Patiënteninformatie

Kobalt chloride
Inleiding
U bent overgevoelig voor de bovenvermelde stof.
Ter bevordering van uw genezing en om te
voorkomen dat het eczeem (of een andere
huidreactie) weer optreedt, ontvangt u hierbij
informatie over deze stof. Probeer 'verdachte'
voorwerpen te vermijden. Deze lijst dient slechts als
leidraad; het is onmogelijk om alle producten aan te
geven omdat deze steeds kunnen wisselen van
samenstelling.
Algemeen
Kobalt is een bestanddeel in vele metalen en edele
metalen en wordt gebruikt in bijna alle beroepen,
bedrijfstakken en huishoudens. Kobalt kan in
minimale hoeveelheden overal worden
aangetroffen, zelfs in ons dagelijks voedsel en in
ons bloed zitten zeer lage concentraties.
Deze “natuurlijk” voorkomende kleine
hoeveelheden spelen geen rol bij uw allergie, ons
lichaam heeft zelfs een minimale hoeveelheid
kobalt nodig als onderdeel van vitamine B-12.
Van belang zijn de producten waarin kobalt in
grotere hoeveelheden is verwerkt.

Sluitingen van handtassen en portemonnees.
Vingerhoeden, naalden, scharen en schrijfgerei.
Schroeven, gereedschap.
Instrumenten (blaas- en snaarinstrumenten).
Detergentia.
Thermometervloeistof, laspoeder, kleurkrijt en
vloeipapier.
Warm water uit een roestende boiler of uit
roestende leidingen.
Vitamine B-12 producten.
Bleekmiddelen, haarverven (lichtbruine teints).
Kleurstoffen in glazuur (voornamelijk de
donkerblauwe kleur: alleen in “natte” toestand,
eenmaal opgedroogd is het niet meer allergeen).
Aardolieproducten, chemisch kunstmest,
cement, veervoer, natte klei, verven en
pigmenten (drukinkt).
Fabricage van acrylaat en kunstharsen (plastic
brilmonturen, vernis).
Groepsverwante stoffen
Patiënten die positief reageren op kobalt reageren
vaak ook op nikkel.
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Gebruik en voorkomen
Bijouterieën, sluitingen in textiel (ritssluitingen,
oogjes), brilmonturen en metalen
schoenvetergaatjes.
Zilveren en witgouden juwelen en horloges.
Huishoudelijke apparaten, kranen en strijkijzers.
Messen, vorken en overig keukengerei.
Haarspelden, krulspelden, krultangen en
scheerapparaten.
Metalen lippenstifthouders, munten en sleutels.
Metalen naamplaatjes, deurkrukken en
paraplu's.
Bretels, jarretels, BH-sluitingen en BHcupbeugels.
Medische- en tandheelkundige instrumenten en
gebitsprotheses.
Orthopedische hulpstukken.
Metalen stoelen en bureaus.
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