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ΠΕΡΙΛΘΨΘ
Η αλλεργικι δερματίτιδα εξ επαφισ είναι θ πιο διαδεδομζνθ επιπλοκι ςτθν υγεία του ανκρϊπου, θ
οποία προκαλείται από τθν επαφι με το νικζλιο, επθρεάηει δε, το 11% του γυναικείου και το 2% του
ανδρικοφ πλθκυςμοφ. Ο κίνδυνοσ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ αυτισ του πλθκυςμοφ, εκφράηεται ωσ
ςυνάρτθςθ τθσ ζκκεςθσ του ςε νικζλιο και ποςοτικοποιείται μετρϊντασ τθ μάηα του νικελίου που
2
απελευκερϊνεται από μεταλλικά μζρθ, που περιζχουν νικζλιο, ανά cm δζρματοσ, ςε ςυγκεκριμζνθ
χρονικι περίοδο.
Δεδομζνου ότι το νικζλιο είναι από τα πλζον ςυνικθ υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι
μεταλλικϊν αντικειμζνων που προορίηονται να ζρκουν ςε επαφι με το δζρμα ( κοςμιματα,
μεταλλικά μζρθ επί ρουχιςμοφ, ρολόγια, γυαλιά οράςεωσ, κινθτά τθλζφωνα κ.τ.λ.) είναι εξαιρετικά
ςθμαντικι θ μζτρθςθ του απελευκεροφμενου νικελίου από τα αντικείμενα αυτά, που κυκλοφοροφν
ςτθν ελλθνικι αγορά.
Η απαίτθςθ τθσ νομοκεςίασ για αντικείμενα που ζρχονται ςε άμεςθ και παρατεταμζνθ επαφι με το
δζρμα είναι 0,5 μg/cm2/week και για αντικείμενα που ειςάγονται ςε διατρθκζντα μζρθ του ςϊματοσ
είναι 0,2 μg/cm2/week (Παράρτθμα XVII, Καν. ΕΚ 1907/2006). κοπό ζχει να μειϊςει τα περιςτατικά
δερματίτιδων που προζρχονται από νικζλιο μζςω του αποκλειςμοφ από τθν αγορά μθ
ςυμμορφοφμενων κοςμθμάτων.
Σο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, Βϋ Χθμικι Τπθρεςία Ακθνϊν, ζλαβε μζροσ ςε ζνα ςυντονιςμζνο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ του Κανονιςμοφ REACH, και ςε αυτι τθ
μελζτθ ειδικά ςχετικά με τα μζτρα που αφοροφν ςτο νικζλιο (entry 27 of Annex XVII to REACH), called
«REACH-EN-FORCE 4». Σο πρόγραμμα αυτό οργανϊκθκε από το φόρουμ για τθν ανταλλαγι
πλθροφοριϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Αρχισ για τα Χθμικά (ECHA) και αναπτφχκθκε όλο το 2016.
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το πλαίςιο αυτό, και για τθν εκτζλεςθ του εκνικοφ προγράμματοσ, πραγματοποιικθκαν από
Χθμικζσ Τπθρεςίεσ του ΓΧΚ επικεωριςεισ και δειγματολθψίεσ ςε παραγωγοφσ και επιχειριςεισ
εμπορίασ κοςμθμάτων. Σα δείγματα που λιφκθκαν και αναλφκθκαν ιταν περιδζραια, ςκουλαρίκια,
βραχιόλια και αλυςίδεσ, ρολόγια, και προϊόντα piercing, ϊςτε να καλυφτεί όλο το φάςμα των
προϊόντων τθσ αγοράσ. Σα αποτελζςματα του ελζγχου κα προωκθκοφν ςτθν ομάδα εργαςίασ του
φόρουμ, θ οποία επεξεργάηεται όλα τα δεδομζνα και κα προβεί ςτθν ζκδοςθ τθσ τελικισ ζκκεςθσ.
τθν Ελλάδα ζχουν πραγματοποιθκεί ζλεγχοι και τθ χρονικι περίοδο 2011-2015. Οι δοκιμζσ ζχουν
δείξει ότι το 44% των μθ ςυμμορφοφμενων δειγμάτων, αυτιν τθν περίοδο, ςκουλαρίκια και
προϊόντα piercing. Επιπρόςκετα, πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο αρικμόσ των μθ ςυμμορφοφμενων
παραμζνει ςτακερόσ κατά τθ διάρκεια αυτϊν των ετϊν, γεγονόσ που δθμιουργεί τθν ανάγκθ
περαιτζρω παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ αγοράσ, ϊςτε να προςτατευτεί ο καταναλωτισ.
Παράλλθλα πρζπει να αναλθφκοφν δράςεισ επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ όλων των εμπλεκομζνων
ςτθν παραγωγι και εμπορία αλλά και καταναλωτϊν ςχετικά με τισ νομοκετικζσ απαιτιςεισ και τουσ
κινδφνουσ από τθ χριςθ αντικειμζνων ςε παρατεταμζνθ χριςθ με το δζρμα ι διάτρθςθσ του
ανκρϊπινου ςϊματοσ.

ABSTRACT
Nickel has long been recognized as an element that can, when in direct contact with the skin, cause a
variety of allergic reactions ranging from mild irritation to severe eczema. Medical studies have
shown, that at least 10% of European women and 1% of men suffer from nickel allergy caused by
items, particularly jewelry, worn next to the skin.
The European Regulation on Nickel imposes limits on the amount of nickel, that may be released from
jewelry and other products intended to come into direct and prolonged contact with the skin, so as to
reduce the incidence of nickel dermatitis, by preventing non-compliant items from reaching the
marketplace.
General Chemical State Laboratories, B’ Chemical Division of Athens, took part in the coordinated
European inspection project for the monitoring of the implementation of the REACH Regulation,
particularly for nickel restriction (entry 27 of Annex XVII to REACH), called «REACH-EN-FORCE 4». This
project has been organized by the Forum for Exchange of Information of the European Chemicals
Agency (ECHA) and was developed over 2016.
Thus, inspections have been carried out on producers, importers and distributors of jewelry. Samples
collected and analyzed were necklaces, bracelets, finger rings, earrings, watches and ear and body
piercing post assemblies, covering almost the whole spectrum of market products. The national
results will be forwarded to the Forum’s working group, where data will be analyzed and processed to
publish the final report.
Such tests have also been performed in Greece during the years 2011-2015. Analysis has shown that
44% of the non-compliant samples of this period are ear and body piercing post assemblies. In
addition, the number of non-compliant items remains more or less stable throughout these years,
calling for a constant surveillance of the market, aiming at the protection of the consumers’ health.
Consideration also must be taken, for the involved parts to be aware of the legislation and risks of
using articles intended to come into direct and prolong contact with the skin or inserted into pierced
parts of human body.
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Σο ζτοσ 2008 το νικζλιο ζλαβε τον τίτλο « Αλλεργιογόνο τθσ χρονιάσ ».
Ζχει χαρακτθριςτεί ςαν ζνα ςτοιχείο, το οποίο παραμζνοντασ ςε επαφι με το δζρμα, μπορεί να
προκαλζςει αλλεργικζσ αντιδράςεισ, από απλό ερεκιςμό, ωσ βαριάσ μορφισ ζκηεμα (Duda-Chodak et
al., 2008).
φμφωνα με τουσ δερματολόγουσ, όταν ζνα αντικείμενο που περιζχει νικζλιο ζρχεται ςε ςυνεχι
επαφι με το δζρμα εξελίςςονται δφο διαδικαςίεσ :
i) ο ιδρϊτασ προκαλεί μια απειροελάχιςτθ διάβρωςθ ςτο μζταλλο, απελευκερϊνοντασ ιόντα
νικελίου, που ζρχονται ςε επαφι με το δζρμα,
ii) θ ςυνεχισ τριβι του μετάλλου με το δζρμα προκαλεί μθχανικό ερεκιςμό, διαφορετικοφ κάκε
φορά βακμοφ, που διευκολφνει τθν είςοδο των ιόντων νικελίου ςτισ βακφτερεσ ςτιβάδεσ του
δζρματοσ.
Εκεί, το νικζλιο ςυνδζεται με μια από τισ πρωτεΐνεσ που βρίςκονται ςτο δζρμα, τροποποιϊντασ τθ
δομι τθσ ελάχιςτα, οφτωσ ϊςτε θ παραλλαγμζνθ πρωτεΐνθ να αναγνωρίηεται από τα αμυντικά
κφτταρα του οργανιςμοφ ςαν ξζνοσ ειςβολζασ και να κινθτοποιοφνται μθχανιςμοί εξουδετζρωςισ
τθσ.
Αυτι θ διαδικαςία εξουδετζρωςθσ, που γίνεται ςε επίπεδο κυττάρων, είναι ορατι ςτθν επιφάνεια
του δζρματοσ ωσ δερματίτιδα από νικζλιο. Η δερματίτιδα αυτι φζρει το όνομα αλλεργική
δερματίτιδα εξ επαφήσ .
H πικανότθτα να αναπτυχκεί αλλεργικι δερματίτιδα εξ επαφισ από νικζλιο εξαρτάται από:






το είδοσ του μετάλλου που εφάπτεται με το δζρμα (λόγω διαφορετικισ περιεκτικότθτασ ςε
νικζλιο, μεγαλφτερθ είναι θ πικανότθτα για μθ πολφτιμα κοςμιματα, μικρότερθ θ
πικανότθτα για καλισ ποιότθτασ ανοξείδωτο ατςάλι ι χρυςό,)
τθ χρονικι διάρκεια τθσ επαφισ με το δζρμα (μεγαλφτερθ διάρκεια αυξάνει τθν
πικανότθτα)
το είδοσ τθσ επαφισ με το δζρμα (το τρφπθμα αυτιϊν ι βλεννογόνων, όπωσ θ γλϊςςα,
αυξάνει τθν πικανότθτα)
τθν φπαρξθ ιδρϊτα και μθχανικοφ ερεκιςμοφ, δθλαδι τριβισ [2].

Σο νικζλιο βρίςκεται ςε αρκετά μεταλλικά αντικείμενα κακθμερινισ χριςθσ, που εφάπτονται ι
διαπερνοφν το δζρμα, όπωσ κουμπιά και φερμουάρ ενδυμάτων, μεταλλικά εξαρτιματα από τιράντεσ
και ηϊνεσ, νομίςματα, ρολόγια, κοςμιματα (βραχιόλια , ςκουλαρίκια , δακτυλίδια, κυρίωσ αυτά που
αποτελοφνται από κράματα μθ πολφτιμων μετάλλων), κλειδιά, υλικά body piercing, (αφορά
διάτρθςθ ςτα φρφδια, ςτθ γλϊςςα, ςτθ μφτθ, ςτον ομφαλό κ.α.), ςκελετοί γυαλιϊν οράςεωσ, κινθτά
τθλζφωνα κ.α . (ταυρουλάκθσ, 2016).
Ο κίνδυνοσ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του πλθκυςμοφ, ςυναρτάται άμεςα με τθν ζκκεςι του ςε νικζλιο
και ποςοτικοποιείται μετρϊντασ τθ μάηα του νικελίου που απελευκερϊνεται από μεταλλικά μζρθ
2
αντικειμζνων, που περιζχουν νικζλιο, ανά cm δζρματοσ, ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο.
Κλινικζσ μελζτεσ ζχουν δείξει, ότι τουλάχιςτον το 10 % των ευρωπαίων γυναικϊν και το 1 % των
ανδρϊν, παρουςιάηουν τθν προαναφερκείςα αλλεργία, που οφείλεται κατϋεξοχιν ςτθν επαφι με το
δζρμα κοςμθμάτων, που περιζχουν νικζλιο (LGC, 2003).
Κατόπιν τθσ εξάπλωςθσ αυτοφ του προβλιματοσ :
i ) κακιερϊκθκε μια in-vitro δοκιμι, που μιμείται τισ βιολογικζσ αντιδράςεισ που υφίςτανται, όταν
μεταλλικά αντικείμενα που περιζχουν νικζλιο, εφάπτονται ι διαπερνοφν ςθμεία του ςϊματοσ
ii ) τζκθκαν περιοριςτικοί όροι ςτθ χριςθ του νικελίου.
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O Κανονιςμόσ (ΕΚ) αριθ. 552/2009 τησ Επιτροπήσ Ευρωπαϊκϊν Κοινοτήτων, για την τροποποίηςη
του παραρτήματοσ XVII, του κανονιςμοφ (EK) 1907/2006 (REACH), θζτει τουσ εν λόγω
περιοριςμοφσ. υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το ςημείο 27, του παρ. XVII, αναφζρεται για το νικζλιο:
Σο νικζλιο και οι ενϊςεισ του
1.

Δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται:

α) ςε όλα τα ςυναρμολογοφμενα ςτελζχθ, που ειςάγονται, προςωρινά ι μθ, ςε διατρθκζντα αυτιά
και άλλα διατρθκζντα μζρθ του ανκρωπίνου ςϊματοσ, εκτόσ εάν θ εβδομαδιαία ελευκζρωςθ
νικελίου από τα εν λόγω ςυναρμολογοφμενα ςτελζχθ είναι μικρότερθ από 0,2 μg/cm2 (όριο
μετανάςτευςθσ)
β) ςε αντικείμενα που ζρχονται ςε άμεςθ και παρατεταμζνθ επαφι με το δζρμα, όπωσ είναι τα
παρακάτω:
— ςκουλαρίκια,
— περιδζραια, βραχιόλια και αλυςίδεσ, βραχιόλια ποδιοφ και δαχτυλίδια,
— περιβλιματα ρολογιϊν χειρόσ, μπραςελζ ρολογιϊν και αγκράφεσ μπραςελζ,
— κουμπιά με πριτςίνια, αγκράφεσ, πριτςίνια, φερμουάρ και μεταλλικά ςιματα, όταν αυτά
χρθςιμοποιοφνται ςτα ενδφματα,
εάν το ποςοςτό απελευκζρωςθσ του νικελίου από τα μζρθ των εν λόγω αντικειμζνων που ζρχονται
ςε άμεςθ και παρατεταμζνθ επαφι με το δζρμα, υπερβαίνει τα 0,5 μg/cm2/εβδομάδα·
2. Σα αντικείμενα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 δεν πρζπει να διατίκενται ςτθν αγορά, παρά
μόνον εφόςον ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτθν εν λόγω παράγραφο.
3. Σα πρότυπα που ζχει εγκρίνει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι Συποποίθςθσ (CEN) πρζπει να
χρθςιμοποιοφνται ωσ μζκοδοι δοκιμαςίασ για να αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ των αντικειμζνων
με τισ παραγράφουσ 1 και 2 (EK, 2006).

ΚΟΠΟ ΔΡΑΗ
φμφωνα με τθν ετιςια ζκκεςθ RAPEX (φςτθμα ταχείασ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν για επικίνδυνα
καταναλωτικά προϊόντα, πλθν τροφίμων) τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, οι ςυχνότερα κοινοποιθκζντεσ
κίνδυνοι, για το 2015, ιταν οι χθμικοί (25% επί του ςυνόλου των κοινοποιιςεων) και τα προϊόντα
που τουσ ενζχουν είναι κυρίωσ τα παιχνίδια ( 37 % ) και τα ψευδοκοςμιματα ( 20 % ) (EC, 2016).
Με αφετθρία τa παραπάνω, ςτo πλαίςια του ελζγχου τθσ ςυμμόρφωςθσ των ψευδοκοςμθμάτων και
τθσ κατά ςυνζπεια επίτευξθσ μεγαλφτερου βακμοφ προςταςίασ τθσ υγείασ του ευαιςκθτοποιθμζνου
πλθκυςμοφ, το ΓΧΚ διεξιγαγε πρόγραμμα δειγματολθψιϊν και χθμικϊν αναλφςεων δειγμάτων,
ςυμμετζχοντασ ςτο ςχζδιο ςυντονιςμζνου ελζγχου REACH-EN-FORCE 4 (REF-4) ςτον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χϊρο, εςτιάηοντασ, όςον αφορά ςτθν παροφςα μελζτθ, ςτον περιοριςμό του ςθμείου 27
του παραρτιματοσ XVII του κανονιςμοφ REACH ( περιοριςμόσ ωσ προσ τθ χριςθ νικελίου ).
τόχοσ του εν λόγω ελζγχου είναι επίςθσ θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν και εμπειριϊν, όςον αφορά ςτθ
δειγματολθψία και ςτισ αναλυτικζσ διαδικαςίεσ, που εφαρμόηονται. Σα ειδικά αποτελζςματα από
τθν τελικι ζκκεςθ (π.χ. χαρακτθριςτικά των μθ ςυμμορφοφμενων προϊόντων και τα αναλυτικά
αποτελζςματά τουσ) κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν περαιτζρω βελτίωςθ του ελζγχου των
περιοριςμϊν.
Επιπλζον ςτόχοσ είναι θ διακίνθςθ των πλθροφοριϊν, ςχετικά με όλουσ τουσ περιοριςμοφσ που
επιβάλλονται από το παράρτθμα XVII του κανονιςμοφ REACH, ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ
ενδιαφερόμενουσ παράγοντεσ, κακϊσ οι ςυμμορφϊςεισ καταγράφονται ταυτόχρονα ςε όλθ τθν
Ευρωπαικι αγορά. Οι πλθροφορίεσ για τα μθ ςυμμορφοφμενα προϊόντα μποροφν να υποβλθκοφν ςε
άλλεσ εκνικζσ αρχζσ, μζςω του ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ, για τθν εποπτεία τθσ
αγοράσ προϊόντων (ICSMS) (το διαδικτυακό ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ για τθν
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εποπτεία τθσ πανευρωπαϊκισ αγοράσ) ι, κατά περίπτωςθ, μποροφν να κοινοποιθκοφν ςτο ςφςτθμα
RAPEX. Επίςθσ, ο ECHA (European Chemicals Agency) και οι εκνικζσ αρχζσ κα εκδϊςουν δελτία
τφπου ςχετικά με τα ςυμπεράςματα των ελζγχων.
Οι φορείσ-ςτόχοι ςε αυτόν τον ζλεγχο είναι οι ειςαγωγείσ και παραγωγοί αντικειμζνων, κακϊσ και οι
διανομείσ / ζμποροι λιανικισ πϊλθςθσ, οι οποίοι μπορεί να διακζςουν ςτθν αγορά τθσ ΕΕ
αντικείμενα, τα οποία περιζχουν ουςίεσ που τελοφν υπό τον υπό εξζταςθ περιοριςμό ( νικζλιο )
(REF-4, 2016).
Η επιλογι των δειγμάτων, που εξετάςτθκαν, ζγινε με οδθγό το προαναφερκζν ςθμείο 27, ενϊ
επιλζχκθςαν κοςμιματα πολφ φκθνά και γυαλιςτερά, που ζλκονται από τουσ μαγνιτεσ
(επικαλυμμζνα με νικζλιο), κακϊσ πρότερθ εμπειρία από τον ζλεγχο κατζδειξε ότι τα φκθνά
κοςμιματα που παραςκευάηονται εκτόσ τθσ ΕΕ είναι φποπτα για μθ ςυμμόρφωςθ ςε μεγαλφτερο
βακμό.
το πλαίςιο του παρόντοσ ελζγχου, δεν εξετάςτθκαν κοςμιματα που καταςκευάηονται από χάλυβα,
κακϊσ θ απελευκζρωςθ νικελίου από τον χάλυβα είναι ςυνικωσ χαμθλι.
ΜΕΘΟΔΟ ΕΛΕΓΧΟΤ
Η ευρωπαϊκι μζκοδοσ δοκιμισ αναφοράσ, που χρθςιμοποιείται για τθ διαπίςτωςθ τθσ
ςυμμόρφωςθσ των αντικειμζνων με τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ, για τθν προςταςία του
πλθκυςμοφ, είναι θ ΕΛΟΣ ΕΝ 1811:2011+Α1:2015.
Πειραματικό μζροσ
Σο αντικείμενο που ελζγχεται, αφοφ κακαριςτεί και απομονωκοφν οι επιφάνειεσ που δεν
προορίηονται να ζρκουν ςε επαφι με το δζρμα, αφινεται για μια βδομάδα, ςε επαφι με ςυνκετικό
διάλυμα ιδρϊτα. τον πίνακα 1 παρατίκενται οι ςυνκικεσ των δοκιμϊν. Η ςυγκζντρωςθ του
απελευκερωκζντοσ νικελίου ςτο διάλυμα, προςδιορίηεται με κατάλλθλθ αναλυτικι τεχνικι. Σο
αποτζλεςμα εκφράηεται ςε μικρογραμμάρια ανά τετραγωνικό εκατοςτό, ανά εβδομάδα
2
(μg/cm /week).
Πίνακασ 1. υνκικεσ διεξαγωγισ δοκιμισ κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1811:2011+Α1:2015
ΤΝΘΗΚΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΗ
ΤΝΘΕΗ
ΙΔΡΩΣΑ

ΔΙΑΛΤΜΑΣΟ
pH ΔΙΑΛΤΜΑΣΟ ΙΔΡΩΣΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ
ΔΟΚΙΜΗ

6,5 ± 0,05

( 30 ± 2 ) : C

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΠΑΦΗ

0,5 % ( m/m )
χλωριοφχο νάτριο
0,1 % ( m/m )
γαλακτικό οξφ

(168 ± 2 ) h

0,1 % ( m/m ) ουρία

Σα ομογενι αντικείμενα δοκιμάηονται ωσ ζχουν (εικ. 1). Σα μθ ομογενι ι ςυναρμολογοφμενα,
αποςυναρμολογοφνται ι κόβονται, ϊςτε όλα τα μεταλλικά μζρθ να δοκιμαςτοφν μεμονωμζνα (εικ.
2,3).
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Εικόνα 1 . Ομογενζσ αντικείμενο

Εικόνεσ 2,3 Μθ ομογενι αντικείμενα

ε περίπτωςθ αδυναμίασ αποςυναρμολόγθςθσ ι κατάτμθςθσ, γίνεται επιλεκτικι ςυγκάλυψθ των
επιφανειϊν, που δεν κα δοκιμαςτοφν (εικ. 4 ).

Εικόνα 4 Επικάλυψη επιφανειϊν

Εικόνα 5 Μζτρηςη διαςτάςεων

Εικόνα 6 Αποτφπωςη ςε
χαρτί μιλιμετρζ.

Ο υπολογιςμόσ του εμβαδοφ τθσ επιφάνειασ που κα δοκιμαςτεί γίνεται μετρϊντασ τισ διαςτάςεισ με
μικρόμετρα/παχφμετρα και χρθςιμοποιϊντασ τουσ κατάλλθλουσ γεωμετρικοφσ τφπουσ (εικ 5 ).
ε πολφπλοκα δείγματα, το ανάπτυγμα τθσ επιφάνειασ προβάλλεται ςε χαρτί μιλλιμετρζ (εικ. 6 ).
Για τισ μετριςεισ του νικελίου ςτο διάλυμα προςωμοίωςθσ του ιδρϊτα χρθςιμοποιικθκαν οι
παρακάτω αναλυτικζσ τεχνικζσ :
i. Φαςματομετρία ατομικισ απορρόφθςθσ με φλόγα ( FAAS) AAnalyst100, Perkin Elmer
ii. Φαςματομετρία ατομικισ απορρόφθςθσ με γραφίτθ (GFAAS) AAnalyst600, Perkin Elmer
iii. Φαςματομετρία εκπομπισ με επαγωγικά ςυηευγμζνο πλάςμα αργοφ (ICP-ΟES), Prodigy/Prism
ICP High Dispersion

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Κατά τθ διάρκεια του 2016, εξετάςτθκαν με βάςθ τα παραπάνω, δείγματα δακτυλιδιϊν, ρολογιϊν,
βραχιολιϊν, επιςτικιων κρεμαςτϊν κοςμθμάτων, ςκουλαρικιϊν (clips) και είδθ piercing.
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Σο ςυγκεκριμζνο ςχιμα ελζγχου ακολουκείται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ εξαετίασ
(2011-2016). Μεγαλφτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ανάλυςθ ειδϊν piercing, τα οποία ζχουν ιςτορικό μθ
ςυμμορφοφμενθσ ςυμπεριφοράσ, είναι πάρα πολφ διαδεδομζνα ανάμεςα ςτουσ νζουσ και είναι ωσ
επί το πλείςτον επιμεταλλωμζνα με νικζλιο, για λόγουσ ελκυςτικότθτασ και αιςκθτικισ, κακϊσ
επίςθσ είναι ευτελοφσ αξίασ. Επιπλζον, επειδι
διαπερνοφν μζρθ του ςϊματοσ παραμζνοντασ
κατά τθ διάρκεια τθσ ανοικοδόμθςθσ του
επικθλίου ςε επαφι με το δζρμα, πρζπει να
ςυμμορφϊνονται
με
αυςτθρότερεσ
προδιαγραφζσ.
Εικ.7 Κατανομι αναλυκζντων δειγμάτων 2016

Για το 2016 το μεγαλφτερο ποςοςτό μθ
ςυμμορφοφμενθσ
ςυμπεριφοράσ,
παρουςιάηουν τα είδθ piercing (45 %). Σο
μικρότερο ποςοςτό παρουςιάηουν τα ρολόγια
(υπενκυμίηεται ότι ςτο παρόν ςχζδιο δεν
εξετάςτθκαν δείγματα ανοξείδωτα) και τα
επιςτικια κρεμαςτά κοςμιματα (11 %), ενϊ δεν ζχουν εντοπιςτεί μθ ςυμμορφοφμενα δείγματα
ςκουλαρικιϊν clips και βραχιολιϊν. Σα δακτυλίδια
κινοφνται ςε ενδιάμεςο επίπεδο (33%).

Εικ.8 Κατανομι μθ ςυμμορφοφμενων δειγμάτων 2016
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Ανατρζχοντασ ςτα πειραματικά αποτελζςματα προθγοφμενων χρόνων, ανά ζτοσ, παρατθρείται ότι τα
είδθ piercing επικρατοφν ωσ προσ τθ μθ ςυμμορφοφμενθ ςυμπεριφορά.

Εικ. 9. Κατανομι μθ ςυμμορφοφμενων δειγμάτων 2011
.

Εικ. 11. Κατανομι μθ ςυμμορφοφμενων δειγμάτων 2013

Εικ. 10.Κατανομι μθ ςυμμορφοφμενων δειγμάτων 2012

Εικ..Κατανομι μθ ςυμμορφοφμενων δειγμάτων 2014

Εικ. 13.Κατανομι μθ ςυμμορφοφμενων δειγμάτων 2015
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΤΗΘΣΘΘ
Από τα αναλυτικά αποτελζςματα ςε ςυνδυαςμό με τα είδθ δειγμάτων που αναλφκθκαν, προζκυψαν
τα εξισ ςυμπεράςματα :
Για το μεγαλφτερο ποςοςτό των ψευδοκοςμθμάτων, από τισ τρεισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν,
καταλλθλότερθ τεχνικι προκφπτει ότι είναι θ τεχνικι ICP-ΑES γιατί παρουςιάηει τισ λιγότερεσ
παρεμποδίςεισ λόγω υποβάκρου, χαμθλό όριο ανίχνευςθσ κακϊσ και πολφ ςφντομο χρόνο
ανάλυςθσ. τθν περίπτωςθ ψευδοκοςμθμάτων με πολλι μικρι επιφάνεια επαφισ, προτιμάται θ
τεχνικι GFAAS, λόγω πολφ χαμθλότερων ορίων ανίχνευςθσ. Η τεχνικι FAAS, είναι θ λιγότερο
ευαίςκθτθ αναλυτικι τεχνικι, που ωςτόςο αποδίδει αξιόπιςτα αποτελζςματα, για δείγματα που
απελευκερϊνουν μεγάλεσ ποςότθτεσ νικελίου, ζχοντασ τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα του
μικρότερου χρόνου ανάλυςθσ και του χαμθλότερου κόςτουσ λειτουργίασ.
Από τον ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ που ζγινε ςτα ψευδοκοςμιματα, που κυκλοφοροφν ςτθν Ελλθνικι
αγορά τα τελευταία χρόνια (2011-2016), προκφπτει ότι ενϊ υπάρχουν αρκετά περιςτατικά μθ
ςυμμορφοφμενθσ ςυμπεριφοράσ ςτο βάκοσ χρόνου, δεν υπάρχει ςθμαντικι βελτίωςθ ωσ προσ τα
περιςτατικά αυτά, καταδεικνφοντασ ότι θ αγορά δεν ζχει προςαρμοςτεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ
νομοκεςίασ. Κατά τθ διάρκαια τθσ εξαετίασ, τo μεγαλφτερο ποςοςτό Μθ ςυμμορφοφμενων
δειγμάτων καταλαμβάνουν τα είδθ piercing ( 44% ), ενϊ το αμζςωσ επόμενο, είναι τα δακτυλίδια
22% )

Εικ. 14. Κατανομι μθ ςυμμορφοφμενων δειγμάτων 2011-2016

Εικ. 15. Μθ ςυμμορφοφμενα δείγματα 2011-2016

ε ςυνδυαςμό με τθν εξαιρετικά ραγδαία αφξθςθ των περιςτατικϊν διάτρθςθσ του ςϊματοσ με
μεταλλικά ενκζματα ςτθν Ελλάδα και ειδικά ςε άτομα νεαρισ θλικίασ, προκφπτει ότι είναι απολφτωσ
επιβεβλθμζνθ θ ςυνζχιςθ και θ εντατικοποίθςθ των ελζγχων που γίνονται από το ΓΧΚ, το οποίο με τθ
λιψθ απαγορευτικϊν μζτρων (απαγόρευςθ ειςαγωγισ, δζςμευςθ διακινοφμενων ποςοτιτων εντόσ
τθσ χϊρασ) κα ςυνεχίςει να επιτυγχάνει τθν αποτελεςματικι προςταςία του ευαιςκθτοποιθμζνου
πλθκυςμοφ. Επιπλζον πρζπει να αναλθφκοφν δράςεισ ενθμζρωςθσ των εμπλεκόμενων ςτθν αλυςίδα
παραγωγισ, ειςαγωγισ και εμπορίασ και του καταναλωτικοφ κοινοφ, για τισ απαιτιςεισ τθσ
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νομοκεςίασ και τουσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ που ενζχει θ χριςθ αντικειμζνων ςε επαφι με το
δζρμα, που απελευκερϊνουν νικζλιο.
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