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*
 Prevención en salóns de peiteado

Sabías que a causa destes problemas de 
saúde adoita estar nos produtos cosméticos 
que utilizas nos diferentes tratamentos?

! Sabías que a túa 
profesión é unha das máis 
afectadas pola dermatite
e que tamén son 
frecuentes problemas 
respiratorios como a 
rinite ou a asma?

Escolle 
sempre que 
poidas produtos 
con formulacións 
naturais e os 
tratamentos 
menos 
agresivos.

Benefíciaste ti
e tamén a 
clientela!

Evita os problemas de pel:

• Utiliza luvas para evitar o contacto 
ao manexar os produtos, tamén nas 
tarefas de lavado de cabelos.

• Deben ser de protección química 
e estar en bo estado.

• Non reutilices as desbotables.

• Evita o uso de aneis, reloxos e 
pulseiras porque poden rompelas.

• Coida as mans: evita os contactos 
prolongados con auga e xabón, 
lávaas ao quitar as luvas e se houbo 
contacto con produtos, usa crema 
hidratante durante a xornada e ao 
rematala.

Evita os problemas 
respiratorios:

• Debes manter limpo o aire 
do local, isto conséguese 
cun sistema de ventilación 
deseñado para renovar o 
aire, non para climatizalo. 
Non é suficiente con abrir 
portas e ventás.

• É recomendable instalar 
campás de extracción 
localizada no lugar onde se 
fan as preparacións de 
produtos, en todo caso 
deben facerse en lugares ben 
ventilados e afastados do 
resto do local.

• Contacta con especialistas 
para instalar e manter en 
bo funcionamento os 
sistemas de ventilación e de 
extracción localizada.

• Evita usar produtos en 
forma de po fino e en spray 
sempre que poidas, mantén 
pechados os envases que 
non uses e cando os acabes 
deposítaos en recipientes 
con tapa.

Outras advertencias:

• As lentes de contacto 
concentran as 
substancias irritantes, 
mellor evita poñelas.

• Toma especiais 
precaucións se estás 
embarazada ou aleitando
o teu fillo: nestes 
períodos é mellor 
que non manipules 
produtos de coloración, 
descolorantes, produtos 
para o alisamento e 
outros que poidan 
conter ingredientes 
tóxicos.

• Vixía a túa saúde: 

... Acude periodicamente 
ao teu médico e indícalle 
cal é a túa profesión para 
que poida saber se tes 
algún problema de saúde, 
aínda que sexa incipiente, 
causado polo teu traballo.

... Acude aos 
recoñecementos médicos 
da empresa que deben 
ser acordes cos riscos da 
túa profesión.

Podes evitar estes e outros danos con

MEDIDAS DE PREVENCIÓN   
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