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Sammenhæng mellem eksponering og antal 
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Case: møbelimprægnering med spray

• Fra 2. halvår 2005 øget antal 

henvendelser om 

luftvejssymptomer efter 

møbelimprægnering.

• Symptomer: Hoste, åndenød, 

almensymptomer, feber, evt. 

latens på 1-2 timer.

• Nedsat iltmætning:  25%

• Lungertg m infiltrater  15%
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Imprægnering - eksponering 

• Tekstil- og læderimprægnering med spray

• Domineret af et mærke

• Volumen 1- 4 dåser (½ - 2 l)

• Inde >>> ude

• Indhold: Fluorcarboner/ silikoneolie/ 

opløsningsmidler/ drivgas



Indhold i imprægneringsspray 

Kemisk Beredskab,  Mads Skak Jensen



Partikelfordeling: 

spray A i forhold til spray B

NFA, Asger W Nørgaard m.fl.



Konklusion

• Spayprodukter til overfladebehandling kan 

forårsage alvorlig lungeskade

• Mekanisme: kollaps af alveolærer efter skade 

på surfactant

• Årsagen ukendt: Kemi/ fysik (partikelstørrelse) 

/ kemi+fysik? 

• Det aktuelle produkt blev fjernet fra markedet



Case: blysikkativ

• 2½ år dreng drak af en 

flaske med sikkativ –

indholdet bly-stearat

• Initialt behandlet med 

aspiration og aktivt kul.

• Samme døgn sat i 

behandling Dimaval® 

(dimercaptopropansulfonat)    
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Klinisk forløb

• Behandlet en uge før første blodbly forelå

• Blodbly  50 g/dl (2,5 mol/l)

• Klinisk upåfaldende under forløbet bortset 

fra udvikling af udslæt.

• Behandling standset

• Efterfølgende blodbly lave



Konklusion

• Begrænset viden om toksikologi, 
hovedsagelig analogi til andre organo-
blyforbindelser

• Behandling iværksat blindt ud fra 
antagelse af toksisk dosis, hurtig 
optagelse og fordeling til CNS

• Ingen klinisk sygdom bortset fra den 
iatrogene



Case: skyttebly

• Praktiserende læge 

ønsker hjælp til at 

fortolke et blodbly 

udenfor reference      

(> 2 mikrogram/l)

• Patienten er skytte i 

fritiden og 

• støber selv projektiler 

til sine våben Juniorer, Haderup skytteforening

http://www.blistrup-skytteforening.dk/baguns4.1.jpg


Skyttebly: problemstilling

• Kendt fra klinik og litteratur

• Blodblyniveau hos aktuelle og andre skytter 

er ikke helbredsmæssigt acceptabelt 

• Hygiejne på skydebane og personligt har 

betydning for eksponering



Skyttebly: Forholdsregler

• Udredning af skytter og  indendørs 

skydebaner i to klubber for at dokumentere 

blodbly og risikofaktorer

• Samarbejde med Danske Skytteforeninger 

om undersøgelse og forebyggelse.



Konklusion

• Eksponeringsniveau som i arbejdsmedicin

• Ingen regulering

• Forebyggelse som i arbejdsmedicin dog i 

samarbejde med privat organisation.





Case: ishockey er farligt

• En gruppe store teen-agere havde under en ishockeykamp 
været generet af hoste og trykken i brystet. De fortsatte 
kampen, og symptomerne svandt helt efter kampen. 

• 9 – 12 timer efter fik 2 spillere  tiltagende hoste, 
hæmoptyse, åndenød og trykken i brystet. Indlagt > 20 h. 
efter kampen. 

• Røntgen viste udbredte bilaterale fortætninger, 
lungefunktionen nedsat, iltmætning  85%.

• Behandlet med ilt og corticosteroider.

• Udskrevet 4 og 7 dage efter eksponering, normal røntgen 
og lungefunktion efter ca. 1 måned. Spillede ishockey efter 
1 år.



24 hours4 hours

Røntgen af lunger: samme problemstilling, men anden pt.



Ishockey: eksponering

• Banen behandles med ”Ice resurfacing machine” 

drevet af propangas

• Danner CO og NOx

• Dårlig vedligeholdelse kan reducere effekt af 

katalysator

• Ventilationen ved isen begrænses bevidst

• NOx er lipofilt - rammer primært perifert i lunger 

• Meget høj ventilation øger dosis  



Ice resurfacing machine at work



Konklusion

• Ja, ishockey kan være farligt



Case: Thyreoidea cluster 

• Henvist af læge, der ville vide om  

thyreoidealidelse hos far, mor og datter  

kunne have årsager i miljøet



Faderen indeksperson

• Thyreoidit med overgang i hypothyreose

• I substitutionsbehandling gennem 4 år

• Progredierende demens



Familien 

• Datter i behandling for højt stofskifte

• Moderen undersøgt talrige gange for 

thyreoidealidelse, ikke i behandling. 



Ydre årsager til thyreoidealidelser

• Thyreoidea hormon

• Flere andre lægemidler

• Jodindtagelse

• Hamburger thyreotoxicosis



Cluster bust

• Lægeoplysninger på alle

• Udvidet kostanamnese  

• Konf. med endokrinolog



Konklusion

• Moderen ingen thyreoidealidelse

• Far og datter med relateret sygdom –

hyppigt forekommende og øget familiær 

forekomst

• Miljømedicinsk diagnose: familiær stress 

pga. faderens progredierende demens.


