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Czynniki chemiczne w zak³adach fryzjerskich
– zagro¿enia i profilaktyka
W artykule omówiono czynniki chemiczne wystêpuj¹ce w zak³adach fryzjersko-kosmetycznych.
Przedstawiono szkodliwe substancje chemiczne,
z którymi fryzjerzy maj¹ kontakt podczas swoich
codziennych czynnoci zawodowych oraz stosowane
podczas dezynfekcji narzêdzi. Omówiono wyniki
oceny nara¿enia zawodowego na stanowiskach fryzjera uzyskane w ramach prowadzonego w CIOP-PIB
zadania z zakresu s³u¿b pañstwowych.

Wstêp
Fryzjerstwo jest obecnie prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê,
obszern¹ dziedzin¹ us³ug. Na rynku pojawiaj¹ siê
nie tylko nowe oferty zwi¹zane z zabiegami fryzjerskimi, ale te¿ otwierane s¹ kolejne salony dla kobiet,
mê¿czyzn i dzieci. Na rynek polski wchodz¹ równie¿
zagraniczne sieci fryzjerskie – obecnie reprezentuje
je kilkaset sporód kilkudziesiêciu tysiêcy zak³adów
dzia³aj¹cych w kraju. Dla przyk³adu, francuska sieæ
Hair Coif prowadzi ok. 100 salonów, z których 10
znajduje siê w Polsce. Inna znana marka fryzjerska,
Gabriel Professional ma w Polsce ok. 50 otwartych
zak³adów, a Jean Louis David – 10. W zak³adach
fryzjerskich pracuje ponad 200 tys. osób.
Niemal¿e w ka¿dym rodowisku pracy, w tym
równie¿ w zak³adach fryzjersko-kosmetycznych
stosowane s¹ substancje chemiczne, które mog¹
wp³ywaæ na zdrowie pracownika. Zagro¿enie
czynnikami chemicznymi i py³ami w zak³adach fryzjerskich mo¿e wystêpowaæ w zasadzie na ka¿dym
etapie obs³ugi klienta, od mycia w³osów, poprzez
strzy¿enie, farbowanie, odbarwianie, wykonywanie
trwa³ej ondulacji i prostowanie w³osów, czy modelowanie, po dezynfekcjê stosowanych narzêdzi
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Chemical agents in hair salons
– hazards and prevention
This article discusses chemical factors in hair salons.
It presents hazardous chemical substances mostly
found in hair stylists' daily activities and when they
disinfect tools. Finally, the article discusses the results
of occupational exposure assessment at selected
workstations, obtained within a task conducted by
CIOP-PIB as part of state services.

pracy. Stosowane przy wykonywaniu tych czynnoci
produkty sklasyfikowane s¹ czêsto jako substancje
niebezpieczne i mog¹ byæ przyczyn¹ ró¿norodnych zmian w organizmie, m.in. dzia³aæ szkodliwie
na uk³ad nerwowy, wywo³ywaæ astmê lub uczulenia.
Pracownicy salonów fryzjerskich powinni zwracaæ
zatem szczególn¹ uwagê na preparaty, z którymi maj¹
do czynienia i u¿ywaæ ich w sposób bezpieczny zarówno
dla siebie, jak i klientów. Pracodawca natomiast, zgodnie
z wymaganiami dyrektywy 98/24/WE [1], jak równie¿
rozporz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy zwi¹zanego z wystêpowaniem
w miejscu pracy czynników chemicznych [2], powinien
ustaliæ, jakie czynniki chemiczne stwarzaj¹ce zagro¿enie
dla pracowników wystêpuj¹ w ich rodowisku pracy oraz
dokonywaæ i dokumentowaæ ocenê ryzyka zawodowego powodowanego przez te czynniki [3-7].

Substancje chemiczne wystêpuj¹ce
na stanowisku pracy fryzjera
W pracy zawodowej fryzjera niebezpieczne
substancje chemiczne mog¹ powodowaæ:
• choroby skóry – w postaci zmian zapalnych
wskutek kontaktu z takimi substancjami dra¿ni¹cy-

mi, jak detergenty w szamponach, rodki chemiczne
u¿ywane przy robieniu trwa³ej ondulacji
• choroby uk³adu oddechowego, jak np. astma,
mog¹ wyst¹piæ w wyniku reakcji alergicznej na substancjê chemiczn¹.
Objawy choroby uk³adu oddechowego to:
kaszel, dusznoci, wiszcz¹cy oddech i zadyszka,
kichanie, ciekn¹cy lub zapchany nos, swêdz¹ce
lub zaczerwienione oczy (jak w stanie zapalnym),
a tak¿e gor¹czka, bóle miêni i stawów. Kontakt
z czynnikami uczulaj¹cymi skórê mo¿e tak¿e wywo³aæ reakcjê ze strony uk³adu oddechowego.
Nale¿y podkreliæ, ¿e substancje powoduj¹ce
uczulenie mog¹ wystêpowaæ w bardzo niewielkim
stê¿eniu. Objawy chorobowe mog¹ rozwijaæ siê bezporednio po nara¿eniu na dzia³anie substancji albo
wiele godzin póniej, np. w nocy, dlatego powi¹zanie
obserwowanych objawów z wykonywan¹ prac¹
nie jest takie oczywiste. Bardzo czêsto dolegliwoci
wzmagaj¹ siê, gdy pracownik znajduje siê poza
miejscem pracy, np. w czasie weekendów albo wi¹t.
Pracownik zak³adu fryzjerskiego ma do czynienia
z ró¿nymi preparatami, które zawieraj¹ szkodliwe
dla zdrowia substancje chemiczne. Farby do w³osów
zawieraj¹ce np. fenylenodiaminy, diaminofenole
lub naftol mog¹ powodowaæ reakcjê alergiczn¹.
Sole niektórych metali, np. octan o³owiu stosowany
w preparatach do barwienia w³osów oraz azotan
srebra, obecnie u¿ywany wy³¹cznie do barwienia
brwi i rzês, dzia³aj¹ dra¿ni¹co na oczy – podobnie
jak inne utleniaj¹ce preparaty do farbowania
w³osów, zawieraj¹ce rezorcynol czy hydrochinon.
Takie dzia³anie, jak opisane powy¿ej, maj¹ równie¿
kwas tioglikolowy i nadtlenek wodoru stosowane
w preparatach do trwa³ej ondulacji.
Kwas tioglikolowy jest jednym z najczêciej stosowanych we fryzjerstwie kwasów organicznych,
wystêpuj¹cym g³ównie w preparatach do trwa³ej
ondulacji. Powoduje uwodornienie mostków dwusiarczkowych, a tym samym zmianê struktury w³osa
z alfa-keratyny w beta-keratynê. Pod wp³ywem
dzia³ania kwasu zerwane mostki dwusiarczkowe
z prostopad³ego u³o¿enia pomiêdzy ³añcuchami keratyny zmieniaj¹ po³o¿enie na ukone, co warunkuje
skrêt w³osów. Kwas ma ostry, nieprzyjemny zapach
siarkowodoru, mo¿e powodowaæ uczulenia i alergiê.
Nadtlenek wodoru jest zwi¹zkiem powszechnie
stosowanym przy ró¿nych zabiegach fryzjerskich,
stanowi dodatek do preparatów rozjaniaj¹cych
w³osy, wchodzi w sk³ad utrwalaczy do trwa³ej ondulacji oraz farb oksydacyjnych. Tymczasem zasadowe
roztwory tego utleniacza uszkadzaj¹ strukturê we-

wnêtrzn¹ w³osa. Nadtlenek wodoru szkodzi równie¿
skórze, a wraz ze wzrostem stê¿enia wzmaga siê
jego dzia³anie ¿r¹ce. Dlatego substancjê tê, podobnie jak inne zwi¹zki lub ich mieszaniny uwalniaj¹ce
nadtlenek wodoru, mo¿na stosowaæ w preparatach
w ograniczonej iloci. Dopuszczalne maksymalne
stê¿enie w gotowym kosmetyku wynosi:
• 12% w rodkach do w³osów
• 4% w rodkach do skóry.
Niepo¿¹dane reakcje na kosmetyki, dotycz¹ce,
jak siê ocenia, 10% populacji generalnej, zwi¹zane
s¹ z ich dra¿ni¹cym dzia³aniem (reakcje alergiczne
s¹ rzadsze). Za wiêkszoæ uczuleñ odpowiedzialne
s¹ kosmetyki pozostawiane na skórze, natomiast
kosmetyki sp³ukiwane uczulaj¹ rzadziej. Reakcje
alergiczne wywo³uj¹ równie¿ dodawane do kosmetyków rodki zapachowe, konserwanty, emulgatory,
przeciwutleniacze, rodki nawil¿aj¹ce i nat³uszczaj¹ce, stabilizatory i rodki zwiêkszaj¹ce lepkoæ.
W produktach kosmetycznych najczêciej uczulaj¹ rodki zapachowe. Nadwra¿liwoæ na produkty
zapachowe najczêciej objawia siê w postaci alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, pokrzywki
kontaktowej oraz reakcji fototoksycznych. Drugie
miejsce pod wzglêdem czêstoci alergii zajmuj¹
rodki konserwuj¹ce, zapobiegaj¹ce wzrostowi
bakterii i grzybów. Konserwanty wykazuj¹ dzia³anie
alergizuj¹ce zarówno w kosmetykach pozostawianych na skórze, jak i w kosmetykach zmywalnych,
których kontakt ze skór¹ jest krótki [8, 9].
Liczne alergeny obecne w kosmetykach i produktach chemicznych stosowanych przez fryzjerów
mog¹ byæ przyczyn¹ uczulenia i innych zmian chorobowych, g³ównie o charakterze wyprysku.Wywo³any

nimi stan zapalny skóry u³atwia wnikanie kolejnych
zwi¹zków chemicznych wystêpuj¹cych w rodowisku
zawodowym. Powoduj¹ one alergiê, nasilaj¹ stany
zapalne, utrudniaj¹ leczenie, pogarszaj¹ jakoæ ¿ycia,
czêsto równie¿ uniemo¿liwiaj¹ pracê zawodow¹.
Znajomoæ w³aciwoci toksycznych substancji
oraz sposobów postêpowania z nimi podczas pracy
w znacz¹cy sposób mo¿e wp³yn¹æ na ograniczenie
nara¿enia i stwarzanego przez te czynniki ryzyka
zawodowego.

Substancje chemiczne stosowane
w zabiegach na stanowisku pracy fryzjera
Podczas procesu mycia w³osów s¹ stosowane
ró¿nego rodzaju kosmetyki – szampony, od¿ywki, preparaty do uk³adania, których zadaniem
jest oczyszczenie i wzmocnienie w³osów oraz u³atwienie u³o¿enia fryzury. Najwiêkszym zagro¿eniem
dla skóry r¹k fryzjerów, z uwagi na sk³ad, s¹ rodki
stosowane do mycia w³osów.
W sk³ad szamponów wchodz¹ trzy zasadnicze
grupy rodków chemicznych:
• rodki myj¹ce – zwi¹zki powierzchniowo-czynne, np. siarczany alkilowe, siarczany oksyetylenowych alkoholi t³uszczowych, najczêciej mieszanina
pochodnych alkoholi laurylowego i misrystynowego
• rodki modyfikuj¹ce dzia³anie szamponu poprzez stabilizacjê piany, zwiêkszenie zdolnoci myj¹cej, regulacjê lepkoci – alkanoamidy, tlenki amin
• rodki dodatkowe – zagêszczaj¹ce (dietanoloamidy kwasu kokosowego z chlorkiem sodu),
zmêtniaj¹ce (nierozpuszczalne stearyniany magnezu, wapnia, cynku, stearyniany glikoli), powoduj¹ce

klarownoæ (alkohole: etylowy, propylowy, butylowy,
glikole), antyutleniacze (butylohydroksyanizol),
od¿ywcze (witaminy, wyci¹gi zio³owe, kolagen,
nienasycone kwasy t³uszczowe, aminokwasy), konserwuj¹ce (triclosan, formalina), dzia³aj¹ce leczniczo
(kwas salicylowy, rezorcyna, heksachlorofen).
Czêsty kontakt z szamponami i myd³ami ma niekorzystny wp³yw na skórê r¹k fryzjera. Preparaty te
powoduj¹ proces niszczenia zewnêtrznej warstwy
ochronnej skóry, przez powierzchniowo-czynne substancje myj¹ce. Czêsty kontakt jest tak¿e przyczyn¹
powstawania na d³oniach tzw. efektu mydlanego,
którego charakterystycznym objawem jest bardzo
wysuszona, ³uszcz¹ca siê i swêdz¹ca skóra. Dzia³anie
dra¿ni¹ce myde³ zale¿y przede wszystkim od:
• stopnia odt³uszczenia skóry
• przesuniêcia pH powierzchni skóry w kierunku
zasadowym
• zmniejszenia napiêcia powierzchniowego
i zmiêkczenia naskórka, co jest przyczyn¹ zwiêkszenia jego wodoch³onnoci i przepuszczalnoci.
Podczas strzy¿enia fryzjerzy równie¿ maj¹
kontakt ze szkodliwymi dla ich zdrowia czynnikami
chemicznymi i py³ami.Wspomniany ju¿ nikiel, sk³adnik
stosowanych narzêdzi – no¿yczek, golarek czy pêset
– jest najczêstszym czynnikiem powoduj¹cym alergie.
Tak¿e py³ z w³osów unosz¹cy siê w powietrzu mo¿e
dzia³aæ dra¿ni¹co na skórê i b³ony luzowe fryzjera.
Jednym z popularniejszych zabiegów wykonywanych przez fryzjera jest farbowanie lub
te¿ odbarwianie w³osów. Najczêciej stosowan¹
i najbardziej niebezpieczn¹ dla zdrowia fryzjerów
grup¹ preparatów barwi¹cych w³osy s¹ farby
trwa³e. Podstawê mieszanki barwnikowej preparatu

Tabela 1. Niebezpieczne czynniki chemiczne stosowane do trwa³ego farbowania w³osów
Table 1. Hazardous chemical agents used in permanent hair colouring
Lp.
Nazwa substancji
1.
m-Fenylenodiamina

2.

p- Fenylenodiamina

3.

m-Aminofenol

4.

p-Aminofenol

5.

Rezorcynol

6.

1-Naftol

7.

Hydrochinon

8.

Kwas tioglikolowy

9.
10.

Nadtlenek wodoru
(woda utleniona)
Tolueno-2,4-diamina

11.
12.

Kwas szczawiowy i jego sole
Fenol

13.
14.

Wodorotlenek potasu
Wodorotlenek sodu

Symbole i/lub zwroty wskazuj¹ce na rodzaj zagro¿enia
Muta. Kat. 3; R68 – mo¿liwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia; T – substancja toksyczna; R23/24/25 – dzia³a
toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór¹ i po po³kniêciu; Xi – substancja dra¿ni¹ca; R36 – dzia³a dra¿ni¹co na oczy;
R43 – mo¿e powodowaæ uczulenie w kontakcie ze skór¹; N – substancja niebezpieczna dla rodowiska; R50-53 – dzia³a bardzo toksycznie
na organizmy wodne, mo¿e powodowaæ d³ugo utrzymuj¹ce siê niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym
T – substancja toksyczna; R23/24/25 – dzia³a toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór¹ i po po³kniêciu; Xi – substancja
dra¿ni¹ca; R36 – dzia³a dra¿ni¹co na oczy; R43-mo¿e powodowaæ uczulenie w kontakcie ze skór¹; N – substancja niebezpieczna dla
rodowiska; R50-53 – dzia³a bardzo toksycznie na organizmy wodne, mo¿e powodowaæ d³ugo utrzymuj¹ce siê niekorzystne zmiany
w rodowisku wodnym
Xn – substancja szkodliwa; R20/22 – dzia³a szkodliwie przez drogi oddechowe i po po³kniêciu; N – substancja niebezpieczna dla rodowiska;
R51-53 – dzia³a toksycznie na organizmy wodne, mo¿e powodowaæ d³ugo utrzymuj¹ce siê niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym
Muta. Kat. 3; R68 – mo¿liwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia; Xn – substancja szkodliwa; R20/22 – dzia³a
szkodliwie przez drogi oddechowe i po po³kniêciu; N – substancja niebezpieczna dla rodowiska; R51-53 – dzia³a toksycznie na organizmy
wodne, mo¿e powodowaæ d³ugo utrzymuj¹ce siê niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym
Xn – substancja szkodliwa; R22 – dzia³a szkodliwie po po³kniêciu; Xi – substancja dra¿ni¹ca; R36/38 – dzia³a dra¿ni¹co na oczy i skórê;
N – substancja niebezpieczna dla rodowiska; R50 – dzia³a bardzo toksycznie na organizmy wodne
Xn – substancja szkodliwa; R21/22 – dzia³a szkodliwie w kontakcie ze skór¹ i po po³kniêciu; Xi – substancja dra¿ni¹ca; R37/38-41 – dzia³a
dra¿ni¹co na drogi oddechowe i skórê, ryzyko powa¿nego uszkodzenia oczu
Rakotw. Kat. 3; R40 – ograniczone dowody dzia³ania rakotwórczego; Muta. Kat. 3; R68 – mo¿liwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia; Xn – substancja szkodliwa; R22 – dzia³a szkodliwie po po³kniêciu; Xi – substancja dra¿ni¹ca; R41– ryzyko
powa¿nego uszkodzenia oczu; R43 – mo¿e powodowaæ uczulenie w kontakcie ze skór¹; N – substancja niebezpieczna dla rodowiska;
R50 – dzia³a bardzo toksycznie na organizmy wodne
T – substancja toksyczna; R23/24/25 – dzia³a toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór¹ i po po³kniêciu; C – substancja
¿r¹ca; R34 – powoduje oparzenia
R5 – ogrzanie grozi wybuchem; O – substancja utleniaj¹ca; R8 – kontakt z materia³ami zapalnymi mo¿e spowodowaæ po¿ar; C – substancja
¿r¹ca; R35 – powoduje powa¿ne oparzenia; Xn – substancja szkodliwa; R20/22 – dzia³a szkodliwie przez drogi oddechowe i po po³kniêciu
Rakotw. Kat. 2; R45 – mo¿e powodowaæ raka; T – substancja toksyczna; R25 – dzia³a toksycznie po po³kniêciu; Xn – substancja szkodliwa;
R21 – dzia³a szkodliwie w kontakcie ze skór¹; Xi – substancja dra¿ni¹ca; R36 – dzia³a dra¿ni¹co na oczy; R43 – mo¿e powodowaæ uczulenie
w kontakcie ze skór¹; N – substancja niebezpieczna dla rodowiska; R51-53 – dzia³a toksycznie na organizmy wodne, mo¿e powodowaæ
d³ugo utrzymuj¹ce siê niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym
Xn – substancja szkodliwa; R21/22 – dzia³a szkodliwie w kontakcie ze skór¹ i po po³kniêciu
Muta. Kat. 3; R68 – mo¿liwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia; T – substancja toksyczna; R23/24/25 – dzia³a
toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór¹ i po po³kniêciu; Xn – substancja szkodliwa; R48/20/21/22 – dzia³a szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór¹ i po po³kniêciu; stwarza powa¿ne zagro¿enie zdrowia w nastêpstwie d³ugotrwa³ego
nara¿enia; C – substancja ¿r¹ca; R34 – powoduje oparzenia
Xn – substancja szkodliwa; R22 – dzia³a szkodliwie po po³kniêciu; C – substancja ¿r¹ca; R35 – powoduje powa¿ne oparzenia
C – substancja ¿r¹ca; R35 – powoduje powa¿ne oparzenia

BP 01/2011

15

Tabela 2. Przyk³adowe rodki do dezynfekcji narzêdzi, najczêciej spotykane w salonach fryzjerskich, o zakresie dzia³ania co najmniej bakterio-, grzybo- i wirusobójczym (b, f, v)
Table 2. Sample bactericidal, fungicidal and virucidal (b, f, v) agents most common in disinfecting tools at hair salons
Lp.

Nazwa
preparatu

Zawartoæ substancji
czynnych w 100 g preparatu

1.

Aldesan E +
aktywator

2,0 – glutaraldehyd
25,0 – etanol

2.

Aldewir koncentrat

3.

Lysoformin 3000

4,0 – aldehyd glutarowy
25,0 – etanol
6,0 – izopropanol
1,0 – chlorek benzylo-didecylobis/2-hydroksy-etylo/aminy
9,5 – glutaraldehyd
7,5 – glioksal
9,6 – chlorek didecylo-dimetyloamoniowy

4.

Oxapol

15,0 – monoperoksyftalan magnezu

5.

Virkon

21,5 – nadsiarczan potasowy

stanowi¹ barwniki oksydacyjne. Stosuj¹c je, uzyskuje
siê kolor powstaj¹cy w wyniku reakcji utleniania,
co najmniej z dwóch bezbarwnych zwi¹zków,
zwanych odpowiednio prekursorem i zwi¹zkiem
sprzêgaj¹cym (modyfikatorem). Pod wp³ywem
utleniacza prekursor tworzy produkt przejciowy,
sprzêgaj¹cy z modyfikatorem w rodowisku alkalicznym. Do grupy prekursorów nale¿¹ g³ównie:
p-fenylenodiaminy, p-toluidynodiaminy, p-aminodifenylenoaminy, p-aminofenole. Utleniaczem
jest najczêciej nadtlenek wodoru, a zwi¹zkami
sprzêgaj¹cymi s¹ m-diaminy, m-aminofenole, polihydroksyfenole i naftole.
Produkt handlowy do trwa³ego farbowania w³osów zawieraj¹cy barwniki oksydacyjne sprzedawany
jest zazwyczaj w postaci kremu, ¿elu lub szamponu.
Produkt taki oprócz barwników (prekursorów i modyfikatorów) zawiera równie¿ bazê kosmetyczn¹,
w której sk³ad wchodz¹:
• substancje alkalizuj¹ce, w tym amoniak i jego
sole oraz alkanoloaminy
• rodki powierzchniowo-czynne: sodowy lub
amonowy siarczan laurylu, dietanoloamid laurylu
• rozpuszczalniki: woda, alkohole i inne rozpuszczalniki organiczne
• zagêstniki i emulgatory, rodki antypienne
• zwi¹zki wi¹¿¹ce metale: sole kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA)
• antyutleniacze: siarczyn sodu, tokoferol, witamina C, tioglikolany
• rodki konserwuj¹ce i zapachowe.
Jako utleniacza u¿ywa siê najczêciej 6-procentowej wody utlenionej. Oprócz nadtlenku wodoru
stosuje siê te¿ inne nadtlenki, np. mocznika. Jeli
wymagane jest u¿ycie utleniacza w postaci proszku,
stosuje siê nadborany i nadsiarczany, sole kwasu
pirodifosforanowego. Do stabilizowania utleniaczy
u¿ywa siê g³ównie kwasu fosforowego i jego soli,
EDTA i kwasu etidronowego.
W tab. 1. przedstawiono zidentyfikowane czynniki chemiczne wraz z ich klasyfikacj¹ i oznakowaniem informuj¹cym o stwarzanych zagro¿eniach,
stosowane do trwa³ego farbowania w³osów.
Wiêkszoæ zidentyfikowanych substancji
prezentowanych w tab. 1. znajduje siê na licie
substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wy³¹cznie w ograniczonych ilociach,
zakresie i warunkach u¿ytkowania, ze wzglêdu
na ich nieobojêtny wp³yw na zdrowie.
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Stosowane
Symbole i/lub zwroty wskazuj¹ce
stê¿enie w%
na rodzaj zagro¿enia preparatu
Substancje czynne: aldehydy
–
Xn – produkt szkodliwy; R20/22 – dzia³a szkodliwie przez drogi oddechowe i po po³kniêciu;
R36/37/38 – dzia³a dra¿ni¹co na oczy, drogi oddechowe i skórê; R42/43 – mo¿e
powodowaæ uczulenie w nastêpstwie nara¿enia drog¹ oddechow¹ i w kontakcie ze skór¹
5
Xn – produkt szkodliwy; R10 – produkt ³atwo palny; R20/22 – dzia³a szkodliwie przez
10
drogi oddechowe i po po³kniêciu; R37/38 – dzia³a dra¿ni¹co na drogi oddechowe
i skórê; R41 – ryzyko powa¿nego uszkodzenia oczu; R42/43 – mo¿e powodowaæ uczulenie w nastêpstwie nara¿enia drog¹ oddechow¹ i w kontakcie ze skór¹
1,5
2
4

Xi – produkt dra¿ni¹cy; Xn – produkt szkodliwy dla zdrowia

Substancje czynne: zwi¹zki nadtlenowe
3
Xi – produkt dra¿ni¹cy; R34 – powoduje oparzenia; R37 – dzia³a dra¿ni¹co na drogi
oddechowe
2
Xi – produkt dra¿ni¹cy; R37/38 – dzia³a dra¿ni¹co na drogi oddechowe i skórê; R41 –
ryzyko powa¿nego uszkodzenia oczu

Miêdzynarodowa Agencja Badañ nad Rakiem
(IARC) zaklasyfikowa³a zawodowe wykonywanie
farbowania w³osów do czynnoci, w których nara¿enie na czynniki chemiczne jest prawdopodobnie
rakotwórcze – Grupa 2A, co oznacza, ¿e zespó³
czynników charakterystycznych dla tego procesu
(zwanego równie¿ warunkami nara¿enia) jest prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi (ograniczony
dowód dzia³ania rakotwórczego u ludzi i wystarczaj¹cy dowód rakotwórczoci u zwierz¹t dowiadczalnych). Niezawodowe nara¿enie osób farbuj¹cych
w³osy zaliczono do Grupy 3 – co oznacza, ¿e zespó³
czynników charakterystycznych dla procesu farbowania w³osów nie mo¿e byæ klasyfikowany pod
wzglêdem dzia³ania rakotwórczego u ludzi.
Proces farbowania w³osów nie jest jednak
wymieniony w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie czynników
rakotwórczych [10].
Innym, czêsto wykonywanym przez fryzjerów
zabiegiem jest odbarwianie (dekoloryzacja) w³osów.
Preparaty stosowane do tego celu zawieraj¹ przede
wszystkim wodê utlenion¹ i amoniak.
Z kolei preparaty stosowane do trwa³ej ondulacji
i prostowania w³osów to dwusk³adnikowe preparaty
zawieraj¹ce:
– preparat zmiêkczaj¹cy, którego podstawowym
sk³adnikiem jest szkodliwy i dra¿ni¹cy kwas tioglikolowy, coraz czêciej zastêpowany obecnie cystein¹
– utrwalacz – woda utleniona (nadtlenek wodoru), rzadziej nadboran sodu.
Podczas modelowania s¹ stosowane kosmetyki
do uk³adania w³osów – p³yny, lakiery, ¿ele, pasty,
brylantyny. G³ównym sk³adnikiem tych preparatów
w postaci roztworów wodno-alkoholowych lub ¿eli
s¹ obecnie polimery syntetyczne: poliwinylopirolidon, polioctan winylu, kwas poliakrylowy. Lakiery
do w³osów s¹ roztworami alkoholowymi polimerów
stosowanych do p³ynów i ¿eli. Zawieraj¹ one wiele
dodatkowych substancji chemicznych – rodki
rozpraszaj¹ce, substancje antyelektrostatyczne
i zapachowe, witaminy, proteiny, filtry UV.

Substancje chemiczne stosowane
podczas dezynfekcji narzêdzi fryzjerskich
W salonach fryzjerskich substancje i preparaty
chemiczne stanowi¹ce zagro¿enie dla zdrowia wystêpuj¹ tak¿e w produktach biobójczych i kosmetykach.

Pracownicy stykaj¹ siê z produktami biobójczymi bezporednio przy stosowaniu rodków dezynfekuj¹cych
oraz porednio przy stosowaniu kosmetyków, które
zawieraj¹ substancje konserwuj¹ce.
Zagro¿enie, jakie wi¹¿e siê ze stosowaniem
danego rodka, zale¿y np. od rodzaju substancji
czynnych wchodz¹cych w jego sk³ad. Substancjami
czynnymi w tego typu rodkach s¹ m.in. aldehydy,
zwi¹zki chloru, zwi¹zki nadtlenowe, alkohole,
czwartorzêdowe zwi¹zki amoniowe, zwi¹zki fenolowe. Oprócz substancji czynnych w preparatach
dezynfekuj¹cych znajduj¹ siê dodatkowo inne niebezpieczne substancje, np. zwiêkszaj¹ce w³aciwoci
czyszcz¹ce preparatu, czy reguluj¹ce pH.
rodki do dezynfekcji narzêdzi, najczêciej
stosowane przez fryzjerów, wraz z ich klasyfikacj¹
i oznakowaniem przedstawiono w tab. 2.

Ocena nara¿enia na czynniki chemiczne
na stanowiskach pracy fryzjerów
W ramach pracy prowadzonej w Zak³adzie Zagro¿eñ Chemicznych i Py³owych CIOP-PIB przeprowadzono pomiary czynników chemicznych na stanowiskach pracy fryzjerów w 5 wytypowanych
zak³adach fryzjersko-kosmetycznych, oznaczonych
dalej w tekcie jako zak³ady nr 1-5.
Analiza identyfikacyjna czynników chemicznych
na tych stanowiskach wykaza³a, ¿e w rodowisku
pracy fryzjera substancje chemiczne najczêciej,
i w najwiêkszym stê¿eniu, mog¹ wystêpowaæ
podczas czynnoci zwi¹zanych z trwa³ym farbowaniem w³osów i wykonywaniem trwa³ej ondulacji.
W zwi¹zku z tym przeprowadzono pomiary ilociowe w celu oceny nara¿enia zawodowego na stanowiskach pracy fryzjerów na nadtlenek wodoru,
amoniak, rezorcynê, tolueno-2,4-diaminê, 1,4-fenylodiaminê, lotne zwi¹zki organiczne (LZO) oraz
aldehydy i ketony. Oceny nara¿enia pracowników
zatrudnionych jako fryzjerzy w ró¿nych placówkach
przeprowadzono w odniesieniu do ustalonych wartoci NDS dla poszczególnych substancji.
Najwy¿sze wskaniki nara¿enia zmierzono
podczas wykonywania czynnoci zwi¹zanych
z nak³adaniem farby i by³y to wartoci dla amoniaku
na poziomie ok. 9,7 mg/m3 (tj. 0,7 wartoci dopuszczalnej), a dla rezorcyny ok. 9,5 mg/m3 (0,2 wartoci
dopuszczalnej). Dla pozosta³ych substancji wskaniki nara¿enia nie przekracza³y 0,2 wartoci NDS.

0,8
1,6
0,7

 Nadtlenek wodoru
 Amoniak
Rezorcyna
Tolueno-2,4-diamina
1,4-fenylodiamina
Formaldehyd
Acetaldehyd
Akroleina
Aceton
Toluen
Octan butylu
Octan etylu

0,6

Krotnoæ NDS

0,5
0,4
0,3
0,2

1,4
1,2
1

 stanowisko 1
 stanowisko 2
stanowisko 3

0,8
0,6
0,4
0,2

0,1

0

0
fryzjer 1 fryzjer 2 fryzjer 1 fryzjer 2 fryzjer 1 fryzjer 2 fryzjer 3 fryzjer 1 fryzjer 2 fryzjer 3 fryzjer 1 fryzjer 2 fryzjer 3
Zak³ad 1

Zak³ad 2

Zak³ad 3

Zak³ad 4

Rys. 1. Krotnoci NDS obliczone dla poszczególnych substancji chemicznych na stanowisku fryzjera
w 5 zak³adach fryzjersko-kosmetycznych
Fig. 1. Multiplicity of maximum admissible concentrations calculated for individual chemical
substances at a hair stylist’s workstation in 5 hair salons

Na histogramie (rys. 1.) przedstawiono krotnoci
NDS dla poszczególnych substancji chemicznych
na stanowisku pracy fryzjerki w 5 przyk³adowych
zak³adach fryzjersko-kosmetycznych.
Na wszystkich badanych stanowiskach pracy
fryzjerów dokonano oceny ³¹cznego nara¿enia
na wystêpuj¹ce czynniki chemiczne (rys. 2.).
W przypadku jednego z zak³adów, na stanowisku
pracy fryzjerek obliczona wartoæ nara¿enia ³¹cznego
dla oznaczanych substancji chemicznych o ustalonych
wartociach NDS wynosi³a powy¿ej 1,5 dopuszczalnej
wartoci. W tym przypadku fryzjerka przez d³u¿szy
czas zmiany roboczej zajmowa³a siê farbowaniem
w³osów. Przekroczenie ³¹cznego nara¿enia by³o zatem
spowodowane du¿ym stê¿eniem amoniaku i rezorcyny w powietrzu. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê,
¿e pomieszczenie, w którym odbywa³o siê farbowanie,
nie posiada³o wentylacji mechanicznej ani klimatyzacji.
W pozosta³ych przypadkach wartoæ ³¹cznego nara¿enia nie przekracza³a 0,8 wartoci dopuszczalnej. Jednak
z uwagi na brak ustalonych wartoci najwy¿szych
dopuszczalnych stê¿eñ dla innych zwi¹zków zidentyfikowanych w badanym powietrzu przeprowadzona
ocena nara¿enia jest niepe³na.

Skuteczna profilaktyka
W celu ograniczenia nara¿enia zawodowego
zwi¹zanego z czynnikami chemicznymi na stanowisku pracy fryzjera zaleca siê stosowanie nastêpuj¹cych zasad:
• Przeprowadzanie szkoleñ pracowników
na temat sposobu postêpowania, ze szczególnym
uwzglêdnieniem kwestii czynników rakotwórczych
i mutagennych.
• Informowanie pracowników o ród³ach nara¿enia na substancje rakotwórcze i mutagenne,
ryzyku zawodowym oraz rodzaju potencjalnych
skutków zdrowotnych i prawdopodobieñstwie
ich wyst¹pienia.
• Skrócenie czasu pracy w warunkach nara¿enia
na czynniki chemiczne.
• Zapewnienie systematycznych szkoleñ pracowników w zakresie ryzyka zawodowego zwi¹zanego z czynnikami chemicznymi.
• Utrzymywanie pomieszczeñ i ich wyposa¿enia
w nienagannym stanie sanitarno-porz¹dkowym.
• Czytanie etykiet, zapoznawanie siê z oznaczeniami stosowanych preparatów.
• Usuwanie z miejsca pracy preparatów niebezpiecznych, które nie s¹ stosowane.
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Zak³ad 3

Zak³ad 4
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Rys. 2. Wyniki ³¹cznego nara¿enia pracowników na poszczególnych stanowiskach
w 5 zak³adach fryzjersko-kosmetycznych
Fig. 2. The results of combined exposure at individual workstations at 5 hair salons

• Wietrzenie pomieszczeñ.
• Eliminowanie czynników rakotwórczych i mutagennych, je¿eli jest to mo¿liwe.
• Stosowanie zautomatyzowanych systemów
do dozowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.
• Zapewnienie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.
• Zadbanie o prawid³owe oznakowanie substancji i preparatów chemicznych.
• Zapewnienie prawid³owego magazynowania
substancji i preparatów chemicznych.
• Przeprowadzanie pomiarów stê¿eñ substancji
chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy,
o ile jest to konieczne.
• Instalowanie systemów wentylacji ogólnej
i miejscowej.
• Wyposa¿enie pracowników w prawid³owo
dobrane rodki ochrony indywidualnej, w szczególnoci rêkawice ochronne i fartuchy.
• Przeprowadzanie systematycznej kontroli
systemów wentylacyjnych.
• Regularne kontrolowanie i czyszczenie systemu wentylacji wyci¹gowej w celu utrzymania jego
maksymalnej skutecznoci.

Podsumowanie
Przedstawione w artykule zagadnienia dotycz¹ce czynników chemicznych w zak³adach fryzjerskich
maj¹ na celu jedynie zasygnalizowanie problemu
ich wystêpowania w rodowisku pracy. Rodzaj
i iloæ zidentyfikowanych substancji chemicznych
w zak³adach fryzjersko-kosmetycznych uzale¿nione
s¹ nie tylko od rodzaju stosowanych produktów kosmetycznych i rodków czystoci, ale te¿ od warunków lokalowych, zastosowanej wentylacji, czy czasu
wykonywania poszczególnych czynnoci.
Problemy zdrowotne zwi¹zane z nara¿eniem
na czynniki chemiczne w grupie zawodowej fryzjerek
od kilku lat s¹ obiektem badañ Health and Safety Executive (HSE) oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa
i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Osoby zatrudnione
na stanowisku fryzjera czêsto nie maj¹ zwyczaju czytania etykiet i informacji na temat sk³adu chemicznego
rodków kosmetycznych, pielêgnacyjnych, farbuj¹cych
i innych u¿ywanych w zak³adzie fryzjerskim, a tym
bardziej ich kart charakterystyki.Wynika st¹d ci¹g³a potrzeba szkolenia pracowników w zakresie bezpiecznego
postêpowania ze rodkami chemicznymi, czy stosowania odpowiednich rodków ochrony indywidualnej.

Rosn¹ca czêstotliwoæ u¿ycia i ró¿norodnoæ
dostêpnych obecnie na rynku preparatów zawieraj¹cych substancje chemiczne stwarzaj¹ potrzebê
prowadzenia w³aciwego nadzoru nad bezpieczeñstwem i higien¹ pracy przy kontakcie z tymi czynnikami, czêsto stanowi¹cymi potencjalne zagro¿enie
dla zdrowia cz³owieka i bêd¹cymi przyczyn¹ wielu
chorób. Dlatego tak wa¿ne jest, aby ka¿dy, kto
ma do czynienia z substancjami chemicznymi, zna³
i rozumia³ ryzyko zwi¹zane z ich stosowaniem.
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