
Negatywne dzia∏anie szamponów i myde∏ na skór´ d∏oni zmniejsza jej wytrzyma∏oÊç, a jednocze-
Ênie zwi´ksza wra˝liwoÊç na inne preparaty, szczególnie do farbowania czy trwa∏ej ondulacji. 

!Je˝eli u osoby pracujàcej w salonie zaczynajà pojawiaç si´ objawy efektu mydlanego, nale˝y je
bacznie kontrolowaç i w razie pogorszenia si´ stanu d∏oni, odsunàç osob´ od wykonywanych czyn-

noÊci, dopóki nie zniknà zmiany skórne. W przypadku wàtpliwoÊci, co do stosowania farb i prepara-
tów do trwa∏ej ondulacji nale˝y przeprowadziç prób´ uczuleniowà, najlepiej za uchem. Skóra jest
w tym miejscu delikatna i reakcja nastàpi bardzo szybko. 

Preparaty do farbowania, rozjaÊniania oraz p∏yny do trwa∏ej ondulacji wykazujà dra˝niàce dzia∏a-
nie na skór´. Pojawia si´ uczucie pieczenia skóry, czemu mo˝e towarzyszyç zaczerwienienie naskór-
ka spowodowane odczynem zasadowym. Je˝eli skóra wykazuje nietolerancj´ na sk∏adniki preparatu
(np. parafenylodwuamina, tioglikolan amonowy) wyst´puje wyraêna reakcja uczuleniowa. Skóra d∏o-
ni staje si´ bardzo sucha, czerwona i pop´kana, czasami do krwi, mogà pojawiç si´ sw´dzàce wypry-
ski. Po pewnym czasie skóra zaczyna si´ ∏uszczyç, natomiast p∏ytka paznokcia wykazuje tendencje do
p´kania, rozdwajania si´ i deformacji. Mo˝na jednak temu zapobiec stosujàc podczas us∏ug ochron-
ne r´kawiczki i emulsje do ràk. 

2.3. Zagro˝enia dróg oddechowych i oczu w us∏udze fryzjerskiej 

Pewne substancje zawarte w preparatach fryzjerskich mogà dostawaç si´ do organizmu równie˝
przez drogi oddechowe. Unoszàce si´ w powietrzu opary czy rozpylone aerozole (preparaty
w sprayu’u) dzia∏ajà dra˝niàco na Êluzówk´ dróg oddechowych. Drobinki ˝ywic zawartych w la-
kierach czy substancje chemiczne z aerozoli osiadajà na b∏onie Êluzowej dróg oddechowych i mo-
gà doprowadziç do podra˝nienia, kaszlu, wewn´trznych obrz´ków, a tak˝e wystàpienia dusznoÊci.
Pierwszym objawem dusznoÊci sà trudnoÊci w oddychaniu, nast´pnie pojawiajà si´ wyraêne Êwi-
sty. Osob´ z takimi zmianami nale˝y natychmiast wyprowadziç na Êwie˝e powietrze, a w salonie
trzeba otworzyç okna. W przypadku nie ust´powania objawów dusznoÊci wezwaç lekarza.

Szkodliwe dzia∏anie aerozoli i oparów na ludzki organizm mo˝e równie˝ objawiaç si´ bólami brzu-
cha i nudnoÊciami. Sà to objawy charakterystyczne dla zatrucia i wynikajà z wielogodzinnego wdy-
chania i po∏ykania szkodliwych par, które dostajà si´ wtedy do uk∏adu pokarmowego, podra˝niajàc
jego b∏ony Êluzowe. Jednym z pierwszych objawów zatrucia u fryzjera mogà byç powtarzajàce si´
ucià˝liwe bóle g∏owy. Nale˝y zg∏osiç si´ do lekarza i na 2-3 dni zaprzestaç wykonywania czynnoÊci za-
wodowych. 

Po takim zdarzeniu nale˝y te˝ bezzw∏ocznie wezwaç specjalistów do sprawdzenia prawid∏owego
dzia∏ania systemów wentylacyjnych i klimatyzacji. 

Zbyt du˝e st´˝enie lotnych substancji w atmosferze salonu mo˝e byç tak˝e spowodowane zbyt cia-
snym ustawieniem stoisk pracy w salonie i zbyt du˝à iloÊcià fryzjerów w stosunku do powierzchni po-
mieszczeƒ, w których wykonuje si´ czynnoÊci zawodowe. 

CCzzyynnnniikkii  zzwwii´́kksszzaajjààccee  wwrraa˝̋lliiwwooÊÊçç  nnaa  pprreeppaarraattyy  cchheemmiicczznnee::
• sk∏onnoÊci do alergii skórnych, oddechowych i pokarmowych, które powodujà nadwra˝liwoÊç or-

ganizmu na niektóre preparaty, tak, ˝e nawet niewielka dawka substancji mo˝e wywo∏aç reakcj´
uczuleniowà,

• zbyt mocne st´˝enie preparatu stosowanego w us∏udze,
• bezpoÊredni kontakt substancji chemicznej ze skórà,
• dolegliwoÊci wyst´pujàce na skórze, jak np. egzema, ∏uszczyca, otarcia czy p´kni´cia, które ob-

ni˝ajà w∏aÊciwoÊci obronne skóry.
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