Indledning
Parabener er meget udbredt i kosmetiske produkter, der benyttes af frisører (1). Parabener er
mistænkt for at være hormonforstyrrende. Det er velkendt, at håndtering af den mørke hårfarve ppheneylenediamine (PPD) er forbundet med kontakt allergi, og at stoffet har en toksikologisk profil,
som kategoriserer stoffet som skadeligt (2). Hårfarve absorberes gennem huden og udskilles via
nyrerne, (3) og stoffet kan give nedsat nyrefunktion (4). Det at være frisør giver en øget risiko for
blærekræft og de aromatiske aminer (fx PPD) er foreslået som årsag (5). En anden almindelig
hårfarveingrediens i frisørfaget er toluene-2,5-diamine (6). Stoffet har vist sig at have alvorlige
endokrine virkninger, der fører til en sikkerhedsmargen, der er langt lavere end den accepterede
100, hvilket betyder, at stoffet ikke er sikkert at bruge (7, 8). Det er blevet foreslået, at frisører kan
beskytte sig mod de sundhedsskadelige effekter af ovenfor beskrevne kemikalier ved blot at bruge
handsker. Formålet med denne artikel er at belyse om dette er muligt.

Hårfarver er på frisører hånd og i salonen omgivelserne
I en undersøgelse af hudeksponering af permanente hårfarve, var 33 svenske frisører inkluderet.
Hånd-skylle-prøver blev indsamlet fra hver frisørhånd før hårfarve start; efter anvendelse af
farvestoffet og efter klipning af det nyfarvede hår. Eksponering sker fra påføring af farvning, fra
nyligt farvet hår og fra baggrundseksponering (kamme, trolley). PPD blev identificeret i procenter
fra 10-30% af de undersøgte prøver i PPD mængder af 22-939 nmol per hånd. Toluene-2,5-diamine
blev fundet i mængder på 13-741 nmol per hånd (9, 10). Selv frisører, der bruger handsker til
hårfarve blanding og påføring får påviselige mængder af hårfarve på deres hænder fra de
procedurer, fra den efterfølgende styling af håret, og selv fra omgivelserne i salonen (10).
Forfatterne konkluderede, at frisørens hud udsættes for allergifremkaldende stoffer i løbet af
hårfarvningsprocessen; både de frisører, der bruges handsker, og dem, der ikke bar handsker.

Frisører har en kultur for at genbruge handsker eller undgå at bruge handsker
Langt fra alle frisører i Danmark og Sverige bruge handsker, når de arbejder med farvet hår (10, 11)
og 18% af danske frisører, der bruger handsker genbruge dem, fx ved at vende vrangen ud. Kun
48% af uddannede frisører bruger handsker, når de skylles ud hårfarve (12).

Du kan få en hårfarve allergi ved berøring af en anden persons farvet hår
Hvis du har dit hår farvet, kan du få en allergi (13), men der er også en risiko for at få en allergisk

reaktion, blot ved at røre ved en anden persons farvede hår. Nedenfor er nogle eksempler.
En 12-måneder gammel baby pige fik vesikulært håndeksem ved at lege med hendes mors farvede
hår. Moderen havde farvet sit hår to dage før barnet udviklede hårfarve reaktionen på sine fingre
(13).
Et andet eksempel er en 39-årig mand, der har haft en svær eksem reaktion på den indvendige side
af hans venstre arm i to måneder. Eksemet kom hver gang hans partner havde farvet sit hår. Manden
blev testet med den mørke hårfarve p-phenylenediamine (PPD) samt partnerens hårfarve og viste
sig at være allergisk over for begge (14).
Et tredje eksempel er en 21-år gammel kvindelig tandplejer, der udvikler eksem på den indvendige
side af hendes venstre underarm idet den nøgne hud på hendes venstre underarm kom i hyppig
kontakt med hendes patienters farvede hår (15). Ud fra ovenstående undersøgelser kan det
konkluderes, at farvet hår kan frigive skadelige kemikalier i en mængde, der kan have en effekt på
kroppen.

Selv med intensiv uddannelse, kan du ikke få alle frisører til at bære handsker hele tiden
Frisørskolelærere på halvdelen af Danmarks skoler blev undervist i 1 ½ år af Videncenter for
Frisører og kosmetikere, med det formål at øge brugen af handsker, nedsætte udsættelse for
lokalirriterende og allergifremkaldende stoffer og reducere hyppigheden af håndeksem. Det var
muligt at nedsætte hyppigheden af håndeksem og øge handskebrugen væsentligt, men 10% af frisør
lærlinge på skolerne brugte stadig ikke handsker, når de skyllede farve ud (16). Resultaterne viser,
at selv med intensiv undervisning er det ikke muligt at få alle frisører at bære handsker hele tiden
(16). Det er ikke nok at undervise frisører i personlig beskyttelse, fordi der vil være tidspunkter,
hvor de undgår at bære handsker. Fra denne artikel kan det konkluderes, at det ikke er realistisk at
tro på, at alle frisører kan bære handsker hele tiden.
Konklusion Selv en lille kontakt med kosmetik kan føre til at kemiske stoffer kommer ind i
kroppen gennem huden. Det synes umuligt at arbejde som frisør uden at komme i kontakt med
kemikalier i arbejdsmiljøet. Konsekvent brug af handsker i samtlige trin i salonen kan beskytte
frisøren, men det er ikke realistisk at forestille sig, at en frisør skulle have handsker hver eneste dag,
hele arbejdsdagen. For at beskytte frisører er det vigtigt at erstatte fx parabener til ikke endokrine
konserveringsmidler. Det er vigtigt at fjerne kræftfremkaldende formaldehyd releasere og undgå
brug af p-phenylenediamine, toluene-2,5-diamine og andre skadelige hårfarver med sensibiliserende
og systemiske toksikologiske virkninger.
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