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WSTĘP

Physioderm® – Ochrona dla Twojej skóry
Skuteczna ochrony skóry w miejscu pracy jest nieodłącznym warunkiem długiego
i zdrowego życia zawodowego. Z Physioderm®, masz oddanego i kompetentnego partnera, który oferuje wysoce cenione i dokładnie dopasowane rozwiązania.
Jako
wiodący
dostawca
kosmetyków
do
zawodowego
użytku,
rozwijamy zintegrowane koncepty, które zawierają w sobie wszystkie
aspekty
skutecznego
zapobiegania
chorobom
skóry:
zapobiegawcza
ochrona przed niebezpiecznymi substancjami w pracy, zarówno przyjazne
dla skóry, wydajne i dokładne mycie, skuteczna dezynfekcja i wydajna pielęgnacja skóry.
Niemal 100 lat doświadczenia i innowacji gwarantuje, że produkty od Physioderm®
zawsze możesz oczekiwać najlepszej jakości.

NASZĄ MISJĄ JEST OCHRONA TWOJEJ SKÓRY.
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PROGRAM OCHRONY SKÓRY

1

PRODUKTY DO OCHRONY SKÓRY

Zagrożenia dla skóry

2

s. 6

Substancje rozpuszczalne w wodzie

SANIWIP®, PROTEXSAN

, NUTRI SAFE

Drugotrwała praca w gumowych rękawicach
i obuwiu gumowym

PROGLOVE

s. 6

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

SANSIBAL®

s. 7

Silnie przylegające zanieczyszczenia

SANSIBON®

s. 7

Rozpuszczalne i nierozpuszczalne substancje

DUALIN®

s. 7

Praca bez pozostawiania
odcisków palców

SINEPRINT®

s. 7

Promieniowanie UV

PHYSIO UV 30 SUN, PHYSIO UV 50 PLUS,
PHYSIO UV 50 SPRAY, LIPSTICK FROST & SUN

s. 8

PRODUKTY DO MYCIA SKÓRY

Poziom zabrudzenia
Lekkie zabrudzenia

STEPHALEN® FRESH FOAM,
ECOSAN, SANIKLIN SOFT

s. 10

Lekkie i średnie zabrudzenia

STEPHALEN® OPTIFOAM,
STEPHALEN® OPTIWASH, STEPHALEN® VITAL

s. 10

Średnie zabrudzenia

PHYSIODERM® ACTIVE PEARLS®
TOPSCRUB® SOFT

s. 12

Ciężkie zabrudzenia

TOPSCRUB® NATURE,
ACTIVE PEARLS® PLUS

s. 13

Ekstremalnie ciężkie zabrudzenia

RAPITUFF®
CONTRA COLOR®

s. 13

Indywidualna profilaktyka dla wrażliwej lub ekstremalnie zniszczonej skóry. Dalsze informacje na stronach 26 – 29.
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PRODUKTY DO PIELĘGNACJI SKÓRY

Typ skóry
Skóra normalna

CURA SOFT

s. 14

Sucha skóra

CUREA SOFT

s. 14

Bardzo sucha skóra

PHYSIODERM® CREME,
CARE PURE

s. 14

Indywidualna profilaktyka dla wrażliwej lub ekstremalnie zniszczonej skóry. Dalsze informacje na stronach 26 – 29
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1. OCHRONA SKÓRY
S U B S TA N C J E R O Z P U S Z C Z A L N E W W O D Z I E

SANIWIP®

PROTEXSAN

Krem do ochrony skóry przed wodą i substancjami w niej rozpuszczalnymi np. oleje na bazie
wody, smary chłodnicze, detergenty, środki
dezynfekujące. Krem typu W/O

Krem do ochrony skóry przed wodą i substancjami w niej rozpuszczalnymi, np. oleje na bazie wody, smary chłodnicze, detergenty, środki
dezynfekujące. Krem chroni skórę przed wolnymi rodnikami.

–
–
–
–
–

tłusty krem
nie zawiera silikonu
bezzapachowy
odpwiedni dla przemysłu spożywczego
zgodny z HACCP

Opakowania:
– tubka 100 ml
– butelka Vario 1000 ml

– zawiera luteolinę, koenzym Q10, witaminę
E i lipidy skórnec
– szybko się wchłania
– nie zawiera silikonu
– bezzapachowy
– zgodny z HACCP
– certyfikowany (ECARF)

Opakowania:
– tubka 50 ml
– butelka z pompką 500 ml

NUTRI SAFE
Krem do ochrony skóry przed wodą
i substancjami w niej rozpuszczalnymi,
szczególnie polecany dla osób pracujących
w przemyśle spożywczym.
–
–
–
–
–

dopuszczony do kontaktu z żywnością
szybko się wchłania
nie zawiera silikonu
bezzapachowy
zgodny z HACCP

Opakowania:
–
–
–
–
–

tubka 100 ml
butelka 500 ml
butelka twarda 1000 ml
butelka Vario 1000 ml
butelka Neptune 1000 ml

DLA UŻY TKOWNIKÓW
R Ę K AW I C

PROGLOVE
Żel ochronny, który zabezpiecza skórę
przed następstwami nadmiernej maceracji
naskórka. Szczególnie polecany dla osób
pracujących w przemyśle fryzjerskim i kosmetycznym.
– z wzmacniającym skórę oczarem wirginijskim i nawilżającym olejek rumiankowy,
zawiera alkohol
– nie zawiera silikonu
– bezzapachowy
– zgodny z HACCP
– zapobiega następstom nadmiernej maceracji naskórka

Opakowania:
– tubka 100 ml
– butelka Vario 1000 ml
Indywidualna profilaktyka dla wrażliwej lub ekstremalnie zniszczonej skóry. Dalsze informacje na stronach 26 – 29
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S U B S TA N C J E N I E R O Z P U S Z CZALNE W WODZIE

Produkty
do
ochrony
skóry są używane przed
i podczas pracy. Ich
funkcja to zapobieganie
u s z k o d z e n i o m
skóry
podczas
pracy
z potencjalnie szkodliwymi
substancjami. Aby zapewnić
optymalną
ochronę,
produkty do ochrony skóry
powinny być dobrane do
zagrożen i substancji, które
występują w miejscu pracy..

Obejrzyj film o
skuteczności kremu
ochronnego “Ochrona
przed zabrudzeniem”:
https://www.
youtube.com/
watch?v=OR3GqNsbWCo

SILNIE PRZYLEGAJĄCE
ZABRUDZENIA

SANSIBAL®

SANSIBON®

Krem do ochrony skóry przed substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie np. olej,
tłuszcze lub żywice.

Krem do ochrony skóry przed z bardzo lepkimi i nierozpuszczalnymi w wodzie substancjami, np. grafit, lakier, kleje i żywice.

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

rozpuszczalna w wodzie emulsja O/W
szybko się wchłania
nie zawiera silikonu
perfumowana
neutralne pH

Opakowania:
– tubka 100 ml
– butelka Vario 1000 ml

Opakowania:
– tubka 100 ml
– butelka Vario 1000 ml

DUALIST YCZNE DZIAŁANIE

DUALIN®
Krem do ochrony skóry o dualistycznym
działaniu. Chroni skórę przed rozpuszczalnymi
i nierozpuszczalnymi substancjami.
– szybko się wchłania
– nie zawiera silikonu
– perfumowany lub bezzapachowy
– zgodny z HACCP (bezzapachowy)

Opakowania:
– tubka 100 ml
– butelka Vario 1000 ml
– butelka Neptune 1000 ml (tylko
perfumowany)

ułatwia mycie rąk
zawiera wiążące brud emulgatory
szybko się wchłania
nie zawiera olei mineralnych
nie zawiera silikonu
perfumowany

PRACA BEZ POZOSTAWIANIA
ODCISKÓW PALCÓW

SINEPRINT®
Krem, który chroni skórę przed delikatnymi
uszkodzeniami mechanicznymi, np. przy
obróbce kamieni szlachetnych. Krem tworzy
warstwę na skórze, która nie pozostawia odcisków palców.
–
–
–
–

emulsja O/W
nietłusty
nie zawiera silikonu
perfumowany

Opakowania:
– tubka 100 ml
– butelka Vario 1000 ml
– butelka Neptune 1000 ml

7

1. OCHRONA SKÓRY
P R O M I E N I O WA N I E U V

PHYSIO UV 30 SUN
Wodoodporny krem do ochrony skóry przed
naturalnym i sztucznym promieniowaniem UV,
np. podczas prac na zewnątrz lub przy spawaniu elektrycznym.
–
–
–
–
–

wysoki poziom ochrony SPF 30 (UVB)
ochrona przed promieniowaniem UVC
zoptymalizowane filtry UV
z acetatem witaminy E
bardzo odporny na wodę

– bezzapachowy i nie zawiera konserwantów

Opakowania:
– tubka 100 ml
– butelka Vario 1000 ml

PHYSIO UV 50 PLUS
Wysoce wodoodporny krem chroniący przed
naturalnym i sztucznym promieniowaniem
UV. Szczególnie polecany do pracy w ekstremalnych warunkach, np. prace dekarskie w
wysokich temp.
–
–
–
–
–
–
–

bardzo wysoka ochrona - SPF 50+
ochrona przed UVC
bardzo wodoodporny
do zadań specjalnych
zawiera witaminę E
bezzapachowy
zpotymalizowane filtry UV z powłoką z
silikonów

Opakowania:
– tubka 100 ml
– butelka Neptune 1000 ml

PHYSIO UV 50 SPRAY

LIPSTICK FROST & SUN

Wodoodporny, bezbarwny sprej do ochrony przed promieniowaniem UV. Sprej daje
natychmiastową ochronę. Szczególnie polecany dla osób pracujących na zewnątrz.

Pomadka ochronno - pielęgnacyjna, która chroni przed wiatrem, UV, zimnem i suchym powietrzem. Posiada właściwości
pielęgnacyjne.

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

wysoka ochrona z SPF 50
współczynnik ochrony UVA 26
z witaminą E
nawilżający
wodoodporny
bezzapachowy
nie zawiera tłuszczy

Opakowania:
– butelka z pompką 200 ml
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z woskiem pszczelim,
z witaminą E
z masłem shea
z SFP 30
ochrona przed promieniowaniem UVA i
UVB
– nie zawiera silikonu

Opakowania:
– pomadka 4,8 g

Obejrzyj film z nakładania
produktu. “Ochrona przed
UV w pracy”: https://
www.youtube.com/
watch?v=94MPUqrFgUM
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2. MYCIE SKÓRY
LEKKIE ZABRUDZENIA

ECOSAN

EU Ecolabel:
DE / 030 / 046

Delikatny żel myjący

STEPHALEN® FRESH FOAM
Delikatnie perfumowana pianka do mycia
skóry.
– niebieski koncentrat, pianka
– bardzo ekonomiczna w porównaniu do
żeli do mycia
– z nawilżającą gliceryną
– nie zawiera mydeł ani alkaliów
– neutralne pH
– łagodnie perfumowana

Opakowania:
– butelka Neptune 1000 ml

– bezbarwny żel do mycia ciała
– nie zawiera barwników
– nie zawiera mydeł ani alkaliów
– neutralne pH
– bezzapachowe
– zgodny z HACCP
– Certyfikaty BLUE ANGEL oraz EU Ecolabel
przyznawane dla rzeczy szczególnie przyjaznych dla środowiska dla Ecosan w opakowaniach 1000 ml butelki Neptune oraz 2000 ml
butelki typu Vario

SANIKLIN SOFT
Łagodny żel do mycia ciała, szczególnie odpowiedni do pracy w biurze i administracji
– perłowy środek do mycia rąk z surfaktantami na bazie cukru
– nie zawiera mydła
– neutralne pH
– perfumowany

Opakowania:

Opakowania:

–
–
–
–

– tubka 200 ml
– butelka Vario 2000 m
– kanister 10 l

200 ml tubka
butelka z pompką 500 ml
butelka Vario 2000 ml
butelka Neptun 1000 ml

LEKKIE I ŚREDNIE
ZABRUDZENIA

STEPHALEN® OPTIFOAM

STEPHALEN® OPTIWASH

STEPHALEN® VITAL

Bezzapachowa pianka do mycia skóry
z OptiTens®.

Bezzapachowy żel do mycia włosów i skóry
z OptiTens®.

Łagodny żel do mycia włosów i ciała,
usuwa lekkie i średnie zabrudzenia.

– zawiera opatentowane połączenie surfaktantów OptiTens®
– bezzapachowy
– nie zawiera barwników
– nie zawiera mydeł ani alkaliów
– neutralne pH

– zawiera opatentowane połączenie surfaktantów OptiTens®
– bezzapachowy
– nie zawiera barwników
– nie zawiera mydeł ani alkaliów
– neutralne pH

– wysokiej jakości żel pod prysznic z surfaktantami na bazie cukrów
– nie zawiera barwników
– nie zawiera mydeł ani alkaliów
– neutralne pH
– perfumowany

Opakowania:
– butelka Neptune 1000 ml
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–
–
–
–

Opakowania:

Opakowania:

tubka 200 ml
twarda butelka 500 i 1000 ml
butelka Neptune 1000 ml
butelka Vario 2000 ml

–
–
–
–

tubka 200 ml
butelka Neptune 1000 ml
butelka Vario 2000 ml
kanister 10 l

Środki do mycia skóry muszą
gwarantować skuteczne mycie
bez uszkadzania podrażnionej
zawodowo skóry. Z tego
względu, nigdy nie powinien
być użyty zbyt silny środek
do mycia. W kwestii wyboru
produktu, uwzględniony musi
być rodzaj zabrudzenia aby
zapewnienić optymalny efekt
wraz z maksymalną ochroną dla
rąk.
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2. MYCIE SKÓRY
MEDIUM DIRT

PHYSIODERM®
ACTIVE PEARLS®
Półpłynna pasta do mycia rąk z wiążącymi
brud perłami z wosku z oleju rycynowego
do usuwania średnich zabrudzeń np. oleju,
sadzy i pyłu metalicznego
– z Active Soft Pearls® (ASP)
– szczególnie łagodny dla skóry dzięki
braku szorstkich środków trących
– nie zawiera rozpuszczalników
– neutralne pH
– zgodny z HACCP (bezzapacowy)

Opakowania:
– tubka 200 ml
– butelka Vario 2000 ml
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TOPSCRUB® SOFT
Środek do mycia skóry z naturalnym środkiem
trącym z mączki z pestek oliwnych do usuwania średnich zabrudzeń, np. od sadzy, grafitu
lub pyłu metalicznego.
– duża siła mycia
– z biodegradowalnym środkiem trącym
w postaci mączki z pestek oliwnych
– nie zawiera rozpuszczalników
– bezzapachowy

Opakowania:l
– twarda butelka 500 i 2500 ml
– butelka Vario 2000 ml

Środki do mycia zawierające
środki
trące
składniki
mogą
podrażniać
skórę.
Jednakże,
mycie
środkami
z innowacyjnego uwodnionego
oleju rycynowego prowadzi do
redukcji podrażnień skórnych
i śladów po nich.

Obejrzyj film z właściwego
użycia produktu .“Właściwe
mycie rąk”: https://
www.youtube.com/
watch?v=oaCSCUEco5o

CIĘŻKIE ZABRUDZENIA

EU Ecolabel:
DE / 030 / 074

TOPSCRUB® NATURE

ACTIVE PEARLS® PLUS

Środek do mycia skóry z naturalnym środkiem
trącym do usuwania cięzkich zabrudzeń, np.
z oleju, sadzy, grafitu i pyłu metalicznego.

Bardzo wydajny środek do mycia skóry
z wiążącymi brud perłami z oleju rycynowego do usuwania ciężkich zabrudzeń, np. od
oleju, sadzy, grafitu i pyłu metalicznego.

– usuwa ciężkie zabrudzenia
– z naturalnymi środkami trącymi z mączki z
pestek oliwnych
– nie zawiera rozpuszczalników
– perfumowany
– Certyfikat EU Ecolabell 2000 ml butelki
Vario

Opakowania:
–
–
–
–

tubka 200 mll
butelka Neptune 1000 ml
butelka Vario 2000 ml
kanister 10 l

– z Active Soft Pearls® i bardzo aktywnym
połączeniem surfaktantów
– szczególnie łagodny dla skóry dzięki braku
środków trących
– nie zawiera rozpuszczalników
– neutralne pH
– bezzapachowy
– zgodny z HACCP, cert. ECARF

Opakowania:
– tubka 200 ml
– butelka Vario 2000 ml

SPECYFICZNE ZABRUDZENIA

RAPITUFF®

CONTRA COLOR®

Półpłynna pasta do mycia rąk z estrami i naturalnymi środkami trącymi do usuwania
silnie przylegającego brudu i uporczywych
zabrudzeń, np. lakierów, żywic, substancji
lepkich, farby, asfaltuh

Specjalna pasta do mycia rąk do usuwania
barwników.

– usuwa uporczywe zabrudzenia
– z biodegradowalnymi środkami trącymi z
mączki z pestek oliwnych
– perfumowany

Opakowania:

– delikatnie beżowa pasta
– zawiera środek redukujący i wiążący brud
– nie zawiera rozpuszczalników

Opakowania:
– tubka 200 ml
– butelka Vario 1000 ml

– tubka 200 ml
– butelka Vario 2000 ml

Indywidualna profilaktyka dla wrażliwej lub ekstremalnie zniszczonej skóry. Dalsze informacje na stronach 26 – 29

13

3. PIELĘGNACJA SKÓRY
SKÓRA NORMALNA I LEKKO
PODRAŻNIONA

SKÓRA SUCHA I PODRAŻNIONA

CURA SOFT

CUREA SOFT

Krem do pielęgnacji skóry normalnej.

Nawilżający krem do pielęgnacji skóry
suchej.

– do stosowania na skórze rąk i twarzy
– nawilżająca krem typu O/W
– z olejem rumiankowym i olejem z kiełków
ryżu
– szybko się wchłania
– lekko tłusty
– nie zawiera silikonu
– perfumowany

Opakowania:
– tubka 100 ml
– butelka Vario 1000 ml

– do stosowania na skórze rąk i twarzy
– krem typu O/W z mocznikiem, olejem z
kiełków ryżu i bisabololem
– szybko się wchłania
– lekko tłusty
– nie zawiera silikonu
– perfumowany lub bezzapachowy
– zgodny z HACCP (bezzapachowy)

Opakowania:
–
–
–
–

tubka 100 ml
butelka Vario 1000 ml
butelka Neptune 1000 ml
butelka z pompką 500 ml (bezzapachowy)

BARDZO SUCHA I EKSTREMALNIE
PODRAŻNIONA SKÓRA

PHYSIODERM® CREME

CARE PURE

Wysoce skuteczny krem do pielęgnacji
bardzo suchej i ekstremalnie zniszczonej
skóry.

Intensywny krem do pielęgnacji ekstremalnie zniszczonej i suchej skóry z naturalnymi
olejami i esencją z rokitnika.
– do stosowania na skórze rąk i twarzy
– krem typu O/W chroniąca przed wolnymi
rodnikami
– bilansuje utratę wody i lipidów
– nie zawiera substancji konserwujących
i silikonu
– bezzapachowy
– certyfikowany ECARF

–
–
–
–
–

do stosowania na skórze rąk i twarzy
regeneracyjna emulsja W/O
polecany jako pomoc przy leczeniu skóry
nie zawiera silikonu
perfumowany

Opakowania:
– tubka 100 ml
– butelka Vario 1000 ml
– okrągła butelka 1000 ml

Opakowania:
– tubka 100 ml
– tubka 20 ml

Indywidualna profilaktyka dla wrażliwej lub ekstremalnie zniszczonej skóry. Więcej informacji na s. 26 – 29
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Produkty do pielęgnacji skóry należy stosować na umytą i osuszoną
skórę po zakończonej pracy.
Kremy pielęgnacyjne wspomagają regenerację skóry i odnawiają jej
naturalną barierę ochronną.

Obejrzyj film “Kremowanie”:
https://www.youtube.com/watch?v=5tjRAktxz9I
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SYSTEMY DOZOWANIA
S Y S T E M VA R I O

Proste, ekonomiczne i odpowiednie
użycie produktów może zostać
osiągnięte jedynie przy pomocy
systemów dozowniczych, które są
idealnie dopasowane do wybranych
produktów ochrony skóry. Dzięki temu
poprawione są zarówno skuteczność
jak i akceptacja produktu przez
pracowników.

VARIOMAT® M

VARIOMAT® ECO

Dozownik metalowy przeznaczony 1000
ml i 2000 ml butelek Vario

Dozownik plastikowy dla 1000 ml
i 2000 ml butelek Vario

– wykonany z metalu, obudowa pokryta kolorem białym
– prosta obsługa i napełnianie
– optymalne dozowanie
– całkowicie higieniczny system dzięki
braku
bezpośredniego
kontaktu
między produktem a dozownikiem
– dostępny model zamykany

–
–
–
–
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wykonany z szarego i białego plastiku
prosta obsługa i napełnianie
optymalne dozowanie
całkowicie higieniczny system dzięki
braku bezpośredniego kontaktu
między produktem a dozownikiem
– dostępny model zamykany
– możliwość dostosowania wielkości
dozowania

Obejrzyj film “Instalacja
dozownika VARIOMAT ECO”:
https://www.youtube.com/
watch?v=LJgPSDm6kCY

Obejrzyj naszą
osobną broszurę
SYSTEMY DOZOWNICZE.

SYSTEM NEPTUN

NEPTUNE STANDARD

NEPTUNE TOUCHLESS

Uniwersalny dozownik dla 1000 ml
butelek Physioderm® typu Neptune

Bezdotykowy, uniwersalny dozownik
dla 1000 ml butelek Physioderm® typu
Neptune.

–
–
–
–
–
–

obsługa manualna
wykonany z plastiku
dostępny w kolorze czarnym i białym
dostępny model z zamknięciem
możliwość zakupu tacki ociekowej
dostępna wersja ze stali nierdzewnej

– automatyczna, bezdotykowa obsługa
– wykonany z plastiku
– regulowana częstotliwość dozowania
(3 poziomy)
– dostępny w kolorze czarnym i białym
– dostępna wersja zamykana
– możliwość zakupu tacki ociekowej

NEPTUNE TOUCHLESS
STAINLESS STEEL
Bezdotykowy, uniwersalny dozownik
dla 1000 ml butelek Physioderm® typu
Neptune.
– automatyczna, bezdotykowa obsługa
– wykonany z plastiku
– regulowana częstotliwość dozowania
(3 poziomy)
– dostępny w kolorze czarnym i białym
– dostępna wersja zamykana
– możliwość zakupu tacki ociekowej
– dostępna wersja manualna
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ZAWODOWE CHOROBY SKÓRY
Skóra tworzy barierę pomiędzy człowiekiem i jego otoczeniem. Chroni ciało przed
szkodliwymi efektami, przez co sama jest na nie narażona.
Szczególnie w życiu zawodowym, skóra musi się zmagać z różnymi zagrożeniami. Jeżeli nie
jest dobrze chroniona, mogą wystąpić jej choroby.
Co trzecia z chorób zawodowych w Niemczech jest chorobą skóry. W ostatnich latach, co roku
przybywało o 25,000 nowych przypadków zapalenia skóry. Eksperci sądzą, że aktualnie może
to już wynosić od 50 do 100 razy więcej.

Funkcje skóry
Z powierzchnią ponad 2 metrów kwadratowych, skóra jest
największym organem ludzkiego organizmu. Nie jest tylko zewnętrzną powłoką ciała, przeprowadza ona różne
bardzo ważne dla organizmu zadania. Jako bariera, chroni ciało człowieka przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zagrożeniami chemicznymi i terminczymi., łagodzi szkodliwy wpływ światła słonecznego i nie dopuszcza mikroorganizmów. Reguluje temperature ciała i działa jako magazyn
tłuszczów, węglowodanów, wody i soli. Zachodzą w niej
podstawowe procesy metaboliczne. Co najważniejsze, skóra kreuje zewnętrzny wygląd człowieka przez co jest bardzo
ważnym elementem życia społecznego i samopercepcji.

Patogeneza dermatozy w miejscu pracy
90 procent wszystkich zawodowych chorób skóry to drażniące
i alergiczne egzemy wywołane przez bezpośredni kontakt
z niebezpiecznymi substancjami. Z początku substancje wydają
się często tylko lekko drażniące, lecz z czasem pojawiają
się opóźnione efekty powtarzalnego kontaktu z nimi, które
mogą uszkodzić skórę. Zewnętrzna warstwa skóry to warstwa
rogowa, która służy za barierę przeciwko wpływami chemicznymi i fizycznymi. Rozpuszczalne w wodzie lub tłuszczach
substancje, takie jak tenzydy lub rozpuszczalniki organiczne, uszkadzają budowę warstwy rogowej i pogarszają jej
funkcję bariery. Z powodu tych uszkodzeń, skóra traci coraz
więcej wody, wysusza się i staje się szorstka i zrogowaciała. Co
więcej, substancje drażniące i potencjalne alergeny mogą być
łatwiej wchłaniane i powodować jeszcze więcej uszkodzeń.
Zdrowa warstwa rogowa stale się regeneruje; martwe komórki
naskórka warstwy rogowej są zastępowane nowymi. Jednakże,
powtarzające się podrażnienia uszkadzają umiejętność skóry
do regenerowania się. To może doprowadzić do chronicznej
choroby.

Dermatoza - najczęstsza zawodowa
choroba skóry.
Zawodowe choroby skóry są póki co najczęstszym zagrożeniem
dla zdrowia w miejscu pracy. Ponad 25 procent wszystkich chorób
zawodowych to choroby skóry. W wieku od 15 do 25 lat ich procentowy udział wzrasta nawet do 90%. Wiele z dermatoz jest chronicznych, zwłaszcza, jeżeli nie zostaną w czas rozpoznane i leczone.
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Szacuje się, że Europejskie przemysły tracą rocznie do 5 miliardów
euro z powodu utraty produktywności związanej z zawodowymi
chorobami skóry.
Najbardziej odczuwają to małe i średnie firmy, gdzie
bezpieczeństwo przemysłowe i opieka medyczna nie zawsze są
dostępne.

Konsekwencje dla osób chorych i
społeczeństwa

Rozwój wybranych chorób zawodowych
“5101 chorób zawodowych”
Fälle
25.000

20.000

15.000

Utrata siły roboczej, przekwalifikowania, niepełnosprawność
i koszty medyczne - wszystko spowodowane zawodowymi
chorobami skóry, które najwięcej kosztują ekonomię i opiekę
zdrowotną. Ale przede wszystkim, wywołują ogromny stres
wśród ludzi, którzy są nimi dotknięci, przez brak możliwości
kontynuwania swojego zawodu. Zdarza się też, że w rezultacie
tracą swój status społeczny.
W dodatku do trudności zwodowych, osoby chore cierpią
również z powodu ograniczeń w ich codziennym życiu. Poważne
choroby skóry redukują jakość życia tak samo jak apopleksja czy
choroby serca. Ponadto, szpecący efekt dermatozy może mieć
negatywny wpływ psycholigczny, co w rezultacie może
doprowadzić do odsunięcia od społeczeństwa i depresji.

10.000

5.000

0

Jahr

podejrzenie choroby
zaakceptowane choroby
nowe odejścią z pracy

źródło: European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)

Ochrona skóry:
Obligacja prawna dla każdego
pracodawcy
Niemiecki dekret o zdrowiu i bezpieczeństwie zawodowym obliguje pracodawców do podjęcia odpowiednich środków przeciwko zagrożeniom dla zdrowia w miejscu pracy. Nawiązując
do Europejskiej Dyrektywy (PPE), w razie nieuchronnej choroby
zawodowej, koszty środków do ochrony skóry mogą być pokryte z ubezpieczenia przed wypadkami, za wnioskiem lekarza. Odpowiednia dyrektywa „TRGS 401 – zagrożenia wywołane przez
kontakt skórny” definiuje środki do ochrony skóry jako środki do
użytku w zakresie zintegrowanego koncepti w celu zapobiegania
zawodowym chorobom skóry, i których skuteczność i zgodność
zostały udowodnione i potwierdzone. Oprócz środków do ochrony skóry, częścią zintegrowanego konceptu są również środki do
jej mycia i pielęgnacji..
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SKUTECZNE ZAPOBIEGANIE DZIĘKI OCHRONIE SKÓRY
Zapobieganie jest najlepszym lekiem – to
zasada, która obowiązuje w temacie zawodowych chorób skory. Środki do ochrony
skóry, które stosowane są konsekwentnie, to
najlepsze rozwiązanie dla utrzymania zdrowia
silnie narażonej skóry, na dobrym poziomie.
Aby być skutecznymi, środki ochronne muszą
być podjęte zaraz na początku wystawienia
skóry na negatywne działanie. Jeżeli choroby
skóry już zdążyły wystąpić, może być za późno,
żeby zapobiec dermatozie.

Ochrona skóry
Większość obciążeń, na które narażona jest skóra, jest rezultatem
bezpośredniego kontaktu z potencjalnie niebezpiecznymi dla
zdrowia substancjami. Środki do ochrony skóry nie pozwalają
tym substancjom przedostać się do wnętrza skóry. Balsamy, żele
i kremy do ochrony, stosowane są przed pracą i działają wspólnie
z warstwą rogową naskórka w celu ustabilizowania skuteczności
bariery przeciwko niebezpiecznym substancjom. Istotna dla
skuteczności ochrony jest też wiedza na temat substancji, z którymi skóra może mieć kontakt w miejscu pracy. Często, nie ma
uniwersalnego środka do ochrony skóry. Przez to, aplikowane produkty muszą być wybrane z dokładną zgodnością z substancjami
niebezpiecznymi, jakie są obecne w określonym miejscu pracy.

Mycie skóry
Koncepcja skutecznej ochrony skóry w miejscu pracy zawiera w sobie wstępne środki stosowane przed pracą jak
i możliwie najłagodniejsze mycie i skuteczną pielęgnację
po wykonywaniu czynności szkodzących skórze. Pod tym
względem, wszystkie podjęte środki muszą być dostosowane do siebie nawzajem jak i do zagrożeń zdrowia, które są
obecne w miejscu pracy

Trzy filary zintegrowanego konceptu
ochrony skóry
– ochrona skóry (środek prewencyjny)
– mycie skóry
– pielęgnacja skóry (środek regenerujący)

Wybór odpowiedniego środka myjącego do skóry jest bardzo
ważny. Skóra, która już jest zniszczona zawodowo, nie może być
dodatkowo przemęczana przez środek myjący. Jednakże, w tym
samym czasie brud, tak więc też substancje szkodliwe muszą
być całkowicie usunięte. Jak mówi ogólna zasada – czym mocniejszy środek myjący, tym większe ryzyko uszkodzenia skóry.
Z tego powodu, zbyt mocny środek do mycia skóry nie
powinien być używany. W temacie wyboru produktów, pod uwagę
musi być wzięty rodzaj zanieczyszczenia aby móc zapewnić optymalny efekt w połączeniu z maksymalną ochroną skóry.
W niektórych firmach, dobrym pomysłem jest dostarczyć pracownikom różne środki do mycia, które zostaną podzielone według
skuteczności, i które będą mogły być użyte wtedy gdy jest to wymagane. Dzięki temu, nie będą używane niepotrzebnie zbyt silne
produkty.

Płyny do mycia skóry
Produkt

Zagrożenie dla skóry

Zastosowanie

Płynne środki myjące
(mydła i syndety)

niskie

do lekkich zabrudzeń

Środki myjące z gładkimi środkami
trącymi

niskie

do ciężkich zabrudzeń
(np. tłuszcze, oleje, smary, sadza)

Środki myjące z ostro zakończonymi
środkami trącymi

wysokie

do ciężkich i ekstremalnych zabrudzeń
(np. tłuszcze, oleje, smary, sadza)

Środki do mycia zawierające
rozpuszczalniki

bardzo wysokie

silnie przylegający brud
(np. barwniki, lakiery, farby, kleje)
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5 Kroków do Twojego indywidualnego
Konceptu Ochrony Skóry
Nie masz jeszcze planu? Bez obaw! Pomożemy Ci w
rozwijaniu i wprowadzaniu w życie idealnie dopasowanego do Twoich potrzeb rozwiązania, które skutecznie
będzie chronić pracowników przed zawodowymi chorobami skóry. Do stworzenia indywidualnego konceptu
ochrony skóry potrzeba tylko 5 kroków.
1. Znajdź i oszacuj wszelkie ryzyka.
2. Zbuduj model, który umożliwi mądre wprowadzenie
konceptu ochrony skóry w życie.
3. Rozwijaj koncept i badaj go dzięki darmowym testom
produktów.
4. Używaj programu ochrony skóry i informuj swoich
pracowników.
5. Stale optymalizuj i ulepszaj swój koncept.

Pielęgnacja skóry
Jako trzeci filar zintegrowanego konceptu ochrony skóry, produkty
do jej pielęgnacji, wraz ze swoimi właściwościami regenerującymi,
gwarantują, że nawet uszkodzony naskórek nieprzerwanie nas
chroni.
Kremy do pielęgnacji skóry należy nakładać na wcześniej umytą
po pracy skórę; wiążą cząsteczki wody w skórze i zawierają dodatkowo tłuszcze i oleje, które wygładzają warstwę rogową
skóry. Rekompensują tym samym utratę wody od uszkodzeń,
detergentów i substancji rozpuszczalnych w tłuszczach.

T WÓJ
WŁASNY
KONCEPT
OCHRONY SKÓRY
PLAN OCHRONY SKÓRY

dla substancji nierozpuszczalnych w wodzie, np. tłuszczów, olejów i grafitu
Plan de protection de la peau pour les salissures insolubles à l‘eau, p.ex. l‘huile, la graisse et le graphite
Huid protectie plan voor niet-water oplosbare stoffen, bv: Vetten, olie en grafiet
Hautschutzplan für wasserunlösliche Stoffe, z. B. Fett, Öl und Graphit

Krem przed pracą

SANSIBON®

Mycie

ACTIVE PEARLS®

Pielęgnacja

CUREA SOFT

przeciwko bardzo lepkim zabrudzeniom

do średnich zabrudzeń

dla bardzo zniszczonej i suchej skóry

pour les salissures très adhérentes

pour les salissures fortes

pour la peau chargée et sèche

tegen sterk hechtende vervuilingen

voor sterke vervuilingen

voor de blootgestelde en droge huid

stark haftende Verschmutzungen

für mittelstarke Verschmutzungen

für stark belastete & trockene Haut
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PHYSIODERM® – KOMPETENCJE DO ZAWODOWEJ OCHRONY SKÓRY
Za programem ochrony skóry Physioderm® stoi prawie 100 lat kompetencji i doświadczenia.
Naszym najważniejszym zadaniem jest zapobieganie dermatozom w miejscu pracy. Z tego
powodu, skupiamy się nie tylko na skuteczności dermatologicznej, ale również na użyteczności.
Stale pracujemy nad nowymi, wydajniejszymi i przyjaznymi dla użytkowników rozwiązaniami.
Dzięki temu, z dumą oferujemy innowacyjne pomysły i najwyższej jakości produkty.

SURFAKTANTY: AKTYWNE ŚRODKI DO USUWANIA TŁUSZCZY
Środki do mycia skóry używają surfaktantów, aby usunać zabrudzenia ze skóry. Efekt myjący tych substancji jest związany z ich reakcją
z wodą. Dzięki swojej budowie cząsteczkowej, surfaktanty redukują napięcie powierzchniowe wody, pozwalając jej lepiej rozprowadzać
się po skórze. Równocześnie zwiększają rozpuszczalność tłuszczy w wodzie i ułatwiają pozbycie się cząsteczek brudu.

Kompromis między skutecznością a ochroną
Tak jak środki trące i rozpuszczalniki, surfaktanty mogą uszkadzać skórę. Dotychczas
uważano, że czym mocniejszy efekt mycia tym większe ryzyko dla skóry. Żaden surfaktant
nie może zapewnić silnego efektu mycia i jednocześnie być przyjaznym dla skóry, środki
myjące w miejscu pracy zazwyczaj łączą w sobie kilka surfaktantów; surfaktant bazowy
zapewnia moc mycia a drugi, łagodniejszy surfaktant zapewnia, że produkt będzie
przyjazny dla skóry. To jednak nie rozwiązuje problemu, jako że pracownicy są zmuszeni
używać środków do mycia kilkukrotnie w ciągu dnia do usuwania brudu.

Zgodność i wydajność klasycznych surfaktantów

Przyjazne dla skóry

Słaby efekt mycia

Kosurfaktant
Cukrowe środki powierzchniowo czynne (KOKOGLUKOZYD)
Betaina (COCAMIDO-PROPYLOBETAINA)
Sulfobursztynian (siarfosukcynian disodowy)
Bazowy środek powierzchniowo czynny
Siarczan sodowolauretowy
Laurylosiarczan sodu (SODIUM C 12-18 ALKYL SULFATE)
Konwencjonalne mydła z tłuszczy i olejów
(Stearynian/Oleatynian/Palmitynian)
Nieprzyjazne dla skóry
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Silny efekt mycia

USZKODZENIE
NATURALNYCH
LIPIDÓW SKÓRNYCH
PRZEZ SURFAKTANTY
Lipidy odgrywają bardzo istotną
rolę w kwestii zdrowia skóry.
Komórki warstwy rogowej są
połączone naturalnymi tłuszczami
aby zapobiec utracie wody oraz
są odpowiedzialne za utrzymanie
funkcji ochronnej skóry. Zdrowa
skóra jest chroniona przez warstwę
hydrolipidową,
tzw.
płaszcz
kwasowy. Ta warstwa, zbudowana
z wody i tłuszczy produkowanych
przez gruczoły łojowe, chroni
naskórek
przed
wysuszeniem
i
działa
jako
dodatkowa
ochrona przeciwko szkodliwym
substancjom, bakteriom i grzybom.
Jednym z głównych zadań środków
powierzchniowo czynnych jest
rozpuszczanie tłuszczy. Jednak
rozpuszczają one zarówno tłuszcze
brudzące jak i
te znajdujące
się w skórze, które chronią
i wygładzają skórę. Częste używanie
surfaktantów może więc uszkodzić
płaszcz
kwasowy,
odwodnić
warstwę rogową i uczynić skórę
szorstką
i
popękaną.
Przez
uszkodzenie funkcji ochronnych,
skóra staje się bardziej podatna
na szkodliwe substancje, które
powodują jeszcze więcej szkód. W
rezultacie, na skórze może rozwinąć
się dermatoza.

INNOWACJA OPTITENS®: SKUTECZNA I PRZYJAZNA DLA SKÓRY
Dotychczas uważano, że środki powierzchniowo czynne mogą zagwarantować albo doskonałą
moc czyszczenia, albo być przyjaznymi dla skóry, ale nigdy zarówno jedno jak i drugie. My jednak
nie byliśmy z tego zadowoleni i osiągnęliśmy przełom w kwestii mycia skóry. W współpracy
z Instytutem Interdyscyplinarnej profilaktyki i rehabilitacji dermatologicznej iDerm na
Uniwersytecie w Osnabrück, wynaleźliśmy absolutną nowość: OptiTens®, połączenie środków
powierzchniowo czynnych, która jest zarówno skuteczna jak i przyjazna dla skóry.

OptiTens® jest skuteczny przeciwko
zabrudzeniom
i
gwarantuje
najwyższy
efekt
czyszczenia,
będąc jednocześnie przyjaznym
dla skóry. Innowacyjne połączenie
surfaktantów chroni naturalne
lipidy skóry. W rezultacie, naskórek
nie traci wody i zachowuje swoje
funkcje ochronne, nawet przy
częstym użytkowaniu produktu.

Surfaktanty i ich właściwości
very good

OptiTens®
combines the
best properties

Cleansing Power

Bezkompromisowe
Mycie skóry w pracy

conventional surfactants,
e.g. fatty alcohol ether sulfates, soaps,
alkylbenzene sulfonates, fatty alcohol sulfate,
alkyl polyglycosides, betaine derivates,
sulfosuccinates, protein-fatty acid condensates

very good
Skin Compatibility

Dzięki
swoim
naturalnym
właściwościom ochronnym, zdrowa skóra chroni organizm przed
szkodliwymi substancjami takimi
jak materiały robocze i detergenty..

Klasyczne surfaktanty uszkadzają
skórę i osłabiają jej właściwości
ochronne. Jako, że jej naturalna funkcja jest osłabiona, skóra
traci
wodę.
Zewnętrzne
wpływy mogą łatwiej dostawać
się do skóry i trwale ją uszkodzić.

Udowodniono, że OptiTens® redukuje utratę wody przez skórę po
myciu. Z porównywalnym efektem mycia, OptiTens® jest dużo
bardziej
przyjazny
dla
skóry.
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INDYWIDUALNA PROFILAKTYKA DLA WRAŻLIWEJ LUB EKSTREMALNIE
ZNISZCZONEJ SKÓRY
Produkty z lini Physioderm® sensitive nature, m. in. PROTEXSAN – innowacyjny krem ochronny z luteoliną – zostały zaprojektowane szczególnie dla osób z bardzo zniszczoną, atopową
i już podrażnioną skórą. Jeżeli produkty z sensitive nature są nakładane konsekwentnie, będą
w stanie zapobiec dalszym podrażnieniom już zniszczonej skóry. Linia produktów charakteryzuje się tym, że wszystkie ich formuły opierają się na naturalnych składnikach aktywnych.
Produkty Physioderm® sensitive nature oferują firmom alternatywę dla lepszej ochrony środowiska
i ich pracowników.

Physioderm® sensitive nature:

• pierwszorzędna ochrona dla wrażliwej skóry
• pomoc w ochronie, myciu i pielęgnacji skóry
• produkt wyjątkowo przyjazny dla skóry
• naturalne składniki
• produkt bezzapachowy i bez barwników
• brak olejów mineralnych i silikonu
• jeśli to możliwe, bez substancji konserwujących i
emulgatorów

Najlepszym lekiem jest zapobieganie
Adekwatna ochrona skóry zapobiega powstawaniu egzemy u ludzi ze zniszczoną zawodowo skórą. Dzięki odpowiedniej ochronie, już podrażniona skóra jest zabezpieczona przed
dalszymi uszkodzeniami i wspierana w jej procesie regeneracji.
Ochrona
skóry
działa
jako
środek
zapobiegawczy, a nie jako środek leczniczy dla już występującej
choroby. Produkty do ochrony skóry mogą jednak znacznie
usprawnić proces leczenia.

90 procent wszystkich przypadków dermatozy to
drażniące i alergiczne egzemy spowodowane przez
bezpośredni kontakt ze szkodliwymi substancjami.

24

Główna przyczyna uszkodzenia komórki
skóry: wolne rodniki

Skuteczna ochrona przed wolnymi
rodnikami i materiałami roboczymi

Wolne rodniki są jednym z głównych powodów uszkodzeń skó1
ry na poziomie komórkowym. Nawiązując do ostatnich badań ,
wolne rodniki przyczyniają się również do drażniącej i alergicznej
dermatozy kontaktowej.

Skóra rąk, która jest już zniszczona w miejscu pracy potrzebuje
odpowiedniej ochrony – będzie to jeszcze bardziej potrzebne
jeśli skóra jest już podrażniona lub uszkodzona. Innowacyjny
krem ochronny PROTEXSAN chroni wrażliwą lub zmęczoną skórę
rąk w szczególnie skuteczny sposób. Krem nie zawiera emulgatorów i regeneruje barierę skóry dzięki skórnym ceramidom
o budowie przypominającej budowę naskórka. Ponadto, krem
ma właściwości antyoksydacyjne dzięki naturalnej substancji luteolinie, dzięki czemu skutecznie zwalcza agresywne rodniki tlenowe. Dodatkowo, PROTEXSAN nie tylko chroni skórę rąk przed
materiałami roboczymi, z którymi mają kontakt na co dzień.
Zawartość luteoliny redukuje zapalenia, które są wywoływane
przez formacje wolnych rodników.

Formowanie się wolnych rodników w skórze
Wolne rodniki to atomy lub cząsteczki, które mają w sobie przynajmniej jeden niesparowany elektron. W ciele powstają one
podczas zwykłego procesu metabolicznego z cząsteczkowego
tlenu. Do ich obecności w skórze mogą się przyczyniać również
inne czynniki takie jak promieniowanie UV, wpływ detergentów,
alergenów lub innych drażniących substancji.
Ze względu na ich silną reaktywność, wolne rodniki uszkadzają
białka, lipidy i inne molekuły takie jak RNA i DNA. Zdrowe komórki
są w stanie bez przeszkód pozbyć się niebezpiecznych cząsteczek.
Jeśli jednak wolnych rodników jest za dużo, umiejętności
regeneracji i detoksykacji komórek stają się mniej skuteczne,
co powoduje uszkodzenie komórkowych i pozakomórkowych
makromolekuł.

W zdrowej skórze, wolne rodniki formują
się w ilości, której własne antyoksydanty
ciała mogą się z łatwością pozbyć.

Zwiększona ilość wolnych rodników w
zmęczonej zawodowo skórze osłabia
mechanizmy
regenerujące
skóry.
Uszkodzenia komórek, spowodowane
przez wolne rodniki są jednym z powodów rozwijania się egzemy.

Krem do ochrony skóry zawierający
luteolinę zapobiega nadmiernemu formowaniu się wolnych rodników w zmęczonej
zawodowo skórze.

1
cf. Senaldi G. et al. (1994), J Invest Dermatol 102: 934-937
i Willis CM. et al. (1998), Eur J Dermatol 8: 8-12.
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WYSOCE SKUTECZNY NATURALNY ANTYOKSYDANT
Luteolina – naturalna substancja pozyskiwana z rośliny medycznej reseda luteola – jeden
z najskuteczniejszych antyoksydantów w królestwie roślin. Luteolina nie tylko chroni wrażliwą
lub zniszczoną skórę od wolnych rodników, ale również chroni skórę przed podrażnieniami
spowodowanymi przez drażniące i potencjalnie alergenne substancje. Ponadto, luteolina ma
też działanie przeciwzapalne, absorbuje promieniowanie UV i stymuluje produkcję kolagenu.

Krem do ochrony skóry zawierający luteolinę jest dedykowany
szczególnie dla osób, których skóra rąk jest stale wystawiana na
działanie wody i substancji w niej rozpuszczalnych, z powodu wykonywanej pracy.

Silne połączenie:
luteolina, Q10 i witamina E
Antyoksydanty chronią się wzajemnie i tworzą sieć w skórze,
która absorbuje wolne rodniki. Połączenie luteoliny i innych substancji absorbujących wolne rodniki jest w stanie wielokrotnie
zwiększyć potencjał każdego ze składników. PROTEXSAN maksymalizuje ochronę przed wolnymi rodnikami dzięki połączeniu
luteoliny i naturalnych antyoksydantów ciała – witaminie E
i koenzymie Q10..
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Reseda luteola
Naturalna moc leczenia
W Europie środkowej, Reseda luteola
jest również znana jako dzika mignoneta
i używana jest jako roślina lecznicza od XVIII
wieku. Nawet nazwa rośliny wywodzi się
z jej właściwości, ponieważ ‘reseda’ to
z łaciny czasownik w formie rozkazującej
‘resedare’ – lecz. Prawdopodobnie ma to
związek z zaklęciem, które było wypowiadane podczas nakładania rośliny, aby
wzmocnić jej efekt – ‘reseda morbos, reseda!’ (‘Ulecz chorobę, ulecz!).

Potwierdzony dermatologicznie efekt
ochronny luteoliny
W trakcie projektu, który został przyznany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii, Katedra Dermatologii na Uniwersytecie we Fryburgu wynalazła innowacyjny krem do
ochrony skóry zawierający luteolinę. W rezultacie tego projektu,
prof. dr.C. Schempp i prof. dr. W. Gehring zaobserwowali zdolność
luteoliny do skutecznej ochrony ludzkiej skóry. Dermatologowie przypisują jej właściwości takie jak absorpcja UV, ochrona
DNA, właść. antyoksydacyjne, przeciwzapalne i ochronę tkanki
2
międzykomórkowej .
W teście powtarzalnego mycia, krem do ochrony skóry z luteoliną
PROTEXSAN wykazał wyśmienite właściwości ochronne – również
w porównaniu do innych produktów. Podczas testu, PROTEXSAN
był jedynym produktem, który poprawił nawodnienie warstwy
3
rogowej skóry .

Właściwości przeciwzapalne

Ochrona przed transepidermalną
utratą wody.

W teście powtarzalnego mycia na nieposmarowanej skórze zaobserwowano rosnącą reakcję zapalną, która została opisana jako
wzrost przepływu krwi. Dzięki kremowi PROTEXSAN, reakcja ustała
trzeciego dnia testu, a dnia siódmego nie było już po niej śladu.4
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W teście powtarzalnego mycia na nieposmarowanej skórze zaobserwowano statystycznie znaczną utratę wody przez warstwę
rogową. Pomimo nieprzerwanego mycia, PROTEXSAN jako jedyny krem poprawił gospodarkę wodną warstwy rogowej w obydwu obserwacjach.5

T3

T7

2
cf. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), AiF grant no.
KF2556501SK0, „Entwicklung einer Hautschutzserie mit patentiertem FlavonoidExtrakt aus Reseda luteola für den gewerblichen Hautschutz im industriellen
Umfeld“, Final Report of the Department of Dermatology, University Medical
Centre Freiburg, Prof. Dr. C. Schempp and Prof. Dr. L. Bruckner-Tuderman. 2012.
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3
cf. Schempp, C. M., Meinke, M., Lademann, J., Ferrari, Y., Brecht, T., Gehring, W.:
„Topical antioxidants protect the skin from chemical-induced irritation in the
repetitive washing test: a placebo-controlled, double-blind study.“, Contact
Dermatitis 67: 234-237. 2012.
4
cf. ibid.
5
cf. ibid.
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OCHRONA SKÓRY DZISIAJ
Ogólne wymagania dla zawodowej ochrony skóry fundamentalnie zmieniły się na
przestrzeni dekad. Z jednej strony, restrukturyzacja przemysłu zapewniła zredukowaną średnią
ilość zabrudzeń. Z drugiej strony, wysoce wykwalifikowani pracownicy muszę zmagać się z
nowymi substancjami, które mogą być zagrożeniem dla skóry. Ponadto, zaobserwowano w
całej populacji zwiększającą się wrażliwość na wpływy otoczenia (atopia).

Test realnej skuteczności
Zawodowa ochrona skóry stale się zmienia. W przeciwieństwie
do wcześniejszych założeń, produkty do ochrony skóry same
w sobie praktycznie nie mają żadnego efektu nakładając warstwę
ochronną na skórze. To raczej ich składniki reagujące z warstwą
rogową naskórka – skomplikowana reakcja, która czyni dalsze
testowanie produktów ochrony skóry najwyższą koniecznością.

Physioderm weryfikuje skuteczność produktów ochrony skóry
za pomocą testu powtarzalnego podrażnienia (RIT), który jest
definiowany jako złoty standard

.
Tylko w ten sposób można w pełni udowodnić ich skuteczność.
Najlepszymi metodami są badania in vivo, takie jak RIT. RIT symuluje sytuacje w miejscu pracy z osobami testującymi, które przez
ustalony czas powtarzają nakładanie na skórę środków do jej
ochrony i drażniące ją materiały pracy.

Nacisk na mycie skóry
Pomimo tego, że głównym elementem badań przez długi czas
były środki do ochrony skóry, obecnie więcej uwagi poświęca
się rozwojowi i optymalizowaniu środków do mycia skóry.
Przez wiele lat głównym celem było pozbycie się rozpuszczalników. Rozwinął się przez to przemysł środków trących. Było to
błędem ze względu na to, że środki do mycia skóry z ciężkich
zabrudzeń najczęściej zawierają ostro zakończone środki trące,

Lewo: zdrowa skóra, prawo: skóra uszkodzona
W przeciwieństwie do mączki ze skorupek z orzechów włoskich, perły
woskowe usuwają zabrudzenia bez uszkadzania skóry.
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które mogą wywołać dermatozę. Badanie przeprowadzone przez
Uniwersytet Erlangen potwierdziły szkodliwy efekt dla skóry
środków trących z mączki ze skorupek orzechów włoskich, jak
i efekt znacznie przyjaźniejszej dla skóry alternatywny: gładkich
pereł z wosku rycynowego, które usuwają zabrudzenia bez uszkadzania skóry.

Active Soft Pearls®

Active Soft Pearls® (ASP) są wykonane z wosku rycynowego i charakteryzują się miękką i gładką powierzchnią. ASP
nie wspomagają efektu mycia poprzez ścieranie zabrudzeń,
ale poprzez swoją lipofilową budowę, która wiąże oleiste
cząsteczki brudu. Produkty, które zawierają ASP to PHYSIODERM® ACTIVE PEARLS® i ACTIVE PEARLS PLUS.

„Perły z wosku rycynowego stanowią wyśmienitą,
niedrażniącą alternatywę dla mycia poprzez ścieranie opornych, oleistych zabrudzeń skóry, odpowiednią dla osób z
atopową skórą […].”
Badanie prof. dr. med. V. Mahler, klinika dermatologiczna
Uniwersytetu Erlangen.
Angielska wersja badania została opublikowana przez
British Journal of Dermatology, wydanie 162, numer 4,
kwiecień 2010.

Wyjątkowe
rozwiązanie
w
bezzapachowych produktów

postaci

Coraz więcej ludzi cierpi na alergię na perfumy – jednak
nieodłączny zapach produktów bezzapachowych często jest
nieprzyjemny. Wiele użytkowników nie akceptuje przez to produktów bezzapachowych. W rezultacie albo używają środków
do ochrony skóry nieskutecznie albo zamieniają je na produkty,
które sami sobie wybrali. Nawet najlepszy koncept ochrony skóry staje się bezużyteczny, jeśli nie jest konsekwentnie stosowany.
Z tego powodu, produkty bezzapachowe służą głownie jako alternatywa dla pracowników, którzy cierpią na alergie na perfumy.
Są szczególnie pożyteczne, jeśli występuje już i tak duże ryzyko
wystawienia na perfumy, lub jeśli nie może mieć miejsca transferu
zapachów.

Produkty Physioderm® dostępne w wersji bezzapachowej:
SANIWIP®, PROTEXSAN, NUTRI SAFE, PROGLOVE, DUALIN®,
PHYSIO UV 30 SUN, PHYSIO UV 50 PLUS, PHYSIO UV 50
SPRAY, STEPHALEN® OPTIFOAM, STEPHALEN® OPTIWASH,
ECOSAN, PHYSIODERM® ACTIVE PEARLS®, TOPSCRUB® SOFT,
ACTIVE PEARLS® PLUS, CUREA SOFT and CARE PURE

Ochrona i utrzymanie środowiska
Dbanie o środowisko odgrywa coraz większą rolę w temacie
zawodowej ochrony skóry. Rosnący popyt na ekologiczne produkty prowadzi do większej ilości produktów, które nie tylko
chronią skórę ale również środowisko. Zamiast olejów mineralnych, producenci coraz częściej wybierają oleje, tłuszcze i woski na bazie naturalnych i odnawialnych materiałów, np. oliwa,
olej z kiełków ryżu lub wosk pszczeli.

Kremy Physioderm® bez olejków mineralnych:
SANIWIP®, PROTEXSAN, NUTRI SAFE, DUALIN®,
PHYSIO UV 30 SUN, PHYSIO UV 50 PLUS, CURA SOFT,
CUREA SOFT and CARE PURE

Mit „bez substancji konserwujących”
Większość produkowanych środków do ochrony skóry musi być zabezpieczona środkami konserwującymi. Aby stworzyć jak najlepszy
wizerunek produktu, jako przyjaznego dla skóry, często używa się substancji, które nie muszą nazywane być konserwującymi. Jednak
te substancje, np. olejki eteryczne, są niczym innym jak tylko zamiennikami składników, które noszą miano konserwantów; wiele z nich
ma nawet wyższy potencjał alergenowy.
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ZAWODOWA OCHRONA SKÓRY Z PHYSIODERM®
Zapobieganie zawodowym chorobom skóry jest ciężkim zadaniem, które wymaga więcej niż
tylko ‘dobrych’ produktów. Ochrona skóry działa tylko jako wszechstronny i kompleksowy
koncept. Wymaga wszelkich środków, które muszą być określone, skoordynowane i wcielone
w życie w skrupulatny i zorganizowany sposób. Rozważane muszą być każde wymagania dla
każdego miejsca pracy jak i pracownika.

Aby wspierać przedsiębiorstwa w skutecznej pielęgnacji skóry,
Physioderm® oferuje wszechstronny zakres produktów i usług
– jednocześnie dzieląc się prawie 100 latami doświadczenia
w temacie zawodowej ochrony skóry.

Bezkompromisowa i kompleksowa jakość
Dwie główne zasady dla każdego produktu Physioderm® to:
doskonała zgodność ze skórą i najwyższa skuteczność. Te proste zasady mają dalekobieżne konsekwencje, zwłaszcza przy
wyborze składników, rozwoju i produkcji produktów jak i rozległego
testowania ich. Surowce produktów Physioderm® są dobierane bardzo ostrożnie. Wszystkie surowce są oczywiście w pełnej
zgodności z rozporządzeniem o kosmetykach i częściowo również
z wymaganiami Pharmacopoeia. Rygorystyczne kontrole jakości
i testy mikrobiologiczne podczas całego procesu produkcyjnego
gwarantują, że produkt końcowy zawsze spełni najwyższe wymagania.
Dla pewności, produkty Physioderm® są testowane nie tylko według
najaktualniejszych procedur w laboratoriach wewnętrznych, ale
również przez neutralne instytucje zewnętrzne. Physioderm®
używa bardzo ścisłego zarządzania jakością i certyfikacji swojej
produkcji: DIN EN SO 9001. W dodatku, Physioderm® założył też
system zarządzania środowiskiem, który jest certyfikowany zgodnie z normą międzynarodową DIN EN ISO 14001, który zapewnia
najwyższą możliwą zgodność ze środowiskiem.
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Kontakt
Dział obsługi klienta Physioderm® udziela wszelkich informacji na zapytania dotyczące zawodowej ochrony skóry.
Twoje bezpośrednie osoby kontaktowe możesz znaleźć na
www.physioderm.com/en/contact
Telefon: +49 (0) 2251 77617-30 (podczas godzin pracy)
e-mail: info@physioderm.de

Nacisk na efektywność
Dzięki zapobieganiu dermatozie zawodowej, nowoczesne
koncepty do ochrony skóry redukują straty w sile roboczej
i sprzedaży. Dobra ochrona skóry kosztuje. Koszty te muszę być
postrzegane jako zapewnienie dalszych zysków. Physioderm® pomaga przedsiębiorstwom w obliczaniu kosztów i tworzeniu konceptu ochrony skóry, który spełni wszystkie potrzeby w danym miejscu pracy. Physioderm® stale szuka sposobów na zaoszczędzenie
pieniędzy swoich klientów. Innowacyjne koncepty wraz ze
skutecznymi strukturami pozwalają na produkty wysokiej jakości
w dobrej cenie.

Kompleksowa pomoc w ocenie ryzyka
Pierwszym krokiem skutecznego konceptu ochrony skóry jest ocena ryzyka, która zawiera w sobie wszystko potencjalne zagrożenia na jakie może być wystawiony pracownik. Tylko na podstawie oceny ryzyka można określić
odpowiednie środki bezpieczeństwa. Aby wesprzeć przedsiębiorstwa w ocenie ryzyka, Physioderm® wyśle do
przedsiębiorstwa wyszkolonego przedstawiciela. W współpracy z kierownictwem, nasi eksperci
analizują wszelkie ryzyka każdego miejsca pracy i przygotowują koncepty ochrony skóry, które
zawierają w sobie wszystkie wymagania dla danego przedsiębiorstwa.

Koncepty w praktyce
Żaden produkt nie ochroni skóry, jeśli nie będzie dobrze użyty. Aby wspomóc
przejście z teorii do praktyki w codziennym życiu zawodowym, Physioderm® zapewnia usługi i urządzenia wspomagające, które usprawniają akceptację i tym samym
skuteczność środków do ochrony skóry – np. dozowniki, które ułatwiają użycie produktów. Aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania, produkty Physioderm® posiadają
symbol, który wyznacza zakres jego zastosowań. Dozowniki mogą być też znakowane
indywidualnie. W dodatku, Physioderm® dostarcza za zapytaniem próbki produktów, które pozwalają przedsiębiorstwom na przetestowanie skuteczności i akceptacji produktu bez
podejmowania ryzyka finansowego.

Kluczowy punkt: pracownik
Dobrze poinformowani i zmotywowani
pracownicy są najważniejszym czynnikiem, aby koncept odniósł sukces.
Z pomocą usług doradczych i szkoleń
w miejscu pracy, Physioderm® systematycznie usprawnia użycie i skuteczność
produktów do zawodowej ochrony
skóry. Regularne spotkania lokalne
i wydarzenia informacyjne dodatkowo
zwiększają świadomość pracowników
w temacie zawodowej ochrony skóry.
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