
 

 

Innovació i
desenvolupament.
Nou concepte de les 
visites tècniques 

Excel·lència en el servei i vocació de millo-
ra contínua

A Previntegral, l’excel·lència en el camí és la 
nostra raó de ser, i és per aquest motiu que 
estem desplegant una nova sistemàtica per 
ser més àgils i eficients a l’hora de donar res-
posta als nostres clients.

Les exigències en matèria de prevenció de 
riscos laborals cada cop són més altes i es 
necessari que les empreses puguin gestio-
nar d’una forma àgil, ordenada i senzilla tots 
els requisits legals que els apliquen.

 
Per aquest motiu, tots els nostres tècnics 
disposen de dispositius d’última generació 
durant les visites de seguiment i assessora-
ment tècnic per tal de poder-nos adaptar a 
les necessitats específiques de cada client.

Previntegral, sempre al vostre costat de 
manera ràpida, senzilla, tecnològica i pro-
fessional.
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Risc químic en centres 
d’estètica i perruqueries

És inqüestionable la repercussió de la 
química en la nostra societat actual per 
la seva valuosa contribució al progrés i 
benestar en totes les facetes de la vida 
diària. 

No obstant això, hem de ser conscients 
que determinats productes químics po-
den comportar un risc potencial per a la 
seguretat i la salut de les persones que 
els manipulen i/o hi estan exposades.

D’aquesta manera, si no es prenen les 
mesures preventives adequades, poden 
provocar tant accidents laborals com 
malalties professionals. 

L’existència o no d’aquest risc depèn de 
les substàncies presents i de com s’uti-
litzen.

La gran varietat de tasques i processos 
que poden realitzar-se en les professions 
de l’àmbit de la perruqueria i altres trac-
taments de bellesa fa que pugui existir 
risc d’exposició en diversos productes 
químics, ja que poden estar potencial-
ment presents durant els processos de 
decoloració, tint, allisar, permanent, afai-
tat, manicura, etc., motiu pel qual cal te-
nir-ho en compte per poder determinar 
el risc químic en aquest sector.

Els productes cosmètics no estan sot-
mesos al reglament europeu d’etique-
tatge de productes químics REACH ni al 
CLP, per tant, NO HI HA FITXES DE SEGU-
RETAT de productes cosmètics. L’única 
informació de què es disposa és la cap-
sa, el mateix recipient i les instruccions 
del producte. Cal tenir present que els 
productes cosmètics tenen components 
sensibilitzants, cancerígens, al·lèrgens i 
disruptors endocrins que poden afectar 
l’embaràs, entre altres qüestions.

És indispensable identificar els produc-
tes químics presents i conèixer-ne les 
característiques de perillositat.

Com a recomanacions generals, s’han de 
seguir les següents mesures preventives: 
• Tenir sempre en compte les instruc-

cions d’ús i les advertències de l’eti-
queta o fulletó del producte.  
 

• És recomanable utilitzar sempre 
guants d’un sol ús durant tota  
l’operació.   
 

• Mirar d’evitar esquitxades als ulls, la 
pell o la roba.  
 

• No barrejar amb altres productes. 
 

• No emmagatzemar en recipients 
que creïn confusió sobre el seu con-
tingut real.
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Nova web
Previntegral
adaptada a
smartphones
Us presentem la nova web de Previnte-
gral adaptada als smartphones. Amb 
aquesta actualització volem facilitar tant 
l’accessibilitat i la visualització com la 
descàrrega de documentació de l’àrea 
de clients, treballadors, col·laboradors 
i el nostre campus virtual a través del 
telèfon mòbil.

Tot el que necessiteu, amb un clic i des 
del telèfon mòbil!

Soroll i salut

Què és?
El soroll és un so que resulta molest, inútil i desa-
gradable per a la persona que l’escolta. 

El camp d’audició per a l’home es troba en fre-
qüències d’entre 20 i 20.000 Hz.

Com ens afecta?
Efectes del soroll sobre la salut

Segons el nivell de pressió sonora, les unitats 
de la qual són dB(A), podem trobar diferents 
efectes sobre la salut dels treballadors. Uns dels 
més coneguts és el malestar que apareixeria en 
ambients d’oficina amb uns nivells de 55 dB(A) i 
en ambients industrials de 85 dB(A); hipertensió 
en nivells de 55-116 dB(A), i disminució de la ca-
pacitat auditiva, que es produeix en adults amb 
uns nivells de 75 dB(A) i en fetus, de 85 dB(A).

Efectes generals 
Es poden manifestar de diverses maneres:

• Alteració del ritme cardíac, acceleració de 
la respiració, augment de la pressió i vaso-
constricció perifèrica, entre d’altres.

• El soroll també pot ocasionar efectes sobre 
l’audició, com la presbiacúsia i l’efecte em-
mascarador; efectes sobre el son, sobre el 
rendiment de treball i altres molèsties.  

Una correcta avaluació del risc ens permetrà 
identificar, valorar i establir les mesures preven-
tives més adients.

A Previntegral Group realitzem avaluacions del 
nivell d’exposició al soroll que afecta els dife-
rents llocs de treball de l’empresa i, en cas que si-
gui necessari, i d’acord amb la normativa vigent 
en matèria de soroll (RD 286/2006), proposem 
mesures preventives i/o correctores.

Més enllà de la implantació de mesures al lloc de 
treball, és imprescindible la realització dels exà-
mens de salut per tal de controlar i minimitzar 
els possibles efectes sobre la salut dels treballa-
dors.
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Concurs de Paletes

Propera obertura a
Solsona
Ens complau anunciar-vos que properament 
obrirem una nova delegació de Previntegral
a l’emblemàtic Edifici del Seminari de la
població de Solsona.

Aquesta nova delegació ens apropa més a 
tots els clients de la comarca del Solsonès.

El passat 9 de juny 
vam ser presents 
i vam col·laborar 
en el 46è Concurs 
de Paletes, orga-
nitzat pel Gremi 
de la Construcció 
del Baix Camp.

• Feu un bon ús de la crema solar. 
• Fotoprotector factor 30-50 i aplicat 30 

minuts abans de l’exposició solar.
• Utilitzeu roba adequada.
• Eviteu, en la mesura que sigui possible, 

el sol cap al migdia.
• Feu descansos a l’ombra i hidrateu-vos 

per prevenir possibles cops de calor.
• Empreu barrets d’ala ampla per protegir 

coll/orelles i ulleres de sol que filtrin el 
99% dels UVA i UVB.

• Reviseu el cos a la recerca de possibles 
canvis a la pell (pigues, taques, etc.).

Protegiu-vos del sol


