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Allergi, epoxy og laboratoriearbejde
Af Jørgen Stage Johansen
Håndtering af kemiske stoffer og forsøgsdyr er
nogle af de hyppigste årsager til, at laboratorieansatte udvikler eksem og hudallergi.
Også langvarig eller hyppig brug af handsker
kan give hudirritation, fordi man sveder i handsken og hænderne bliver våde. Bruger man mere
end 20 par handsker på en arbejdsdag eller har
handsker på i mindst to timer samlet, har man en
øget risiko for at udvikle irritativ eksem (1).
Hvis man har haft eksem i barndommen, har
man en større risiko for at få eksem som voksen
sammenlignet med personer, der ikke har haft
eksem, især hvis man er i et erhverv, hvor udsættelsen for irritanter er stor.
Hudlidelser er den hyppigste årsag til anerkendelse af erhvervssygdomme i Danmark.
Epoxy til indstøbning
Anvendelse af epoxyprodukter, som er kraftigt
allergifremkaldende, kan også forekomme ved
laboratoriearbejde. En henvendelse til brevkassen kommer fra en laborant, som havde fået til
opgave at indstøbe vævsprøver i epoxy.
Vedkommende var betænkelig ved at påtage
sig opgaven, dels fordi hun i forvejen led af hånd
eksem, dels fordi Arbejdstilsynets vejledning om
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epoxyharpikser og isocyanater (2) foreskriver
nogle særlige forsigtighedsforanstaltninger.
Beskrivelsen af indstøbningsmetoden opremser
en række ubehagelige kemiske stoffer som propylenoxid, osmiumtetraoxid, glutaraldehyd og
cacododylbuffer (arsen forbindelse) samt EPON
812 med indhold af glycerol diglycidyl ether med
gennemsnitlig molekylevægt på 360.
Indstøbningsmetoden anvendes, når der skal
fremstilles tynde snit til elektronmikroskopi (snit
tykkelse på 60-80 nm), hvilket betyder, at det
ikke er muligt at substituere epoxyindstøbning
med indstøbning i paraffin, som ofte anvendes
ved almindelig lysmikroskopi (snittykkelse 5-7 µ).
Der er al mulig grund til at være forsigtig ved
håndtering af de meget allergifremkaldende
epoxyprodukter. Man kan blive allergisk ved
blot én enkelt udsættelse ved f.eks. spilduheld.
Leder af Videncenter for Allergi, Jeanne Duus
Johansen (3) bekræfter, at personer med håndeksem ikke må arbejde med epoxy, da der vil
være en øget risiko for at udvikle allergi.
Arbejdstilsynet om epoxy
Epoxyharpikser bruges normalt som den ene
komponent i et to-komponentprodukt. Den
anden komponent, hærderen, kan f.eks. bestå
af alifatiske aminer, aromatiske aminer, poly

Læs sikkerhedsdatabladet
amider eller syreanhydrider. Når komponenterne blandes sammen, reagerer de med hinanden
under dannelse af en plast, en såkaldt polymer.
Processen kaldes en hærdning.
Det skal stå på etiketten, at produktet indeholder epoxyforbindelser, hvis produktets epoxyforbindelser har en gennemsnitlig molekylevægt på mindre end eller lig med 700.
Epoxyharpikser fordamper ikke ved normal brugs
temperatur, men der er sundhedsfare, når man
får stofferne på huden. De reaktive opløsningsmidler kan være let fordampelige, og kan derfor også være farlige at indånde. Det skal stå i
brugsanvisningen, hvis produktet indeholder
reaktive opløsningsmidler.
Arbejdstilsynet stiller i At-vejledningen krav om
en særlig uddannelse, hvis man skal arbejde med
epoxyharpikser, og vejledningen undtager ingen
faggrupper for uddannelseskravet.
Selv om laboranter, som udgangspunkt håndterer begrænsede mængder og normalt, har ad
gang til gode beskyttelsesforanstaltninger såsom
stinkskabe, handsker m.m., er det tvivlsomt, om
Arbejdstilsynet vil dispensere fra krav om epoxy
kursus.
At-vejledningen fastslår også, at “personer med
eksem eller konstateret epoxyallergi ikke må
arbejde med epoxyharpikser”.

Da epoxy dækker over mange forskellige
kemiske forbindelser med forskellige
hærdere og hærdetider, vil det være nødvendigt at se i de specifikke sikkerhedsdatablade, hvordan man skal beskytte sig i
den konkrete arbejdssituation.
Nogle af de informationer,
som kan indgå i et datablad:
n

 kt. 1: Epoxy med molekylevægt
P
mindre end 700 og indhold ≥ 0,2%

n

 kt. 13: For at fremhæve, at der er
P
epoxy i produkter, kan der være sætninger som: Affald, rester, spild m.m.
opsamles i særskilt beholder mærket:
“Epoxy. Eksemfare”, jf. epoxybestemmelserne i bekendtgørelsen om ar
bejde med stoffer og materialer

n

 kt. 15: Brugeren skal have gennemP
gået den særlige uddannelse om
arbejde med epoxyharpikser og iso
cyanater.
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Udbredelse af epoxyallergi
I en videnskabelig artikel fra 2012 er udbredelsen af epoxyallergi opgjort for erhvervsgrupper
(4). Forfatterne har set på de patienter, der i
5-års perioden 2003-2009 fik konstateret ar
bejdsbetinget epoxyallergi hos et netværk af
hudlæger i Danmark.
Ud af 275 patienter med positiv allergitest for
epoxy havde 95 arbejdet med epoxyharpiks i
erhvervsmæssig sammenhæng. Af disse havde
en tredjedel ikke anvendt beskyttelseshandsker,
og kun halvdelen havde deltaget i et uddannelsesprogram.
Jeanne Duus Johansen forklarer, at de erhverv
der hyppigst optræder i opgørelsen over epoxy
 llergi, er fabriksarbejdere, ansatte i vindmøla
leindustrien, malere og gulvlæggere. Laboranter
er med to personer nr. 11 på listen. Det afspejler,
at laboranter generelt ikke er udsat for epoxy,
men kan være det ved specielle arbejdsopgaver,
således har epoxy været brugt i mikroskopiolie,
som har givet allergi i flere tilfælde. Blandt de
andre anvendelser i laborantgruppen er vævspræparering til elektronmikroskopi.
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