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Synonyma a jiné názvy:
Nikl sulfát, Nickel sulfate, Niccolum sulfuricum,
Niccoli sulfas
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Přecitlivělost na nikl je nejčastější příčinou vzniku
alergické kontaktní dermatitidy (ACD) na celém
světě. Ionty niklu jsou dnes kvůli zušlechťování
kovů, defacto ve všech kovech, včetně kovů
vzácných. Nikl se používá k povrchové úpravě
mnoha předmětů denního použití. Nikl se využívá
v elektroprůmyslu (v galvanovnách, akumulátory,
baterie). Soli niklu se používají jako přísady do
bělicích činidel (např. prací prostředky), do barev a
glazur a při výrobě minerálních olejů, cementu či
chemických hnojiv.
Kontaktní dermatitida na nikl se může vyskytovat
např. po kontaktu s oděvní bižuterií (cvočky, nýty
knoflíky, přívěsky, zdrhovadla, spony, přezky, aj.),
s klenoty a bižuteriíí (náušnice, řetízky, náramky,

Přecitlivělost na nikl je nejčastější příčinou vzniku
alergické kontaktní dermatitidy (ACD) na celém
světě. Ionty niklu jsou dnes kvůli zušlechťování
kovů, defacto ve všech kovech, včetně kovů
vzácných. Nikl se používá k povrchové úpravě
mnoha předmětů denního použití. Nikl se využívá
v elektroprůmyslu (v galvanovnách, akumulátory,
baterie). Soli niklu se používají jako přísady do
bělicích činidel (např. prací prostředky), do barev a
glazur a při výrobě minerálních olejů, cementu či
chemických hnojiv.
Kontaktní dermatitida na nikl se může vyskytovat
např. po kontaktu s oděvní bižuterií (cvočky, nýty
knoflíky, přívěsky, zdrhovadla, spony, přezky, aj.),
s klenoty a bižuteriíí (náušnice, řetízky, náramky,

Přecitlivělost na nikl je nejčastější příčinou vzniku
alergické kontaktní dermatitidy (ACD) na celém
světě. Ionty niklu jsou dnes kvůli zušlechťování
kovů, defacto ve všech kovech, včetně kovů
vzácných. Nikl se používá k povrchové úpravě
mnoha předmětů denního použití. Nikl se využívá
v elektroprůmyslu (v galvanovnách, akumulátory,
baterie). Soli niklu se používají jako přísady do
bělicích činidel (např. prací prostředky), do barev a
glazur a při výrobě minerálních olejů, cementu či
chemických hnojiv.
Kontaktní dermatitida na nikl se může vyskytovat
např. po kontaktu s oděvní bižuterií (cvočky, nýty
knoflíky, přívěsky, zdrhovadla, spony, přezky, aj.),
s klenoty a bižuteriíí (náušnice, řetízky, náramky,

Přecitlivělost na nikl je nejčastější příčinou vzniku
alergické kontaktní dermatitidy (ACD) na celém
světě. Ionty niklu jsou dnes kvůli zušlechťování
kovů, defacto ve všech kovech, včetně kovů
vzácných. Nikl se používá k povrchové úpravě
mnoha předmětů denního použití. Nikl se využívá
v elektroprůmyslu (v galvanovnách, akumulátory,
baterie). Soli niklu se používají jako přísady do
bělicích činidel (např. prací prostředky), do barev a
glazur a při výrobě minerálních olejů, cementu či
chemických hnojiv.
Kontaktní dermatitida na nikl se může vyskytovat
např. po kontaktu s oděvní bižuterií (cvočky, nýty
knoflíky, přívěsky, zdrhovadla, spony, přezky, aj.),
s klenoty a bižuteriíí (náušnice, řetízky, náramky,

Informace pro pacienta

Informace pro pacienta

Informace pro pacienta

Informace pro pacienta

www.epitesty.cz

SÍRAN NIKELNATÝ

www.epitesty.cz

SÍRAN NIKELNATÝ

www.epitesty.cz

SÍRAN NIKELNATÝ

www.epitesty.cz

SÍRAN NIKELNATÝ

Synonyma a jiné názvy:
Nikl sulfát, Nickel sulfate, Niccolum sulfuricum,
Niccoli sulfas

Synonyma a jiné názvy:
Nikl sulfát, Nickel sulfate, Niccolum sulfuricum,
Niccoli sulfas

Synonyma a jiné názvy:
Nikl sulfát, Nickel sulfate, Niccolum sulfuricum,
Niccoli sulfas

Synonyma a jiné názvy:
Nikl sulfát, Nickel sulfate, Niccolum sulfuricum,
Niccoli sulfas

Přecitlivělost na nikl je nejčastější příčinou vzniku
alergické kontaktní dermatitidy (ACD) na celém
světě. Ionty niklu jsou dnes kvůli zušlechťování
kovů, defacto ve všech kovech, včetně kovů
vzácných. Nikl se používá k povrchové úpravě
mnoha předmětů denního použití. Nikl se využívá
v elektroprůmyslu (v galvanovnách, akumulátory,
baterie). Soli niklu se používají jako přísady do
bělicích činidel (např. prací prostředky), do barev a
glazur a při výrobě minerálních olejů, cementu či
chemických hnojiv.
Kontaktní dermatitida na nikl se může vyskytovat
např. po kontaktu s oděvní bižuterií (cvočky, nýty
knoflíky, přívěsky, zdrhovadla, spony, přezky, aj.),
s klenoty a bižuteriíí (náušnice, řetízky, náramky,

Přecitlivělost na nikl je nejčastější příčinou vzniku
alergické kontaktní dermatitidy (ACD) na celém
světě. Ionty niklu jsou dnes kvůli zušlechťování
kovů, defacto ve všech kovech, včetně kovů
vzácných. Nikl se používá k povrchové úpravě
mnoha předmětů denního použití. Nikl se využívá
v elektroprůmyslu (v galvanovnách, akumulátory,
baterie). Soli niklu se používají jako přísady do
bělicích činidel (např. prací prostředky), do barev a
glazur a při výrobě minerálních olejů, cementu či
chemických hnojiv.
Kontaktní dermatitida na nikl se může vyskytovat
např. po kontaktu s oděvní bižuterií (cvočky, nýty
knoflíky, přívěsky, zdrhovadla, spony, přezky, aj.),
s klenoty a bižuteriíí (náušnice, řetízky, náramky,

Přecitlivělost na nikl je nejčastější příčinou vzniku
alergické kontaktní dermatitidy (ACD) na celém
světě. Ionty niklu jsou dnes kvůli zušlechťování
kovů, defacto ve všech kovech, včetně kovů
vzácných. Nikl se používá k povrchové úpravě
mnoha předmětů denního použití. Nikl se využívá
v elektroprůmyslu (v galvanovnách, akumulátory,
baterie). Soli niklu se používají jako přísady do
bělicích činidel (např. prací prostředky), do barev a
glazur a při výrobě minerálních olejů, cementu či
chemických hnojiv.
Kontaktní dermatitida na nikl se může vyskytovat
např. po kontaktu s oděvní bižuterií (cvočky, nýty
knoflíky, přívěsky, zdrhovadla, spony, přezky, aj.),
s klenoty a bižuteriíí (náušnice, řetízky, náramky,

Přecitlivělost na nikl je nejčastější příčinou vzniku
alergické kontaktní dermatitidy (ACD) na celém
světě. Ionty niklu jsou dnes kvůli zušlechťování
kovů, defacto ve všech kovech, včetně kovů
vzácných. Nikl se používá k povrchové úpravě
mnoha předmětů denního použití. Nikl se využívá
v elektroprůmyslu (v galvanovnách, akumulátory,
baterie). Soli niklu se používají jako přísady do
bělicích činidel (např. prací prostředky), do barev a
glazur a při výrobě minerálních olejů, cementu či
chemických hnojiv.
Kontaktní dermatitida na nikl se může vyskytovat
např. po kontaktu s oděvní bižuterií (cvočky, nýty
knoflíky, přívěsky, zdrhovadla, spony, přezky, aj.),
s klenoty a bižuteriíí (náušnice, řetízky, náramky,

prstýnky, hodinky), s různými nástroji (příbory,
nože, nůžky, kleště, pinzety) a dalšími kovovými
předměty (sponky, brýle , klíče, natáčky, mince,
deštníky, nábytková kování, kliky, vodovodní
kohoutky). Totéž i po styku kůže s předměty ze
stříbra, alpaky a bílého zlata právě kvůli znečištění
niklem.
Předměty lze někdy nahradit jinými materiály
např. z plastických hmot nebo je opatřit ochranným
lakem, návlekem či nechat předmět postříbřit.
Sdružená přecitlivělost je možná s kobaltem,
paladiem nebo chromem. Sloučeniny niklu mohou
vyvolat i kožní onemocnění Erythema multiforme
like erupci, respektive tzv. airborn contact allergy.
Spolehlivou praktickou pomůckou k testování
přítomnosti niklu je přípravek Chemo Nickel test,
který umožní pacientovi identifikovat předměty
denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty niklu,
a vyhnout se tak kontaktu s niklem, a tím zamezit
vzniku kontaktní dermatitidy niklem vyvolávané.

prstýnky, hodinky), s různými nástroji (příbory,
nože, nůžky, kleště, pinzety) a dalšími kovovými
předměty (sponky, brýle , klíče, natáčky, mince,
deštníky, nábytková kování, kliky, vodovodní
kohoutky). Totéž i po styku kůže s předměty ze
stříbra, alpaky a bílého zlata právě kvůli znečištění
niklem.
Předměty lze někdy nahradit jinými materiály
např. z plastických hmot nebo je opatřit ochranným
lakem, návlekem či nechat předmět postříbřit.
Sdružená přecitlivělost je možná s kobaltem,
paladiem nebo chromem. Sloučeniny niklu mohou
vyvolat i kožní onemocnění Erythema multiforme
like erupci, respektive tzv. airborn contact allergy.
Spolehlivou praktickou pomůckou k testování
přítomnosti niklu je přípravek Chemo Nickel test,
který umožní pacientovi identifikovat předměty
denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty niklu,
a vyhnout se tak kontaktu s niklem, a tím zamezit
vzniku kontaktní dermatitidy niklem vyvolávané.

prstýnky, hodinky), s různými nástroji (příbory,
nože, nůžky, kleště, pinzety) a dalšími kovovými
předměty (sponky, brýle , klíče, natáčky, mince,
deštníky, nábytková kování, kliky, vodovodní
kohoutky). Totéž i po styku kůže s předměty ze
stříbra, alpaky a bílého zlata právě kvůli znečištění
niklem.
Předměty lze někdy nahradit jinými materiály
např. z plastických hmot nebo je opatřit ochranným
lakem, návlekem či nechat předmět postříbřit.
Sdružená přecitlivělost je možná s kobaltem,
paladiem nebo chromem. Sloučeniny niklu mohou
vyvolat i kožní onemocnění Erythema multiforme
like erupci, respektive tzv. airborn contact allergy.
Spolehlivou praktickou pomůckou k testování
přítomnosti niklu je přípravek Chemo Nickel test,
který umožní pacientovi identifikovat předměty
denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty niklu,
a vyhnout se tak kontaktu s niklem, a tím zamezit
vzniku kontaktní dermatitidy niklem vyvolávané.

prstýnky, hodinky), s různými nástroji (příbory,
nože, nůžky, kleště, pinzety) a dalšími kovovými
předměty (sponky, brýle , klíče, natáčky, mince,
deštníky, nábytková kování, kliky, vodovodní
kohoutky). Totéž i po styku kůže s předměty ze
stříbra, alpaky a bílého zlata právě kvůli znečištění
niklem.
Předměty lze někdy nahradit jinými materiály
např. z plastických hmot nebo je opatřit ochranným
lakem, návlekem či nechat předmět postříbřit.
Sdružená přecitlivělost je možná s kobaltem,
paladiem nebo chromem. Sloučeniny niklu mohou
vyvolat i kožní onemocnění Erythema multiforme
like erupci, respektive tzv. airborn contact allergy.
Spolehlivou praktickou pomůckou k testování
přítomnosti niklu je přípravek Chemo Nickel test,
který umožní pacientovi identifikovat předměty
denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty niklu,
a vyhnout se tak kontaktu s niklem, a tím zamezit
vzniku kontaktní dermatitidy niklem vyvolávané.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

prstýnky, hodinky), s různými nástroji (příbory,
nože, nůžky, kleště, pinzety) a dalšími kovovými
předměty (sponky, brýle , klíče, natáčky, mince,
deštníky, nábytková kování, kliky, vodovodní
kohoutky). Totéž i po styku kůže s předměty ze
stříbra, alpaky a bílého zlata právě kvůli znečištění
niklem.
Předměty lze někdy nahradit jinými materiály
např. z plastických hmot nebo je opatřit ochranným
lakem, návlekem či nechat předmět postříbřit.
Sdružená přecitlivělost je možná s kobaltem,
paladiem nebo chromem. Sloučeniny niklu mohou
vyvolat i kožní onemocnění Erythema multiforme
like erupci, respektive tzv. airborn contact allergy.
Spolehlivou praktickou pomůckou k testování
přítomnosti niklu je přípravek Chemo Nickel test,
který umožní pacientovi identifikovat předměty
denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty niklu,
a vyhnout se tak kontaktu s niklem, a tím zamezit
vzniku kontaktní dermatitidy niklem vyvolávané.

prstýnky, hodinky), s různými nástroji (příbory,
nože, nůžky, kleště, pinzety) a dalšími kovovými
předměty (sponky, brýle , klíče, natáčky, mince,
deštníky, nábytková kování, kliky, vodovodní
kohoutky). Totéž i po styku kůže s předměty ze
stříbra, alpaky a bílého zlata právě kvůli znečištění
niklem.
Předměty lze někdy nahradit jinými materiály
např. z plastických hmot nebo je opatřit ochranným
lakem, návlekem či nechat předmět postříbřit.
Sdružená přecitlivělost je možná s kobaltem,
paladiem nebo chromem. Sloučeniny niklu mohou
vyvolat i kožní onemocnění Erythema multiforme
like erupci, respektive tzv. airborn contact allergy.
Spolehlivou praktickou pomůckou k testování
přítomnosti niklu je přípravek Chemo Nickel test,
který umožní pacientovi identifikovat předměty
denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty niklu,
a vyhnout se tak kontaktu s niklem, a tím zamezit
vzniku kontaktní dermatitidy niklem vyvolávané.

prstýnky, hodinky), s různými nástroji (příbory,
nože, nůžky, kleště, pinzety) a dalšími kovovými
předměty (sponky, brýle , klíče, natáčky, mince,
deštníky, nábytková kování, kliky, vodovodní
kohoutky). Totéž i po styku kůže s předměty ze
stříbra, alpaky a bílého zlata právě kvůli znečištění
niklem.
Předměty lze někdy nahradit jinými materiály
např. z plastických hmot nebo je opatřit ochranným
lakem, návlekem či nechat předmět postříbřit.
Sdružená přecitlivělost je možná s kobaltem,
paladiem nebo chromem. Sloučeniny niklu mohou
vyvolat i kožní onemocnění Erythema multiforme
like erupci, respektive tzv. airborn contact allergy.
Spolehlivou praktickou pomůckou k testování
přítomnosti niklu je přípravek Chemo Nickel test,
který umožní pacientovi identifikovat předměty
denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty niklu,
a vyhnout se tak kontaktu s niklem, a tím zamezit
vzniku kontaktní dermatitidy niklem vyvolávané.

prstýnky, hodinky), s různými nástroji (příbory,
nože, nůžky, kleště, pinzety) a dalšími kovovými
předměty (sponky, brýle , klíče, natáčky, mince,
deštníky, nábytková kování, kliky, vodovodní
kohoutky). Totéž i po styku kůže s předměty ze
stříbra, alpaky a bílého zlata právě kvůli znečištění
niklem.
Předměty lze někdy nahradit jinými materiály
např. z plastických hmot nebo je opatřit ochranným
lakem, návlekem či nechat předmět postříbřit.
Sdružená přecitlivělost je možná s kobaltem,
paladiem nebo chromem. Sloučeniny niklu mohou
vyvolat i kožní onemocnění Erythema multiforme
like erupci, respektive tzv. airborn contact allergy.
Spolehlivou praktickou pomůckou k testování
přítomnosti niklu je přípravek Chemo Nickel test,
který umožní pacientovi identifikovat předměty
denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty niklu,
a vyhnout se tak kontaktu s niklem, a tím zamezit
vzniku kontaktní dermatitidy niklem vyvolávané.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

