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A-022
A-022 Aluminium (III) 
chloride hexahydrate 2.0% 
pet

 CAS  
4180-23-8

Використовується в якості ароматизатора в харчовій промисловості, продуктах для чищення 
зубів, фармацевтичних препаратах і так далі. В парфумерії - в милах і т.д. У фотографії та 
матеріалах для мікроскопії.

24

B-001 B-001 Peru balsam 25.0% pet 
CAS   
8007-00-9

Використовується в якості аромату в тютюні, напях, кондитерських виробах, тортах, винах, 
лікерах, спеціях і т.д., в якості закріплювача і аромату в парфумерії, в топічних лікарських 
препаратах, стоматології і т.д. Містить ефіри коричної та бензойної кислот, ванілін, стирацин. 
Також відомий як бальзам Перу, міроксилон перірейська смола, індійський бальзам, 
Китайське масло, Чорний бальзам, Гондураський бальзам і суринамський бальзам. Перехрест: 
каніфоль, толуанський бальзам абсолют, ціннамати, бензоати, стіракс, бензоин, тигровий 
бальзам, бджолиний віск, бензальдегід, бензилсаліцилат, коніферіловий спирт, кумарин, 
евгенол, ізоевгенол, фарнезол, пропанідід, прополіс, діетілстілбестрол. Може викликати 
еритему-мультиформну у вигляді сипу. PT. NICU.

22

B-017
B-017 1,4-Butanediol 
dimethacrylate 2.0% pet 

CAS     
2082-81-7

Зшиваючий метакриловий мономер використовується в стоматологічних композитних 
матеріалах, герметиках, протезах і т.п. Також відомий як BUDMA.

9 7 8

Стоматологічні гаптени

DMP-1000 (Dental Materials - Patients) Стоматологічні матеріали - серія для пацієнтів містить 24 хімічних речовин (пластмаси, ароматизатори, композиційні матеріали 
та ін.), які мають вплив  перш за все на пацієнтів при наданні їм стоматологічної допомоги.       
DMS-1000 (Dental Materials - Staff) Стоматологічні матеріали - серія для персоналу  містить 10 хімічних речовин, включаючи пластмаси, ароматизатори, композиційні 
матеріали, які мають вплив в першу чергу на медичний персонал стоматологічних клінік.      
DS-1000 (Dental Screening)  Стоматологічна скринінг-серія містить 34 гаптена - найбільш поширених хімічних речовин (метали, пластмаси, ароматизатори, 
композиційні матеріали та ін.), що впливають як на пацієнтів, так і на персонал стоматологічних клінік.

1Інформація призначена тільки для фахівців в області охорони здоров'я для поширення на спеціалізованих конференціях і семінарах. Свідоцтво про оцінку технічної документації медичного виробу УкрМедСерт № UA.TF.058-17 від 16.03.2017 р., Декларація DoC/SE-UA/02 від 
27.02.2017 р. про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013 р.  Виробник: Chemotechnique MB Diagnostics AB (Швеція). Представник: ТОВ "Слейтон Солюшнс", тел. 38 073 01 444 09
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C-017A
C-017A Cobalt(II)chloride 
hexahydrate 1.0% pet 

CAS   
7791-13-1

Компонент, що використовується для фарбування скла та порцеляни. Працює як сиккатив у 
фарбах. Використовується в різних сплавах (стоматологічних, тощо). Може спричинити 
мультиформну еритему, сип. Може викликати повітряний контактний дермат

12

C-017B
C-017B Cobalt(II)chloride 
hexahydrate 0.5% pet 

CAS   
7791-13-1

Компонент, що використовується для фарбування скла та порцеляни. Працює як сиккатив у 
фарбах. Використовується в різних сплавах (стоматологічних, тощо). Може спричинити 
мультиформну еритему, сип. Може викликати повітряний контактний дермат

13

C-020
C-020 COLOPHONIUM 20.0% 
pet 

CAS     
8050-09-7

Жовта смола (каніфоль), яка використовується у виробництві лаків, друкарських фарб, паперу, 
паяльних флюсів, мастильно-охолоджуючих рідин, клею для підвищення клейкості, поверхонь-
покриттів, полірувальних матеріалів, воску, косметики (туш для вій, рум'яна, тіні для вік), 
топічних лікарських засобах, каніфолю для скрипкового смичка, допоміжні матеріали для 
атлетів, очисники для виготовлення соснової олії. Також використовується в матеріалах для 
зубних зліпків і пломбувальних матеріалах. Також відомий як каніфоль. Перехрест: 
перуанський бальзам, дігідроабіетіл спирт, деревний дьоготь. Може викликати повітряний 
контактний дерматит

17 17

C-022
C-022 Copper(II)sulfate 
pentahydrate 2.0% pet 

 CAS  
7758-99-8

Працює як фунгіцид. Використовується як пігмент при виробництві фарб і тонер-реагент в 
фотографії. Мідь також використовується, наприклад, в стоматологічних сплавів. Відомий як 
сульфат міді.

21

C-026
C-026 BORNANEDIONE 1.0% 
pet 

CAS     
10373-78-1

Ініціатор для видимих стоматологічних акрилових композитних матеріалів, які 
полімеризуються світлом. Також відомий як Camphoroquinone і Камфорохінон.

25

C-035 C-035 CARVONE 5.0% pet 
CAS   
10373-78-1

Може бути знайдений в декількох ефірних оліях і використовується для ароматизації лікерів, 
мил, стоматологічних матеріалів та в парфюмерії. Також відомий як 2-циклогексен-1-он, 2-
метил-5- (1-метілетеніл) -, (5R) - (9Cl) і (R) - карвон

20 32

D-016
D-016 N,N-Dimethyl-4-
toluidine 5.0% pet

CAS     
99-97-8.

Амін прискорювач полімеризації, наприклад, стоматологічних метакрилових реставраційних 
матеріалів.

6

D-045
D-045 
DIMETHYLAMINOETHYL 
METHACRYLATE 0.2% pet 

CAS   
2867-47-2.

Використовується в якості активатора аміну у видимих стоматологічних акрилових 
композиційних матеріалах, які полімеризуються світлом.  Також відомий як N, N-
діметіламіноетілметакрілата. 

7 26
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E-002
E-002 Epoxy resin Bisphenol 
A 1.0% pet 

CAS   
25068-38-6

Смола на основі епихлоргидрина і бісфенолу А, що використовується в клеях, покриттях, 
електроізоляції, пластифікаторах, полімерних стабілізаторах, шаруватих матеріалах, 
поверхневих покриттях, фарбах та чернилах, при обробленні виробів, ПВХ, вінілових 
рукавичках і т.д. Також може бути знайдений в будівельної галузі, електронній мікроскопії, і 
скульптурах. Олігомери можуть варіюватися за молекулярною масою від 340 і вище. Чим вище 
молекулярна маса, тим менше сенсибілізація. Може викликати мультиформну еритему, сип. 
Може викликати повітряний контактний дерматит. UCU.

23

E-007
E-007 Ethylene glycol 
dimethacrylate 2.0% pet

CAS   
97-90-5.

Зшиваючий метакриловий мономер в зубних композиційних матеріалах, герметиках, 
протезах, клеях, штучних нігтях, друкарських фарбах і т.д. також відомий як EGDMA. Може 
викликати повітріний контактний дерматит.

3 3 4

E-015
E-015 N-Ethyl-p-
toluenesulfonamide 0.1% pet 

CAS     
80-39-7.

Наповнювач смоли в стоматологічних матеріалах, що використовуються для ізоляції порожнин 
під реставрацієй. Пластифікатор в ПВА лаках, поліамідах, ацетату целюлози ін. 

18 18

E-016 E-016 EUGENOL 2.0% pet 
 CAS  
97-53-0.

Використовується в якості аромату в парфумерії - гвоздичної олії. Стоматологічний анальгетик 
в відбиткових матеріалах і періодонтальних насадках. Використовується у виробництві 
ваніліну, а також в якості приваблюючих комах речовинах. Також доступні як частина МХ-07, 
МХ-08. Може викликати контактну кропивницю. Перехрест: перуанський бальзам, ізоевгенол, 
бензоина, пропанідід.

16 9 16

3
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F-002B
F-002B FORMALDEHYDE 
2.0% aq 

CAS     
50-00-0.

Використовується у виробництві сечовини, фенольні меламіном і acetale смол. Знайдено в 
текстильної продукції. Використовується як в'яжучий, дезинфікуючий засіб, консервант в 
косметиці, мастильно-охолоджуючих рідин, шампунів і т.д. Інші області впливу включають 
антиперспірант в косметиці, anticracking агент в стоматологічних пластмас, anhidrotics, 
виробництва деревно-стружкової плити, чистячі засоби, дезинфікуючі засоби та дезодоранти, 
хімчистка матеріалів, клеїв, мінеральної вати виробництва, фарби і покриття, паперової 
промисловості, фенольні смоли і мочевино пластмас в клеїв і взуття, фотопапір і розчинів, 
лаків, друковані матеріали, дубильні речовини, бородавка правового захисту, бальзамування 
розчини, добрива, деревні композити, ізоляції. Релізери формальдегіду: Bakzid P, Biocide DS 
5249, Bronopol, Dantoin MDMH, DMDM гидантоин, Dowicil 200, Germall 115, Germall II, Grotan 
BK, гексаметилентетрамін, KM 103, параформальдегід, Parmetol K50, Поліоксіметіленовий 
сечовини, Preventol D1, -D2, - D3. Перехрест: арил-сульфонамід смола, хлорид хлоралліл-
гексамін. Може викликати мультиформну еритему, сипя. PA. PT. Може викликати повітряний 
контактний дерматит.

19

G-003A G-003A GLUTARAL 0.2% pet  CAS 111-30-8.

Використовується при стерилізації ендоскопічних інструментів, стоматологічного та 
перукарське обладнання. Використовується також в якості рідини для бальзамування, в 
електронній мікроскопії. Засіб для дублення шкіри. Затверджувач для фотографічного 
желатину. Фармакологічний агент, що використовується при пітливості і в якості 
протигрибкового препарату, для лікування бородавок і деяких бульозний захворювань, а 
також герпетичної інфекції. Також відомий як глутаральдегід. Може викликати повітряний 
контактний дерматит.

10 34

G-005B
G-005B Gold(I)sodium 
thiosulfate dihydrate 2.0% 
pet 

CAS     
10233-88-2.

Похідне від золота, використовується для скринінгу контактної алергії до золотих матеріалів в 
стоматології

14 14

H-004
H-004 1,6-Hexanediol 
diacrylate 0.1% pet 

CAS   
13048-33-4.

Поширений акриловий мономер в УФ-затверджуючіх чорнилах, клеях, покритті, 
фоторезистіах, литті, штучних нігтях і т.д. Також відомий як HDDA. Мономер в стоматологічних 
композитних матеріалах

10 27

H-010
H-010 2-Hydroxyethyl 
methacrylate 2.0% pet 

CAS     
868-77-9.

Метакрилової мономер, який використовується в УФ-чернилах, клеях, лаках, стоматологічних 
матеріалах, штучних нігтях і т.д. Також відомий як НЕМА.

6 5 13
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H-013
H-013 Bisphenol A 
glycerolate dimethacrylate 
(BIS-GMA) 2.0% pet

CAS   
1565-94-2.

Поширений метакриловий мономер в зубних композитних реставраційних матеріалах і зубних 
герметиках. Цей мономер також широко використовується в промисловості. Також відомий як 
2,2-біс (4- (2-гідрокси-3-methacryloxypropoxy) феніл) пропан і BIS-GMA

4 4 5

H-014C
H-014C BENZOPHENONE-3 
10.0% pet

 CAS  
131-57-7.

Поширений УФ-адсорбер в стоматологічних композитних матеріалах, інших пластикових 
матеріалів. Використовується в якості УФ-адсорбуючої речовини в місцевих сонцезахисних 
кремах, зволожувачах, шампунях, засобах для догляду за волоссям, губній помаді, бальзамах 
для губ, лаках для нігтів і т.д. Також відомий як 2-гідрокси-4-метоксібензофенона, Eusolex 4360, 
Escalol 567, Оксибензон. Хрест: dioxybenzone. PA. 

7

H-016
H-016 DROMETRIZOLE 1.0% 
pet

CAS   
2440-22-4.

УФ-адсорбер використовується при виробництві пластмас, косметичних засобів, 
стоматологічних, акрилових матеріалів, барвників і т.д. Також відомий як 2 (2-гідрокси-5-
метилфеніл) бензотриазол, Tinuvin P. 

21 28

M-005 M-005 Mercury 0.5% pet
 CAS  
7439-97-6.

Хімічний реагент, який можна знайти в термометрах та амальгамах зубів, також у 
фармацевтичних препаратах, протигнильних фарбах, сільськогосподарських хімікатах. Може 
викликати повітряний контактний дерматит

12 8 11

M-006B

M-006B 2,2-bis(4-(2-
Methacryl-oxyethoxy) 
phenyl)-propane (BIS-EMA) 
2.0% pet

CAS   
24448-20-2.

Метакриловий мономер на основі бісфенолу А. Використовується у композиційних матеріалах 
для відновлення зубів та як реактивний мономер у продуктах для клейових  (адгезивних)  
речовин, також відомий як BIS-EMA.

5 33

M-007
M-007 Bisphenol A 
dimethacrylate (BIS-MA) 
2.0% pet

CAS   
3253-39-2.

Метакриловий мономер на основі бісфенолу А. Використовується у композиційних та 
клейових (адгезивних) матеріалах для відновлення зубів. Також відомий як 2,2-біс (4-
Метакрилокси) фенілпропан та BIS-MA.

9

M-013
M-013 Methyl methacrylate 
2.0% pet

CAS     
80-62-6.

Метакриловий мономер у пластмасах для протезів, кісткового цементу, штучних нігтів, 
слухових апаратів тощо. Також відомий як MMA.

1 1 1

M-025
M-025 Methylhydroquinone 
1.0% pet

 CAS  
95-71-6.

Стабілізатор та антиоксидант у акрилових мономерах для запобігання полімеризації. 22

5
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N-002A
N-002A Nickel(II)sulfate 
hexahydrate 5.0% pet

 CAS    
10101-97-0.

Нікель, метал, поширений гаптен у різних сплавах, гальванічних металах, сережках, 
годинниках, гудзиках, блискавках, кільцях, посуду, інструментах, акумуляторах, деталях 
машин, робочі металорізальні рідини, в нікелюванні сплавів, монетах, пігментах протезів, 
ортопедичних матеріалах, ключах, ножицях, бритвах, окуляра, тощо. Може спричинювати 
мультиформну еритему, сип. Може викликати повітряний контактний повітряний дерматит. 
ICU

15 15

P-001
P-001 Palladium (II) chloride 
2.0% pet

CAS     
7647-10-1.

Хімічний каталізатор. Може бути знайдений в ювелірних прикрасах, стоматологічних сплавах 
та гальванічних частинах годинників.

19 23

P-014A
P-014A Potassium 
dichromate 0.5% pet

CAS   
7778-50-9.

Шестивалентна форма хрому, яка використовується в цементі, при дубленні шкіри, в 
текстильних барвниках, консервантах для деревини, сплавах у металургії, безпечних сірниках, 
фотографіях, гальваніці, антикорозійних речовинах, гравіруванні та літографії, кераміці, в 
автомобільній промисловості, виробництві телевізорів, при фотокопіюванні, нанесенні тату, як 
тіні / пігменти для тіней (оксид хрому), при тестуванні молока, зварюванні, в воску для підлоги, 
поліруванні взуття, фарбах, клеях, пігментах, миючих засобах та ін. Може викликати 
повітряний  контактний дерматит.
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S-017
S-017 Sodium 
tetrachloropalladate(II) 
hydrate 3.0% pet

CAS     
13820-53-6.

Неорганічна сполука, що використовуэться, серед іншого, в хімічному синтезі як каталізатор. 
Вона присутня у багатьох сплавах, що містять паладій
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T-008 T-008 Tin 50.0% pet
CAS     
7440-31-5.

Метал, що використовуэться в олов'яних покриттях, пайках та стоматологічних сплавах, 
розбірних трубках. Використовується у виробництві солей олова.
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T-011
T-011 4-Tolyldiethanolamine 
2.0% pet

CAS     
3077-12-1.

Амінний прискорювач для полімеризації, наприклад, в стоматологічних акрилових 
композитних відновлювальних матеріалах.
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T-018
T-018 Triethylene glycol 
dimethacrylate 2.0% pet

CAS     
109-16-0

Метакриловий мономер, який використовується як перекрестно зв'язывающий реагент в 
адгезивах та відновних матеріалах для зубів. Також відомо як TEGDMA і TREGDMA.
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T-027
T-027 Tetrahydrofurfuryl 
methacrylate 2.0% pet

CAS     
2455-24-5.

Метакриловий компонент, що використовується в стоматологічних матеріалах, наприклад, 
коронки та мосту. Також використовується як компонент у штучних нігтях.
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U-004
U-004 Urethane 
dimethacrylate 2.0% pet

CAS   
72869-86-4.

Метакрилат, що базується на метакрилатному аліфатичному ізоціанаті. Використовується в 
стоматологічних в'яжучих речовинах (адгезиви), смоляному шпоны та пломбувальних 
матеріалах, також відомий як UDMA
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