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al làtex
L’al·lèrgia

Què és el làtex?
• El làtex de cautxú natural és el fluid lletós que

s’extreu de l’arbre Hevea brasiliensis (arbre de
la goma o arbre del cautxú). S’utilitza molt
en la fabricació de productes d’alta resistència
i elasticitat. Molts productes d’ús quotidià
contenen làtex.

Què és l’al·lèrgia
al làtex?

• És una resposta immunològica exagerada de
l’organisme en entrar en contacte amb productes
o objectes que contenen làtex de cautxú natural.

• L’exposició o el contacte continuat amb les
proteïnes del làtex incrementen el risc de desen-
volupar símptomes d’al·lèrgia.
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Més informació a:

• Societat Catalana d’Al·lèrgia
i Immunologia Clínica (SCAIC)
www.scaic.org

• Associació Catalana d’Al·lergologia
Diplomats en Infermeria (ACADI)
www.acadi.cat

• Asociación Española de Alérgicos a Alimentos
y Látex - AEPNAA
www.aepnaa.org, aepnaa@aepnaa.org
Tel. 915 60 94 96

• Asociación Española de Alérgicos al Látex
www.alergialatex.es, info@alergialatex.es
Tel. 914 29 50 86



Quins són
els símptomes
de l’al·lèrgia al làtex?

• L’aparició dels símptomes pot produir-se de forma
immediata o bé aparèixer algunes hores després
d’haver estat en contacte amb objectes que contenen
làtex (inflar un globus, exploracions mèdiques,
ginecològiques o dentals, etc.).

• Els símptomes que poden aparèixer (de menys a més
gravetat) són:

– Picor, inflor de la cara i les parpelles.
– Picor de nas i d’ulls, esternuts, mucositat.
– Picor o opressió a la gola, dificultat per empassar.
– Dificultat per respirar, xiulets.
– Mareig o desmai.
– Pressió sanguínia baixa (hipotensió).
– Anafilaxi (reacció al·lèrgica greu que pot afectar tot
l’organisme).

• Si se sospita que es pateix al·lèrgia al làtex, cal
consultar-ho amb el personal sanitari del centre
d’atenció primària. Si el metge ho considera oportú
derivarà el cas a l’especialista en al·lergologia, qui en
farà el diagnòstic.

Com es produeix el
contacte amb el làtex?

• Per contacte directe amb pell o mucoses: per exem-
ple, en tocar algú amb guants de làtex o en usar un
preservatiu o inflar un globus.

• Per inhalació: per exemple, en respirar partícules de
làtex procedents de la pols de guants que en contenen.

• Per ingestió: per exemple, en menjar un aliment
manipulat amb guants de làtex (menys freqüent).

Quin és el tractament
de l’al·lèrgia al làtex?

• No hi ha un tractament que curi l’al·lèrgia al làtex.

• Les persones amb antecedents d’al·lèrgia al làtex
han d’evitar qualsevol forma de contacte amb
el làtex.

• Existeixen, però, medicaments que alleugen
els símptomes de les reaccions al·lèrgiques una
vegada s’han produït.

Què és la síndrome
làtex-fruites?

• Un percentatge important de persones al·lèrgiques
al làtex poden presentar també reaccions al·lèrgi-
ques a fruites determinades com el plàtan,
la castanya, el kiwi o l’alvocat.

Quins productes
contenen làtex?

• Una gran varietat de productes del nostre entorn
contenen làtex (globus inflables, guants, preserva-
tius, gomes d’esborrar, xumets, tetines, pneumà-
tics, cinta adhesiva, matalassos, sola de les saba-
tes, pilotes, roba esportiva, etc.).

• També contenen làtex alguns productes sanitaris
(guants, esparadrap, sondes, taps de vials, masca-
retes, tiretes, material quirúrgic).
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