
 

Rådlappen är utformad på uppdrag av Svenska Sällskapet för Arbets- och miljödermatologi. Om 
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19. Fragrance-mix.    Reviderad 2014 
     
 

Parfymmix I 
 

Lapptest har visat att du har kontaktallergi mot parfymmix I. 
Detta innebär att du riskerar att få eksem om du kommer i direktkontakt med något eller några 
av de ämnen som ingår i denna mix. Allergin kommer att finnas kvar hela ditt liv men styrkan 
kan variera med tiden och försvagas ju mindre du utsätter dig för sådana ämnen. 

 
Parfymmix är en blandning av åtta olika vanliga doftämnen. Med kompletterande testning kan 
man säga mot vilket eller vilka av dessa ämnen du har reagerat. Namnen på dessa åtta ämnen 
ser du i tabellen nedan. Doftämnen orsakar ofta kontaktallergi. Doftämnen ingår som regel i 
kosmetika, hygienartiklar och rengöringsmedel. Sådana ämnen kan även finnas i kryddor 
samt i grankåda och tallkåda. De kan även användas som smakämnen i tandkräm, munvatten 
och tuggummi. 

 
De doftämnen som ingår i parfymmixen kan förekomma i följande produkter: 

tvålar, tvättkrämer, tvättpastor 
hårvårdsprodukter (schampo, balsam, spray, gel, vax) 
deodoranter, eau de toilette, parfym 
handkrämer, handbalsamer 
rakvatten 
kosmetika (ansiktsvatten, hudkrämer, hudlotioner, puder, ögon makeup mm) 
badolja, badsalt 
solskyddsmedel 
diskmedel, tvättmedel, sköljmedel, rengöringsmedel 
sårsalvor, liniment, tigerbalsam, propolis (bikitt) 
naturprodukter, växt- och örtextrakt samt kosmetika med naturämnen. 

 
För att undvika kontakt med doftämnen bör du alltid köpa oparfymerade produkter. 
Oparfymerade kosmetika och produkter för personlig hygien finns i apotekens sortiment. 
Enligt svensk lag och EU lag skall kosmetiska produkter, produkter för personlig hygien, 
tvätt- disk- och rengöringsmedel deklareras beträffande innehåll av vissa utvalda 
allergiframkallande doftämnen. Alla de åtta ämnen som ingår i parfymmixen måste 
deklareras. Det betyder att du på etiketten kan se om en sådan produkt innehåller ett eller flera 
av de doftämnen du är allergisk mot. 

 
Parfymmixen innehåller följande doftämnen 

 
INCI namn (namnet som används på kosmetiska produkter) CAS-nr 
Amyl cinnamal 122-40-7 
Cinnamal 104-55-2 
Cinnamyl alcohol 104-54-1 
Eugenol 97-53-0 
Evernia prunastri 90028-68-5 
Geraniol 106-24-1 
Hydroxycitronellal 107-75-5 
Isoeugenol 97-54-1 

 

Informera din läkare om att du är allergisk mot parfym. 
Om du har frågor kontakta………………………………. 


