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PM angående handskar av gummi och plast. 
 
Gummiallergi 
 
Vid tillverkning av alla gummiprodukter, både naturgummi och syntetiskt gummi 
som nitril och isopren, används tillsatskemikalier vilkas uppgifter är att initiera och 
accelerera vulkaniseringsprocessen av de ingående gummiämnena samt efteråt i 
produkten stabilisera denna och förhindra åldrande. Väl kända sådana ämnen är 
bland andra p-fenylendiamin och dess derivat, tiuramer, karbamater, tiazoler, 
guanidiner med flera. 
De flesta av dessa tillverkningsämnen är kända för att vara sensibiliserande och 
orsaka kontaktallergi vilket är en cellförmedlad fördröjd överkänslighet och som 
kliniskt yttrar sig som ett kontakteksem, vanligen på händerna. 
Kontaktallergi mot gummikemikalier är inte samma typ av allergi som mot 
latexproteiner, vilket är en antikroppsförmedlad snabbreaktion. 
 
Standardisering 
 
För medicinska handskar finns ett regelverk med standardisering. Bland annat 
beskrivs hur handskar ska ha viss draghållfasthet och till en viss kvalitetsnivå vara 
fria från hål. Medicinska handskar ska även vara puderfria och tillverkaren har även 
skyldighet att vid förfrågan uppge vilka tillverkningskemikalier som används. Några 
tillverkare av undersökningshandskar hävdar att de har handskar vilka är tillverkade 
utan tillsatskemikalier men detta har vid analys visat sig inte stämma med verkliga 
förhållanden. Efter extraktion med organiskt lösningsmedel av denna typ av 
handskar funnit till exempel zinkdibutylkarbamat (3 mg/g) och 2-
merkaptobensotiazol (0,2 mg/g) i ett märke och 0,25 mg/g zinkdibutylkarbamat i ett 
annat märke. Alla tre är kända kontaktallergen. 
 
Statistik 
 
Om man ser till gummikemikalier som helhet är dessa en av de största orsakerna till 
kontaktallergi både internationellt och nationellt. Om man sammanställer 
lapptestresultat där alla gummikemikalier sammanförs så hamnar de på en 3e plats i 
vårt material, 6,3 % av 189 testade patienter var positiva för någon gummikemikalie 
2008. Alla dessa är dock inte orsakade av användning av medicinska handskar. 
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Studier av medicinsk personal i utlandet visar att en stor andel har kontaktallergi mot 
olika gummikemikalier även om det finns en vikande trend mot just tiuramer 
eftersom dessa ersatts med andra kemikalier. I vårt eget material har vi den senaste 
tiden hittills ca 5 patienter med allergi med stark koppling till användning av 
medicinska handskar av syntetgummi, särskilt då nitril.  
 
Arbetsmiljölagstiftningen och Miljöbalken 
 
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:3 Användande av personlig 
skyddsutrustning står 6 § Personlig skyddsutrustning får användas endast om den  
a) är ändamålsenlig i förhållande till de risker den är avsedd för utan att den i sig 
leder till ökad risk,  
b) är anpassad till förhållandena på arbetsplatsen,  
c) är anpassad till aktuella arbetsställningar och arbetsrörelser,  
d) är anpassad till arbetstagarens hälsotillstånd samt  
e) passar bäraren efter nödvändig justering.  
 
I miljöbalken står "3 § I fråga om verksamhet som kan orsaka skada eller olägenhet 
för människors hälsa, miljön eller andra intressen som skyddas enligt miljöbalken 
tillämpas utöver balken även bestämmelser i annan lag. 
Såvitt gäller skydd mot ohälsa och olycksfall i arbete samt i sådana hänseenden i 
övrigt som huvudsakligen avser arbetsmiljön tillämpas bestämmelserna i 
arbetsmiljölagen (1977:1160)." 
 
Dessa fakta tillsammans utgör grunden till att man ur ett dermatologiskt perspektiv 
föredrar ftalatfria plasthandskar framför handskar tillverkade av gummi då dessa 
som nämnts ovan vanligtvis innehåller kontaktallergena tillverkningskemikalier 
vilket plasthandskar normalt inte gör. 
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