt 
vatten och tvål till att förstöra det naturliga skydd huden har och blir därmed mer känslig.
Vidare kan huden vid plötsliga väderomslag bli narig och därmed är det lättare att utveckla ett 
kontakteksem. Det är också värt att nämna att ringar på händerna kan ansamla irriterande ämnen 
som orsakar kontakteksem framförallt om man inte tvättar och torkar sig noggrant.
 
Kontakteksem orsakat av engångshandskar
Ämnen från engångshandskar som orsakar irritation och eksem är kemikalier, pulver, endotoxiner 
men även friktion och den lufttäta miljön bidrar till hudreaktioner. Kemikalierester blir ett problem 
om de inte tvättas bort från engångshandskens yta genom omfattande tvättsteg i tillverkningspro-
cessen.
Puder / talk (powder) används vanligen som släppmedel på de keramiska formar som används vid 
tillverkning av engångshandskar eller så pudrar man handskens insida för att underlätta påtagning 
av handsken. Puder torkar ut och polerar handen så att huden lätt blir narig och spricker
Endotoxin är fragment från cellväggen hos gram  bakterier. Dessa fragment kan framkalla 
inflammationer och orsakar specifikt kontakteksem på händerna. Endotoxiner är allmänt förekom-



Kontakteksem orsakat av andra betingelser än handskar

Bland den uppsjö av vardagliga produkter som kan orsaka kontakteksem finns detergenter, tvål, desinfektionsme-
del, lösningsmedel, lim och många fler. regelbunden tvättning och torkning av händerna som är en vanlig rutin 
på alla laboratorier skapar också goda förutsättningar för att utveckla kontakteksem. i detta sammanhang hjälper 
till exempel varmt vatten och tvål till att förstöra det naturliga skydd huden har och blir därmed mer känslig. vidare 
kan huden vid plötsliga väderomslag bli narig och därmed är det lättare att utveckla ett kontakteksem. det är 
också värt att nämna att ringar på händerna kan ansamla irriterande ämnen som orsakar kontakteksem framfö-
rallt om man inte tvättar och torkar sig noggrant.

Kontakteksem orsakat av engångshandskar

Ämnen från engångshandskar som orsakar irritation och eksem är kemikalier, pulver, endotoxiner men även 
friktion och den lufttäta miljön bidrar till hudreaktioner. kemikalierester blir ett problem om de inte tvättas bort från 
engångshandskens yta genom omfattande tvättsteg i tillverkningsprocessen.

Puder / talk (powder) används vanligen som släppmedel på de keramiska formar som används vid tillverkning av 
engångshandskar eller så pudrar man handskens insida för att underlätta påtagning av handsken. Puder torkar ut 
och polerar handen så att huden lätt blir narig och spricker. endotoxin är fragment från cellväggen hos gramne-
gativa bakterier. dessa fragment kan framkalla inflammationer och orsakar specifikt kontakteksem på händerna. 
endotoxiner är allmänt förekommande och kan inte avlägsnas genom sterilisering. endotoxiner anses också 
kunna katalysera individens sensitivisering mot allergener.

Friktion och lufttäta handskar förbises ofta när man undersöker orsakerna till ett kontakteksem. Friktionsproble-
men blir större om handsken är för åtsittande och kontinuerligt skaver mot huden. detta förvärras ofta av långva-
rigt arbete där handen blir fuktig och svettig varvid hudcellerna blir än mer ömtåliga för friktion.

Symtom på kontakteksem

kontakteksemet uppträder inom några minuter eller upp till några timmar efter att man börjat använda handsken. 
inledningsvis blir man röd och irriterad där det kliar eller bränner i huden. vid kroniskt kontakteksem/dermatit 
utvecklas förhårdnader, blemmor, skorpor, blåsor och inflammationer. när svett ansamlas mellan handsken och 
huden blir det extra lufttätt och en särskild form av kontakteksem kallat dyshidros kan utvecklas. man får blåsor 
som framträder på huden som när dom spricker orsakar mycket obehag. om man har ett kontakteksem orsakat 
av enbart handsken så är eksemet begränsat till den del av huden som är i kontakt med handsken.

Åtgärder vid kontakteksem orsakat av engångshandskar
kontakta chef/arbetsledare eller företagshälsovården•	

välj engångshandskar som har testats för låga nivåer av kemiklierester och endotoxiner. exempel på test •	
är  ”Primary skin irritation test”

välj en större storlek på handsken för bättre luftcirkulation så att handen eventuellt läker ut•	

Byt handskar oftare så att handen luftas om arbetspassen är långa•	

använd alltid ”powder-free gloves”•	

sköt om dina händer regelbundet och smörj in med återfettande kräm så att skinnets naturliga barriär •	
upprätthålls. observera att petroleum/vaselin. Baserade produkter/krämer kan degradera latexhandskar

använd underhandskar men byt underhandsken och engångshandsken samtidigt. kom ihåg att tvätta och •	
sköta om händerna även om du använder en underhandske

Även om kontakteksem inte utgör ett allvarligt arbetsmiljöproblem så kan det leda till komplikationer. eftersom 
det är svårt att effektivt tvätta en hand som på grund av kontakteksem har sprickor eller öppna sår ökar risken att 
mikroorganismer så som staphylococcus kan infektera huden. dessutom kan allergener lättare penetrera huden 
om den är narig och full av sprickor. studier har påvisat att endast 1% latexprotein penetrerar huden hos en 
individ utan kontakteksem men hela 23% latexprotein penetrerar huden hos en individ med kontakteksem 
(*7 haye, 2000).



ALLERGISKT KONTAKTEKSEM (även kallat fördröjd överkänslighet eller kemikalieallergi)

endast de personer som genetiskt är predisponerade för specifika kemikalieallergener är mottagliga för denna 
allergiska reaktion. Precis som med andra allergier så innebär upprepad exponering av den specifika kemikalien 
att senistiveringsprocessen accelererar till dess att individens egna tröskelvärde uppnås. när tröskelvärdet har 
nåtts kommer fortsatt exponering utlösa en allergisk reaktion. Beroende av allergenet och individens genetiska 
profil kan sensitiveringen ske på några dagar, veckor, år eller så nås aldrig det kritiska tröskelvärdet. Precis som 
med kontakteksem är det viktigt att kunna särskilja allergiska reaktioner orsakade av engångshandskar från 
andra orsaker.

Kontaktallergi orsakat av andra betingelser än engångshandskar

i och med att över 2 800 substanser potentiell kan orsaka kontaktallergi (*6 drake, 1995), så bör man använda 
ett helikopterperspektiv när man försöker hitta orsaken till allergireaktionen. man bör beakta tvål, detergenter, 
krämer, smycken, nickel, parfym, glutaraldehyd, kvartenära ammoniumföreningar, formaldehyde och många 
andra substanser på arbetsplatsen, hemmet och i utomhusmiljön.

Kontaktallergi orsakat av engångshandskar

de vanligaste kemikalierna från engångshandskar som orsakar kontaktallergi är acceleratorer i vulkaniserings-
processen (till exempel thiuramer, thiazoler och karbamater), av både latex och nitrilhandskar. Även andra kemi-
kalier så som mjukgörare, stabiliseringsmedel, antioxidanter, biocider, konserveringsmedel, processkemikalier 
och färger kan orsaka kontaktallergi. här följer en mer detaljerad lista på engelska:

Accelerators Plasticisers Processing Agents

aldehydye-amine
alkyphenol disulphides
Benzothiazoles
dithiocarbamates
dithiophosphates
guanidines
thirourea
thiurams
thiocabamyl sulfenamides
mercaptobenzothiazole
Paraphenylenediamine

Paratoluene sulfonamide
Phthalates
naphthylamines

surfactants

Antioxidants & antiozononants Stabilizers

amines
Phenols
sulphides
Phosphites
PPd series

dibutyl tin dilaurate
dibutyl tin maleate
epoxy resins

Donning Agents Retarders

Powders
lubricants

Phthalic anhydride
sulfonamide derivatives
n-nitrosodiphenylamine

På senare tid har man påvisat att allergiskt kontakteksem även kan orsakas av latex. (*8 sommer 2002) i rappor-
ten framkom att förekomsten av latexbunden kontaktallergi var mindre än 1% i en studie av 2738 patienter.

Symtom vid kontaktallergi

allergiskt kontakteksem utrycker sig i flera steg. inledningsvis får man en akut reaktion vid kontakt med allergenet 
som övergår i en kronisk form vid fortsatt kontakt med det allergiframkallande ämnet. de inledande symptomen är 
rodnad, svullnad små blåsor och klåda. i sin kroniska form utökas symtomen med torr, förtjockad, flagnande hud 
och öppna sår och blemmor. symtomen uppträder normalt 6 till 48 timmar exponeringen (*9 rietschel, 1995).
vanligt kontakteksem och allergiskt kontakteksem kan vara svåra att skilja åt och det är viktigt att komma ihåg att 



vanligt kontakteksem orsakat av engångshandskar bara uppträder där huden varit i kontakt med handsken (*10 
cohen, 1998) till skillnad från allergiskt kontakteksem som kan sprida sig utanför området där handsken suttit.

Åtgärder vid allergiskt kontakteksem orsakat av engångshandskar

diagnosen av ett allergiskt kontakteksem kan vara svårt och därför behöver den drabbade kanske göra ett 
pricktest. vid pricktestet ingår ett brett spektrum av kända allergener och ett prov på både insida och utsidan av 
den misstänkta handsken bör inkluderas.

Pulver eller talk i handskar kan fungera som bärare av allergener och det är därför fördelaktigt om man antar en 
“powder-free” policy för att minimera risken med allergier.Ytterligare åtgärder att överväga är:

uppsök företagshälsovården eller en hudläkare om symtomen inte försvinner•	

Byt till en handske med dokumenterat låga halter restkemikalier och kemiska acceleratorer•	

använd enbart handskar utan pulver/talk•	

använd underhandskar av bomull eller nylon och byt underhandsken samtidigt som överhandsken•	

om ett specifikt kemiskt allergen i handsken har identifierats som orsaken - byt till handske där •	
denna kemikalie ej används

undersök andra möjliga källor än handsken som orsak till allergin. till exempel finns acceleratorn •	
thiuram i svampmedel och självhäftande massor exempelvis plåster (*11 taylor, 2000).

det är viktigt att välja engångshandskar som har låga resthalter av kemikalier så att man minimerar risken för 
allergiskt kontakteksem. För att försäkra sig om detta bör man efterfråga hPlc eller tlc testdata av leverantören 
som visar att man inte har kunnat påvisa rester av de mest kända kemiska allergener som används vid tillverkning 
av engångshandskar. Ytterligare tester som visar på låga halter av kemikalierester är till exempel ”Buehler test” 
eller ”200 Person modified draize test”.

Latexallergi (kallas även omedelbar överkänslighet eller proteinallergi eller typ i allergi)

latexallergin är jämförelsevis ganska ovanlig men den mest fruktade då den kan orsaka anafylaktisk chock.
Precis som med allergiskt kontaktallergi är latexallergin dos och frekvensberoende. latexallergi är en allergi som 
associerad med ige antikroppar och enbart de personer som är genetiskt predisponerade utvecklar överkänslig-
het mot specifika latexproteiner.

i råvaran latex har man identifierat cirka 250 olika proteiner varav 50 stycken potentiellt kan inducera produktion 
av ige antikroppar. Fortsatt exponering av det specifika latexproteinet innebär ökad produktionen av ige antikrop-
par som påverkar cellerna och de klinisk symptomen bryter ut när indviden har passerat sitt eget tröskelvärde. 
när individen passerat sitt tröskelvärde orsakar fortsatt exponering av proteinet att cellerna frisätter immunologis-
ka mediatorer så som histamin. när man diskuterar mekanismerna bakom latexallergier är det viktigt att påpeka 
den korrelation som finns mellan födoämnesallergier och latexallergier.

Personer som är allergiska mot födoämnen så som avokado, bananer, körsbär, nötter, kiwifrukt, meloner, persika, 
päron tomater och många fler har en högre risk att utveckla en latexallergi. med tanke på denna korsreaktivitet 
så bör personer med en eller flera födoämnesallergier testa sig för latexallergi. den vanligaste exponeringen av 
latexproteiner på ett laboratorium är via handskar men man ska också vara medveten om att pulver eller andra 
partiklar med latexallergener kan spridas i luften och via inandning starta en allergisk reaktion.

Symptom på latexallergi

när en individ har nått sin personliga tröskel för latexallergi så utlöses de allergiska reaktionerna inom några få 
minuter till någon timme efter exponeringen. därav kallas latexallergin också för omdelbar överkänslighet (*12 
Warshaw, 1998).

de inledande symptomen är ofta klåda eller svidande känsla, men som med tiden kan uttryckas på många olika 
sätt enligt tabellen nedan. risken finns att dessa reaktioner utvecklas till systemiska reaktioner och till och med 
anafylaktisk chock och är utmärkande för latexallergin men delas även med penicillin och jordnötsallergier.



Allmänt Ansikte Systemiskt Andningsvägar
underlivskramper
diarré
allmän klåda
utslag/nässelfeber
illamående
uppstötningar

allergisk snuva
allergisk inflamation
svullnad
ansikts & strupödem

anafylaktisk chock
hjärt-lungstillestånd
Yrsel
Blodtrycksfall
hög puls

astma symptom
andningskramper
andningsproblem

Åtgärder vid latexallergier

de allvarliga symtomen som latex allergier kan orsaka innebär 
ett fortsatt fokus på denna allergiform. i olika rapporter framgår 
att latexallergi är den tredje vanligaste orsaken till astma som 
arbetsskada (*13 tuc report, 2001) och uppmaningen från 
arbetsskyddsmyndigheter att söka latexfria alternativ (*14 hse 
report) indikerar att trenden kommer att fortsätta. i motsats 
till uppmaningen att söka latexfria alternativ rapporteras från 
tyskland (*15 allmers, 2002) och Finland (*16 turjanama, 2002) 
att användandet av engångshandskar utan pulver och med 
låga halter latexprotein avsevärt minskar risken för allergiska 
reaktioner.

På laboratorier torde risken för latexallergi vara högre än i hela populationen om latexhandskar används regel-
bundet. dessutom innebär hantering av organiska lösningsmedel att latexhandsken är en olämplig som skyddsut-
rustning för personalen. åtgärder vid latexallergier:

kontakta närmaste chef eller arbetsledare•	

kontakta företagshälsovård eller sjukhus•	

undvik kontakt med produkter tillverkade av latex (t.ex gummiband operationsmasker, slangar, •	
kosmetika) och använd syntetiska handskar

Begär att endast handskar med beteckningen ”powder-free” används•	

informera dina arbetskamrater, läkare och tandläkare att du är latexallergiker•	

lär dig symptomen på latexallergi•	

var uppmärksam på att symptomen kan komma efter kontakt med korsreaktiva allergener•	

Andra åtgärder för att minimera riskerna med latexallergi

då merparten av allmänheten inte riskerar att drabbas av latexallergi används engångshandskar av latex fortfa-
rande i hög utsträckning dels på grund av sin komfort men också på grund av det relativt låga priset. På laborato-
riet bör man även göra en riskanalys om latexhandskar är ett lämpligt val för skydd mot kemikalier och biologisk 
smitta.

om man använder latexhandskar kan man minimera risken för allergi genom att:

införa handskar utan pulver /talk (powder) på laboratoriet.•	

endast använda handskar med låga halter latexprotein. efterfråga testdata som är utförda för •	
varje tillvekad batch av oberoende laboratorier. vanligen används i europa testmetoder enligt 
en455-3, modifierad metod enligt lowry, som ger totala mängden protein från latexråvaran eller 
annan källa. med utgångspunkt från att utveckling av latexallergi är dos frekvensberoende så 
innebär lägre halter av latexprotein att risken för utveckling av latexallergi minskar. halter mindre 
än	50	μg/g	bedöms	som	låga	(*17	HSE	Report).

Förutom den modifierade lowry metoden som oftast används så finns även andra tester som är •	

produktionen av IgE antikroppar som påverkar cellerna och de klinisk symptomen bryter ut när 
indviden har passerat sitt eget tröskelvärde. När individen passerat sitt tröskelvärde orsakar fortsatt 
exponering av proteinet att cellerna frisätter immunologiska mediatorer så som histamin. 
När man diskuterar mekanismerna bakom latexallergier är det viktigt att påpeka den korrelation som 
finns mellan födoämnesallergier och latexallergier.
Personer som är allergiska mot födoämnen så som avokado, bananer, körsbär, nötter, kiwifrukt, 
meloner, persika, päron tomater och många fler har en högre risk att utveckla en latexallergi. Med 
tanke på denna korsreaktivitet så bör personer med en eller flera födoämnesallergier testa sig för 
latexallergi.  Den vanligaste exponeringen av latexproteiner på ett laboratorium är via handskar men 
man ska också vara medveten om att pulver eller andra partiklar med latexallergener kan spridas i 
luften och via inandning starta en allergisk reaktion.      

Symptom på latexallergi
När en individ har nått sin personliga tröskel för latexallergi så utlöses de allergiska reaktionerna 
inom några få minuter till någon timme efter exponeringen. Därav kallas latexallergin också för om-
delbar överkänslighet (*12 Warshaw, 1998). 
De inledande symptomen är ofta klåda eller svidande känsla, men som med tiden kan uttryckas på 
många olika sätt enligt tabellen nedan. Risken finns att dessa reaktioner utvecklas till systemiska 
reaktioner och till och med anafylaktisk chock och är utmärkande för latexallergin men delas även 
med penicillin och jordnötsallergier 

Allmänt Ansikte Systemiskt Andningsvägar
Underlivskramper

Diarré

Allmän klåda

Utslag/nässelfeber 

Illamående

Uppstötningar

Allergisk snuva 

Allergisk inflamation

Svullnad

Ansikts & strupödem

Anafylaktisk chock

Hjärt-Lungstillestånd

Yrsel

Blodtrycksfall

Hög puls

Astma symptom

Andningskramper

Andningsproblem

   
   

  Åtgärder vid latexallergier
De allvarliga symtomen som latex allergier kan orsaka 
innebär ett fortsatt fokus på denna allergiform. I olika rap-
porter framgår att latexallergi är den tredje vanligaste orsa-
ken till astma som arbetsskada (*13 TUC Report, 2001) 
och uppmaningen från arbetsskyddsmyndigheter att söka 
latexfria alternativ (*14 HSE Report) indikerar att trenden 
kommer att fortsätta. I motsats till uppmaningen att söka 

latexfria alternativ rapporteras från Tyskland (*15 Allmers, 2002) och Finland (*16 Turjanama, 2002) 
att användandet av engångshandskar utan pulver och med låga halter latexprotein avsevärt mins-
kar risken för allergiska reaktioner. 



specifika för latexproteiner. en sådan test är elisa inhiberingstest eller leaP test (latex elisa 
for antigenic Protein) som endast mäter latexproteiner som kroppen kan reagera med genom 
en antigenreaktion testresultatet redovisas som mikrogram av antigenprotein per gram handsk-
material	(μg/g).	LEAP	är	numera	en	metod	I	den	amerikanska	standarden	enligt	ASTM	D6499	
“test method for the immunological measurement of antigenic Protein in natural rubber and its 
products” och kan vara ett complement till lowry metoden.

Konklusion 

om våra händer kunde tala till oss så skulle vi bättre förstå hur de engångshandskar som vi använder kan orsaka 
hudreaktioner. vi skulle också inse att andra faktorer som tvål, desinfektionsmedel, hudkrämer och många fler 
ämnen kan bidraga till hudpreoblemen. latexallergi är den potentiellt mest allvarliga hudreaktionen men orskas 
bara av latexhandskar och kan drabba en liten andel av allmänhten. allergiskt kontakteksem är mer valigt före-
kommande och kan orsakas av alla material använda i engångshandskar.

kontakteksem är en icke-allergisk hudreaktion som kan drabba os alla och är relativt vanlig och många av oss 
som arbetar på ett laboratoium drababs mer eller mindre av eksem. Precis som med allergiskt kontakteksem 
så kan vanligt kontakteksem orsakas av alla typer av engångshandskar. Ökningen av hudreaktioner orsakade 
av engångshandskar är direkt korrelerat till den ökade användningen och det finns några enkla åtgärder för att 
reducera risken. inför regeln att alla handskar ska vara ”powder free” så är mycket vunnet. gör en riskanalys och 
välj därefter en handske som bäst passer för det arbete som ska utföras samt en handske som har låga halter av 
kemikalirester från tillverkningen.
när man väljer latexhandskar ska man se till så att handsken har låga halter av latexprotein.
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