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Synonyma:
Cobaltous chloride, Cobalt chloride-6-hydrate,
Cobalt blue, Cobalt dichloride hexahydrate
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Kobalt bývá příměsí mnoha kovů vč. bílého zlata.
Soli kobaltu se uplatňují v řemeslech, průmyslu či
domácnosti. Je součástí většiny barev a glazur na
sklo a porcelán. Bývá součástí tvrdidel, pryskyřic
(např. ve stomatologii), minerál. olejů, cementu a
chem. hnojiv. K vyvolání kontaktní dermatitidy
stačí velmi malé až stopové množství iontů kovu
přítomné např. ve vzduchu (!), v klikách, madlech,
mincích, zipech, příborech, bižuterií, špercích,
sponkách, obrubách brýlí, knoflících, nýtcích,
hodinkách, vlasových natáčkách, náprstcích, v
ručních kovových nástrojich, v součástech strojů a
zařízení, měřidlech, drátech, jehlách, klíčích, aj.
Pozor i na vitamín B 12, jehož je kobalt součástí!
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Může vyvolat i kožní onemocnění Erythema
multiforme like erupci.
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Praktickou pomůckou pro pacienty se zjištěnou
kontaktní dermatitidou na kobalt je přípravek „CT
Cobalt test - bodový test na přítomnost kobaltu“.
Je to velmi rychlý, praktický a spolehlivý test,
který pacientovi umožní identifikovat předměty
denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty
kobaltu a vyhnout se tak kontaktu s kobaltem a tím
zamezit vzniku kontaktní dermatitidy kobaltem
vyvolávané. Bodový test detekuje volné ionty
kobaltu od množství 8,3 ppm (částic/milion). Práh
sensitivity je u většiny pacientů alergických na
kobalt vyšší než 10 ppm. Někteří vysoce alergičtí
pacienti však mohou reagovat na předměty, které
uvolňují množství kobaltu i pod hranicí citlivosti
tohoto testu. Více na www.epitesty.cz.
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