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7. Nickelsulfat hexahydrat    reviderad 2012  

 
Nickel 
Lapptest har visat att du har kontaktallergi mot nickel. 
Detta innebär att du riskerar att få eksem om du kommer i direktkontakt med detta ämne. 
Allergin kommer att finnas kvar hela ditt liv men styrkan kan variera med tiden och försvagas 
ju mindre du utsätter dig för ämnet. 
 
Nickel är en vanligt förekommande metall. Den används ibland som förbehandling innan 
föremål förkromas, försilvras, förgylls eller lackas. Om sådana föremål ligger an mot huden 
kan ytskiktet nötas bort och en kontakt med nickel uppstår. Det kan även hända att ytskikt inte 
är heltäckande på grund av repor eller porer. Det finns ett enkelt nickeltest att köpa på 
apoteket som du kan använda för att undersöka om ett föremål avger nickel. Enligt ett EU-
direktiv är det reglerat hur mycket nickel som får avgå från föremål som är avsedda att ligga 
an mot huden. 
 
Nickel kan förekomma i många typer av föremål. 
 
Föremål som omfattas av nickeldirektivet 
metallföremål i kläder  
smycken, hårspännen, klockor och glasögon 
nysilver och vitt guld kan innehålla nickel 
mobiltelefoner 
 
Föremål som inte omfattas av nickeldirektivet 
sax, nålar, virknålar, stickor, fingerborgar 
köksredskap, bestick, verktyg, krokar, skruvar, 
gem, häftapparater, hålslag, pennor 
lås, nycklar, nyckelringar 
metalldelar i möbler, bilar, barnvagnar, apparater 
handtag till dörrar, fönster, skåp, lådor 
musikinstrument, strängar 
tandläkar- och kirurginstrument 
” kosmetika (ögonskugga, mascara, nagellack med ”skakkulor) 
rakhyvel, rakapparat 
dentala material 
aluminiumföremål som behandlats med nickel 
mynt 
 
Nickel i rostfritt stål är vanligtvis så hårt bundet att det inte vållar några problem vid 
hudkontakt. Nickel finns i vissa ledproteser, men orsakar oftast inte några besvär. 
Om du inte kan byta ut metallföremål som avger nickel kan du lacka ytan eller täcka den med 
krympslang eller eltejp för att undvika kontakt. Undvik att vara våt eller smutsig om 
händerna. Detta gör att nickel lättare tränger igenom huden. 
 
CAS-nr: 7440-02-0 
 
Informera din läkare om att du är allergisk mot nickel. 
 
Om du har frågor kontakta………………………………. 


