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�rodki ochrony skóry
– wymagania, dobór, znakowanie, aplikacja i program ochrony skóry (2)

W CIOP-PIB  opracowano projekt wytycznych w zakresie wymagañ, doboru i stosowania �rodków 
ochrony skóry (�OS). Dokument ten obejmuje: sformu³owanie definicji, charakterystykê stosowanych 
�rodków ochrony skóry, identyfikacjê zagro¿eñ i ocenê ryzyka na stanowiskach pracy w odniesieniu do 
skóry, metody badañ, wymagania, oznakowanie i program ochrony skóry. 
Zaproponowano sposób znakowania �OS w zale¿no�ci od przeznaczenia: chroni¹ce przed wod¹ 
i wodnymi roztworami kwasów zasad, soli, chroni¹ce przed substancjami organicznymi, promienio-
chronne. Konieczne jest bowiem wyra�ne oznakowanie produktów ochronnych w celu odró¿nienia od 
przeznaczonych np. do pielêgnacji cia³a. Sprecyzowano „Szczegó³owe informacje dotycz¹ce �OS”, które 
powinny byæ dostêpne dla u¿ytkowników np. na stronie internetowej producenta.

Guidelines on skin protection measures (2)
A project on guidelines in regard of skin protection measures (SPMs) was developed in the Central Institute 
for Labour Protection – National Research Institute. The document embraces: definitions forming process, 
characteristics of skin protection resources used, identification of threats and occupational risk evaluation 
in context of skin, research methods, requirements, markings and the skin protection program. 
A way of SPMs marking was introduced in dependence from their destined use: waterproof as 
well as protection from watery solutions of acids, alkalines and salts, protecting from organic and 
radioactive compounds. A proper marking of SPMs is a must in order to distinguish them from skin 
cultivation products. A “detailed information on SPMs”, athat should be available to customers on 
producer’s website were specified.

Wprowadzenie
W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy 

– Pañstwowym Instytucie Badawczym zosta³y 
przygotowane i ujête w formê projektu do-
kumentu „Wytyczne do stosowania �rodków 
ochrony skóry”. W poprzednim numerze 
„Bezpieczeñstwa Pracy” opublikowano 1. czê�æ 
artyku³u po�wiêconego �rodkom ochrony skó-
ry (�OS), zawieraj¹c¹ podstawowe informacje 
dotycz¹ce preparatów: sformu³owane defi-
nicje, rodzaje i charakterystykê stosowanych 
�rodków ochrony skóry oraz identyfikacjê 
zagro¿eñ i ocenê ryzyka na stanowiskach 
pracy w odniesieniu do skóry, z uwzglêdnie-
niem polskich regulacji prawnych [1]. Niniejszy 
artyku³ stanowi kontynuacjê tego opracowania 
– zawiera informacje na temat wymagañ ogól-
nych i dotycz¹cych w³a�ciwo�ci barierowych 
preparatów, doboru, znakowania, zakupu 
i korzystania ze �rodków ochrony skóry.

Projekt wytycznych: wymagania, dobór 
i stosowanie �rodków ochrony skóry

Wytyczne maj¹ na celu udostêpnienie 
niezbêdnych informacji o minimalnych wyma-

ganiach dotycz¹cych �rodków ochrony skóry 
– kremów/¿eli barierowych, przeznaczonych 
do stosowania w miejscu pracy.

Wymagania dla �rodków ochrony skóry
�rodki ochrony skóry musz¹ byæ dosto-

sowane do konkretnych zagro¿eñ na danym 
stanowisku pracy i spe³niaæ nastêpuj¹ce wy-
magania ogólne:

– byæ nieszkodliwe dla skóry ludzkiej, tzn. 
nie zak³ócaæ prawid³owych, fizjologicznych 
funkcji skóry i nie stwarzaæ sprzyjaj¹cego 
�rodowiska dla rozwoju bakterii i grzybów 
chorobotwórczych 

– przed wprowadzeniem do stosowania 
powinny byæ przebadane pod wzglêdem dzia-
³ania dra¿ni¹cego i uczulaj¹cego na skórê

– byæ hipoalergiczne, co oznacza m.in., 
¿e obecno�æ istotnych alergenów musi byæ 
zminimalizowana, preferowane powinny byæ 
produkty bezzapachowe, a ilo�æ �rodków 
konserwuj¹cych musi byæ ograniczona do 
minimum

– ich pH powinno mie�ciæ siê w granicach 
4 i 7,0 oraz byæ podane w informacji produ-

centa (nie dotyczy to bezwodnych �rodków 
ochrony)

– musz¹ byæ bezpieczne mikrobiologicznie, 
tzn. nie mog¹ zawieraæ szkodliwych mikroor-
ganizmów podanych w rozporz¹dzeniu mini-
stra zdrowia w sprawie okre�lenia procedur 
pobierania próbek kosmetyków oraz procedur 
przeprowadzania badañ laboratoryjnych; czy-
sto�æ mikrobiologiczn¹ kosmetyków bada siê 
w Polsce wed³ug wytycznych ujêtych w tym 
rozporz¹dzeniu [2]

– powinny siê ³atwo nanosiæ na skórê, do-
brze do niej przylegaæ i nie utrudniaæ czynno�ci 
roboczych

– nie powinny zanieczyszczaæ i uszkadzaæ 
materia³ów stosowanych w procesie wytwa-
rzania i gotowych wyrobów.

Ponadto �rodki ochrony skóry musz¹ 
spe³niaæ wszystkie wymagania, jakich nale¿y 
przestrzegaæ podczas produkcji i wprowa-
dzania do obrotu zgodnie z ustaw¹ o ogólnym 
bezpieczeñstwie produktów [3], która wesz³a 
w ¿ycie 31 stycznia 2004 roku i implementuje 
w kraju dyrektywê Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2001/95/WE z 3 grudnia 2001 roku 
w sprawie ogólnego bezpieczeñstwa pro-
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duktów oraz z ustaw¹ o kosmetykach [4]. 
Wed³ug art. 2 pkt. 1 tej ustawy: „W rozumieniu 
ustawy kosmetykiem jest ka¿da substancja 
lub preparat przeznaczone do zewnêtrznego 
kontaktu z cia³em cz³owieka: skór¹, w³osa-
mi, paznokciami, zewnêtrznymi narz¹dami 
p³ciowymi, zêbami i b³onami �luzowymi jamy 
ustnej, których wy³¹cznym lub podstawowym 
celem jest utrzymanie ich w czysto�ci, pielê-
gnowanie, ochrona, perfumowanie, zmiana 
wygl¹du cia³a lub ulepszenie jego zapachu”. 
Zgodnie z art. 11 pkt. 1.6. na producenta zo-
staje na³o¿ony obowi¹zek „udokumentowania 
wyników badañ dzia³ania kosmetyku, je¿eli 
jest to uzasadnione deklarowanym rodzajem 
dzia³ania kosmetyku”.

Z punktu widzenia ochrony skóry najwa¿-
niejsze s¹ wymagania dotycz¹ce w³a�ciwo�ci 
barierowych �rodków ochrony skóry. Wszystkie 
preparaty ochronne obecne na rynku powinny 
mieæ przeprowadzone badania dowodz¹ce ich 
odporno�ci na przenikanie substancji szkodli-
wych, przed którymi maj¹ chroniæ. Ochrona 
skóry mo¿ne dotyczyæ: zapobiegania wnikaniu 
w skórê substancji dra¿ni¹cych i szkodliwych 
(wodne roztwory kwasów zasad i soli do 5% 
stê¿enia, substancji organicznych – olejów, 
smarów itp.) oraz ochrony przed nara¿eniem 
na promieniowanie UV. 

Wybór odpowiedniego produktu
Poniewa¿ wybór odpowiednich �rodków 

ochrony skóry zale¿y przede wszystkim od 
czynników wystêpuj¹cych na stanowisku 
pracy, w „Wytycznych” podano kryteria do-
konywania takiego wyboru. 

• Producent proponuje �rodek ochrony 
skóry odpowiedni do zamierzonego zastoso-
wania i potwierdza to dowodem skuteczno�ci 
(wyniki badañ przeprowadzonych zalecanymi 
metodami).

• Producent przeprowadza ocenê stosowa-
nia danego �rodka ochrony skóry w odniesieniu 
do zagro¿eñ na stanowisku pracy. Dowód 
oceny skuteczno�ci produktu powinien byæ 
za³¹czony lub dostêpny np. w Internecie na 
stronie producenta (tabela). 

• �rodki ochrony skóry musz¹ byæ dostoso-
wane do charakteru wykonywanej pracy (np. 
�rodki ochrony skóry zawieraj¹ce silikon nie 
nadaj¹ siê do prac lakierniczych).

Oznakowanie
W celu w³a�ciwego stosowania i odró¿-

nienia od produktów przeznaczonych do 
pielêgnacji skóry konieczne jest, aby �rodki 
ochrony skóry by³y ³atwe do rozpoznania 
i wyra�nie oznakowane. Proponuje siê, aby 
�rodki ochrony skóry mia³y na opakowaniu od-
powiedni piktogram – podobnie jak rêkawice 
ochronne. Piktogramy u³atwi¹ dobór preparatu 
w zale¿no�ci od wystêpuj¹cego zagro¿enia: 

hydrofobowe 

hydrofilowe 

promieniochronne �

�rodki ochrony skóry musz¹ byæ oznako-
wane znakiem B, po poddaniu ich dobrowolnej 
certyfikacji. W zale¿no�ci od wyników oceny 
ryzyka pracodawca powinien nabyæ i stosowaæ 
odpowiednie �rodki ochrony skóry.

Korzystanie ze �rodków ochrony skóry
Stosowanie �rodków ochrony indywidualnej 

ma wprawdzie wtórne znaczenie w stosunku 
do technicznych i organizacyjnych �rodków 
zapobiegawczych, jednak w³a�ciwe przygo-
towanie programu ochrony skóry jest wa¿nym 
elementem dzia³añ profilaktycznych i stanowi 
istotn¹ przes³ankê ich skuteczno�ci.  

Program ochrony skóry
Prawid³owy program profilaktyki chorób 

skóry sk³ada siê z trzech etapów, z których 
ka¿dy ma inne zadanie:

1) ochrona – stosowanie barierowych 
�rodków ochrony skóry przed rozpoczêciem 
pracy,

2) oczyszczanie – stosowanie myde³, ¿eli 
i innych preparatów myj¹cych (najlepiej bez 
twardych cz¹stek, które usuwaj¹ wierzchni¹ 
warstwê rogow¹ naskórka i redukuj¹ jego 
w³a�ciwo�ci os³aniaj¹ce),

3) pielêgnacja i regeneracja – kremy sto-
sowane po pracy, po umyciu r¹k, u³atwiaj¹ 
regeneracjê naskórka.

W projekcie „Wytycznych” zamieszczono 
opis aplikacji �rodków ochrony skóry. Krem 
ochronny powinien byæ aplikowany na po-
zbawion¹ skaleczeñ, czyst¹ i such¹ skórê. 
Preparat nale¿y stosowaæ za ka¿dym razem 
przed przyst¹pieniem do pracy (po umyciu 
r¹k, po przerwie �niadaniowej itp.). Niewielk¹ 
ilo�æ preparatu (wg zaleceñ producenta) 
nale¿y nanie�æ na umyte i osuszone d³onie, 

Tabela. Informacje szczegó³owe dotycz¹ce �rodka ochrony skóry 
Table. Detailed information on skin protection measure

Nr Rodzaj informacji Informacja szczegó³owa

1 Rodzaj preparatu i zasada dzia³ania

2 Ochrona przed ...

3 Metoda badania skuteczno�ci dzia³ania/odporno�æ na dzia³anie

4 Okres wa¿no�ci

5 Mo¿liwo�æ stosowania pod rêkawice ochronne

6 pH (o ile dotyczy)

7 Mo¿liwo�æ stosowania na twarz

8 Wykaz sk³adników, w tym zawarto�æ t³uszczu

9 �rodki zapachowe rodzaj/ilo�æ

10 Konserwanty rodzaj/ilo�æ

11 Czysto�æ mikrobiologiczna

13 Dane kontaktowe: adres firmy, telefon, konsultant (kwalifikacje)
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dok³adnie rozprowadziæ na skórze, z uwzglêd-
nieniem wszelkich nierówno�ci, skóry miêdzy 
palcami, wokó³ i pod paznokciami (rys.), 
nastêpnie odczekaæ kilka minut (wg zaleceñ 
producenta). Zaleca siê powtarzanie aplikacji 
w pracy po ka¿dorazowym umyciu r¹k lub co 
2-4 godziny. 

Do ka¿dego opakowania �rodka ochrony 
skóry powinna byæ do³¹czona szczegó³owa in-
strukcja u¿ytkowania. Aby usun¹æ zabrudzenia, 
po zakoñczeniu pracy nale¿y umyæ rêce wod¹ 
i �rodkiem myj¹cym. �rodki pielêgnuj¹ce nale¿y 
stosowaæ po zakoñczeniu dnia pracy.

Pracodawca powinien przestrzegaæ rozpo-
rz¹dzenia ministra zdrowia i opieki spo³ecznej 
w sprawie przeprowadzenia badañ lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami [5] oraz 

orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy [6].

Postêpowanie w przypadku wyst¹pienia 
zmian skórnych

Przy rozpoznawaniu choroby wa¿ne s¹ 
pierwsze objawy wystêpuj¹ce na skórze, tj. 
sucho�æ, szorstko�æ, zaczerwienienie czy �wi¹d. 
W przypadku pojawienia siê tych objawów 
nale¿y wyja�niæ, czy przyczyn¹ zmian na skórze 
s¹ czynniki wystêpuj¹ce na stanowisku pracy. 
Konieczne jest w tym przypadku zasiêgniêcie 
opinii lekarza zak³adowego – dalsze postêpo-
wanie zale¿y od sformu³owanej przez niego 
diagnozy.

Po stwierdzeniu pierwszych objawów 
podra¿nienia skóry r¹k pracowników, spowo-
dowanego dzia³aniem czynników szkodliwych, 

pracodawca powinien przeprowadziæ ponow-
n¹ ocenê ryzyka na stanowisku pracy. Bêdzie 
ona podstaw¹ do zastosowania w³a�ciwych 
�rodków prewencyjnych, takich jak przede 
wszystkim substytucja (tzn. wprowadzenie 
innych, mniej szkodliwych substancji) i od-
powiednie �rodki techniczno-organizacyjne, 
a tak¿e �rodki ochrony indywidualnej. 

Postêpowanie w przypadku stwierdzenia 
i dokumentowania choroby zawodowej regu-
luj¹ rozporz¹dzenia Rady Ministrów [7, 8].

Podsumowanie 
Opracowane w CIOP-PIB „Wytyczne do 

stosowania �rodków ochrony skóry” stanowi¹ 
kompendium wiedzy na temat tych produk-
tów i powinny byæ podstawowym �ród³em 
informacji dla u¿ytkowników i producentów 
barierowych preparatów ochronnych s³u¿¹-
cych do ochrony skóry. 

W Polsce dotychczas brak by³o dokumentu 
porz¹dkuj¹cego wiedzê z tego zakresu. Ze 
wzglêdu na wagê tej problematyki zapraszamy 
u¿ytkowników i producentów �rodków ochro-
ny skóry oraz czytelników „Bezpieczeñstwa 
Pracy” do podzielenia siê z autorkami opiniami 
i uwagami na temat tych �rodków. Prosimy 
o przekazywanie opinii do CIOP-PIB na adres 
e-mail: jokur@ciop.pl.
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Publikacja przygotowana na podstawie wyników 
uzyskanych w ramach I etapu programu wielolet-
niego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków 
pracy” dofinansowywanego w latach 2008-2010 
w zakresie zadañ s³u¿b pañstwowych przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. G³ówny 
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Rys. Metoda prawid³owego stosowania �rodka ochrony skóry wg zaleceñ Health and Safety Executive, www.hse.gov.uk 
Fig. Proper use of skin protection measures in accordance with Health and Safety Executive recommendations, 
www.hse.gov.uk

Na³ó¿ na d³onie 
�rodek ochrony skóry 

lub �rodek myj¹cy

Pocieraj d³oni¹ o d³oñ

Pocieraj d³oñ o grzbiet d³oni 
przeci¹gaj¹c miêdzy palcami

Pocieraj d³onie od wewn¹trz 
przeci¹gaj¹c miêdzy palcami

Pocieraj palce w przymkniêtej 
d³oni

Ruchem obrotowym pocieraj 
kciuk w d³oni

Ruchem obrotowym pocieraj 
czubki palców w d³oni

Nacieraj nadgarstki

D³oñ

Sprawd�, czy zaciemnione 
powierzchnie nie zosta³y 

pominiête

Grzbiet d³oni

lub


