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PLAN WYSTĄPIENIA 

• Zagrożenia na stanowisku pracy 

fryzjera 

• Zagrożenia chemiczne 

• Problemy zdrowotne fryzjerów  

a narażenie na czynniki chemiczne 

• Ocena ryzyka zdrowotnego  

dla wybranej grupy fryzjerów 
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WSTĘP 

Pracownicy salonów fryzjerskich  
są narażeni na działanie  

szeregu potencjalnych zagrożeń, 
które mogą powodować  

negatywne skutki zdrowotne.  
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ZAGROŻENIA CHEMICZNE 
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Dezynfekcja narzędzi  

Mycie włosów Farbowanie i rozjaśnianie włosów Chemiczna ondulacja/prostowanie 

włosów 

Stylizacja i modelowanie włosów Utrzymania czystości 

Fryzjerzy są narażeni na działanie substancji chemicznych będących 

składnikami preparatów używanych podczas zabiegów fryzjerskich 

oraz utrzymania czystości w miejscu pracy. 
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ZAGROŻENIA CHEMICZNE 
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SLS/SLES 
substancje zapachowe 

parabeny 

ftalany 
glikol propylenowy 

Substancje chemiczne wykorzystywane podczas zabiegów 

fryzjerskich oraz utrzymania czystości w miejscu pracy: 

fenylenodiaminy 
diaminofenole 

naftol, rezorcynol 
nadtlenek wodoru 
amoniak i jego sole 

alkanoloaminy 

aldehydy 

związki chloru 
alkohole 

czwartorzędowe związki 
amoniowe 

związki fenolowe 

izobutan/propan 
ftalany 

toluen/styren 

silikony 
poliwinylopirolidon 
polioctan winylu 

kwas poliakrylowy 

kwas tioglikolowy lub 
cysteina 

nadtlenek wodoru 

szampony i odżywki do włosów 

preparaty do stylizacji i modelowania 

farby koloryzujące/rozjaśniające 

środki dezynfekujące 

surfaktanty 
ftalany 

środki myjące i czyszczące środki do trwałej ondulacji i prostowania włosów 

… 
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PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE  
Z NARAŻENIEM NA CZYNNIKI CHEMICZNE 

Fryzjerzy częściej niż populacja generalna zapadają na: 
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choroby skóry  

choroby układu oddechowego 

choroby układu  nerwowego 

zaburzenia związane z rozrodczością 
kaszel, duszności, świszczący oddech i zadyszka, 

kichanie, cieknący lub zapchany nos 

choroba Alzheimer’a, stwardnienie 
zanikowe boczne 

 

zwiększenie niepłodności, wzrost ryzyka poronienia  
i przedwczesnego porodu 

dotyczą 10–20%  fryzjerów - głównie  skóry dłoni  

nowotwory 
 płuc, krtani, pęcherza 
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OCHRONA ZDROWIA FRYZJERÓW 

• Standardy ochrony zdrowia osób 
wykonujących zawód fryzjera nakładają 
na pracodawcę obowiązek 
wykonywania jedynie oceny ryzyka 
zawodowego, która nie obejmuje 
oceny ryzyka zdrowotnego (HRA).  

 

• W różnych jednostkach naukowo-
badawczych prowadzone są badania 
w celu opracowania tylko wybranych 
elementów oceny ryzyka (identyfikacja 
zagrożeń, ocena narażenia). 
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CEL I ZAKRES BADAŃ 

Ocena ryzyka zdrowotnego związana z wykonywaniem zawodu fryzjera  
i stosowaniem związków chemicznych będących składnikami 
preparatów używanych podczas wybranych zabiegów fryzjerskich. 
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mycie włosów =>  

laurylosiarczan sodu (SLS)  
rozjaśnianie włosów  =>  

nadtlenek wodoru 
stylizacja włosów => 

ftalan dietylu  
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ZAKRES BADAŃ 

• Badana grupa - osoby dorosłe narażone 
na działanie wytypowanych substancji 
chemicznych poprzez drogę dermalną 
(skóra dłoni) oraz inhalacyjną. 

• W szacowaniu HRA wykorzystano dane 
zebrane podczas badania ankietowego 
przeprowadzonego w grupie 100 
fryzjerów: 
• długość czasu pracy,  

• ilość wykonywanych zabiegów,  

• stosowanie środków ochrony osobistej. 

• Ocenę ryzyka przeprowadzono zgodnie 
z 4-etapową procedurą opracowaną 
przez U.S. EPA. 
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ETAP I - IDENTYFIKACJA ZAGROŻENIA  
  nadtlenku wodoru (H2O2) laurylosiarczanu sodu (SLS) ftalan dietylu  (DEP) 

Wzór strukturalny H–O–O–H 

 
 
 
 

Nr CAS 7722-84-1 151–21–3 84-66-2 

Masa molowa [g/mol] 34,02  288,38 222,24 

Właściwości Suchy proszek lub ciecz Proszek o kremowym kolorze Bezbarwna oleista ciecz 

Temperatura wrzenia 150-152°C 216°C 295 ÷ 298 °C 

Gęstość 1,4425 g/cm3 (przy 25°C) 1,01 g/cm³ 1,118 g/cm³ 

Lotność 300 Pa (przy 25° C) 0,18 Pa (przy 20°C) 0,046 Pa (przy 20°C) 

Rozpuszczalność 
 w wodzie 

nieograniczona 100 g/l 0,928 g/l 

Log Kow -1.5 1,60 2,47 

Wielkość produkcji 750 000 ton/rok ~ 23 000  ton/rok 1000 ÷ 10 000 ton/rok 

Zastosowanie  
w środowisku pracy 

fryzjera 

produkty do rozjaśniania, farbowania  
 i trwałej ondulacji włosów 

środki czystości (np. płyny do WC) 

szampony, mydła w płynie, środki 
czyszczące wielopowierzchniowe, środki 

do czyszczenia toalet 

 plastyfikator zapewniający 
elastyczność lakieru i żelu do 

włosów 

Procentowa zawartość 
w produktach 

Preparaty rozjaśniające we fryzjerstwie- 
50%, środki do czyszczenia powierzchni- 

do 5%, płyny do WC- 4,6% 

Szampony- ok. 10%  
Mydła w płynie -1% 

 Środki czyszczące-1- 30%  

Lakiery do włosów -  9% 
Perfumy – 11 % 
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OSZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO  
OCENA NARAŻENIA 

11 

Etap II - Narażenie fryzjerów (PN) na działanie substancji chemicznych 
obecnych w preparatach może być scharakteryzowane jako iloraz: 

• poziomu narażenia na dany produkt (EXP) ; 

• stężenia danego związku w produkcie (PF).  

Matematycznie te zależności można wyrazić jako: 

PN = EXP x PF 
 gdzie:  

• PN – potencjalne narażenie 

• EXP – poziom narażenia na dany produkt  

• PF – udział związku w danym produkcie 

Parametr PN może być doprecyzowana w zależności od specyfiki 
stosowanego preparatu i analizowanej drogi narażenia. 



OSZACOWANIE RYZYKA  
OCENA NARAŻENIA 
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Parametr PN w przypadku narażenia drogą dermalną na składniki 
używane w czasie mycia (SLS) i rozjaśniania włosów (H2O2): 

 

 gdzie:   

 FQ – częstotliwość stosowania produktu [ilość/dzień] 

 CA – powierzchnia ciała mająca kontakt z czynnikiem [cm2]  

 PC – stężenie składnika [g/cm3] 

 FT – grubość skóry [cm] 

 CF – współczynnik przeliczenia [g -> mg] 

 TF – min przeznaczone na daną czynność w ciągu 24 h 

 DA – zdolność absorpcja przez skórę [%] 

 PF – procentowy udział składnika w produkcie [%] 

 BW – masa ciała [kg] 

PN = 
[𝑭𝑸 × 𝑪𝑨 ×𝑷𝑪 × 𝑭𝑻 ×𝑪𝑭 ×𝑻𝑭 ×𝑫𝑨 ]

𝑩𝑾
× 𝑷𝑭 
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OSZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO  
OCENA NARAŻENIA 
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Wskazana zależność PN = EXP x PF została doprecyzowana 
do specyfiki stosowania kosmetyku (DEP) przy narażeniu drogą inhalacyjną: 

 

 

 

 
 gdzie:   
 FQ – częstotliwość stosowania produktu [ilość/dzień] 

 A – ilość substancji na jedno użycie [g/użycie] 

 IR - szybkość wymiany powietrza  [m3/h] 

 ED - czas narażenia [h] 

 F - frakcja respirabilna [%] 

 CF – współczynnik przeliczenia [g -> mg] 

 V - objętość powietrza z pomieszczenia wymienianego przez płuca [2m3] 

 PF – procentowy udział składnika w produkcie [%] 

 BW – masa ciała [kg] 

PN = 
[𝑭𝑸 × 𝑨 × 𝑰𝑹 × 𝑬𝑫 × 𝑭 ×𝑪𝑭 ]

𝑽 × 𝑩𝑾
× 𝑷𝑭 
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OSZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO  
OCENA NARAŻENIA 

 OCENA ZALEŻNOŚCI DAWKA- ODPOWIEDŹ  
CHARAKTERYSTYKA RYZYKA 

14 

• Etap III - ocena zależności dawka-odpowiedź – określenie ilościowej 
zależności pomiędzy dawką a reakcją organizmu, czyli 
prawdopodobieństwa pojawienia się niepożądanych efektów zdrowotnych  

• określenie parametru NOAEL (ang. No Observed Adverse Effect Level) – 
poziomu związku, przy którym nie zaobserwowano szkodliwego efektu,  

• Etap IV - charakterystyka ryzyka – porównanie parametru NOAEL  
i oszacowanego narażenia PN 

• Określenie parametru MOE (ang. Margin of exposure) - marginesu 
bezpieczeństwa maksymalnego zarażenia zawodowego  

     MOE = NOAEL/PN 

MOE = powyżej 1000  – nie ma konieczności dalszych działań 

MOE = 100  – 1000 – weryfikacja PN/NOEAL w zależności od stosowanego produktu/badanej grupy 

MOE = poniżej 100 – konieczność weryfikacji PN lub NOAEL 



OSZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO  
OCENA NARAŻENIA 

 OCENA ZALEŻNOŚCI DAWKA- ODPOWIEDŹ  
CHARAKTERYSTYKA RYZYKA 
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 Parametry H2O2  Przyjęte założenia SLS Przyjęte założenia 

FQ [ilość/dzień] 5 Na podstawie ankiet 8 Na podstawie ankiet 

CA – powierzchnia kontaktu[cm2] 410 U.S. EPA 410 U.S. EPA 

PC -stężenie składnika  [g/cm3] 0,12 1 g/cm3 => 12%  0,51 - 

FT - grubość skóry [cm] 0,01 U.S. EPA 0,01 U.S. EPA 

CF [g->mg] 1000 - 1000 - 

TF - min czynności/24h [-] 0,0868 5 rozjaśnień po 25min 0,028 8 myc dziennie po 5min 

DA - absorpcja przez skórę  [%] 0,1 Użycie rękawiczek 1 Brak rękawiczek (69%) 

PF - udział skł. w produkcie [%] 0,5 Do 50% 0,1 Do 10% 
BW [kg] - EU TGD (2003) 60 Większość kobiet (88%) 60 Większość kobiet (88%) 

PN [mg/kg b.w./ dzień] 0,04 - 0,77 - 
Poziom związku, w którym nie 

zaobserwowano szkodliwego 

efektu NOAEL  [mg/dzień /kg b.w.] 
- 

Parametr NOAEL wyznaczono 

jedynie dla wchłaniania zw. 

poprzez układ pokarmowy 
100 - 

Margines bezpieczeństwa 

maksymalnego zarażenia 

zawodowego (MOEdermalne) 
- - 129 

Weryfikacja PN/NOEAL w 

zależności od stosowanego 

produktu/badanej grupy 

PN = 
[𝐹𝑄 × 𝐶𝐴 ×𝑃𝐶 × 𝐹𝑇 ×𝐶𝐹 ×𝑇𝐹 ×𝐷𝐴 ]

𝐵𝑊
× 𝑃𝐹 
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 Parametry DEP  Przyjęte założenia 
FQ [ilość/dzień] 8 Na podstawie ankiet 

A – ilość substancji na jedno użycie [g/użycie] 5 COLIPA (2002) 

IR - szybkość wymiany powietrza  [m3/h] 0,83 TGD (2003) – 20 m3/dzień 

ED - czas narażenia [h] 0,25 Każde lakierowanie  - 15min 

F - frakcja respirabilna [%] 0,5 SDA data, 2002-2003 

CF [g->mg] 1000 - 

V - pojemność płuc [m3] 2 TGD (2003) 

PF - udział skł. w produkcie [%] 0,09 - 
BW [kg] - EU TGD (2003) 60 Większość kobiet (88%) 

PN [mg/kg b.w./ dzień] 34,58 - 
Poziom związku, w którym nie 

zaobserwowano szkodliwego efektu NOAEL  

[mg/dzień /kg b.w.] 
800 U.S. EPA 

Margines bezpieczeństwa maksymalnego 

zarażenia zawodowego (MOEinhalacyjne) 
23,13 

Weryfikacja PN/NOEAL w 

zależności od stosowanego 

produktu/badanej grupy 

PN = 
[𝐹𝑄 × 𝐴 × 𝐼𝑅 × 𝐸𝐷 × 𝐹 ×𝐶𝐹 ]

𝑉 × 𝐵𝑊
× 𝑃𝐹 



WNIOSKI - WYZWANIA W HRA 

• Badanie większej grupy fryzjerów  wraz z rozszerzeniem zakresu 
badania ankietowego… 

• Konieczność badań w zakresie oszacowania poziomu, przy 
którym nie obserwuje się negatywnego efektu zdrowotnego przy 
dermalnym narażeniu na H2O2 … 

• Należy rozszerzyć oszacowane narażenie na SLS również na inne 
produkty (kosmetyki stosowane bezpośrednio przez fryzjerów, 
środki czystości, produkty do prania itd.)… 

• Przy szacowaniu ryzyka dla DEP zweryfikować inne produkty  
i dodatkowe aktywności w miejscu pracy fryzjerów oraz poza 
nim… 

 

• Przeprowadzenie kompleksowej oceny HRA przy jednoczesnym  
narażeniu na różne związki chemiczne…. 
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Dziękuję za uwagę  

Badania zostały sfinansowane  

ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (MN - 01-0211/08/322)  

oraz Narodowego Centrum Nauki 

(2016/23/D/NZ7/03929). 


