ДАЛИ ДА ИЗПОЛЗВАМ
СОЛАРИУМ?
Всички потребители на солариуми рискуват
да увредят здравето си, но някои хора са позастрашени от други.

За допълнителна информация посетете:

Това влкючва хора, които:

Ако имате въпроси, свързани с рака, позвънете
на безплатния телефон на медицинските сестри
от „Фокус върху рака“ – Северна Ирландия

• имат естествено светла кожа (много хора
от Сев. Ирландия имат кожа, която лесно
изгаря и се покрива с лунички, когато бъде
изложена на слънцето)
• са на възраст под 35 години
• имат множество бенки
• някога са получавали свръхреакция или
алергия към светлина
• взимат определени медикаменти, като
антидепресанти
• са се излагали на слънце или на соларно
излъчване през последните 48 часа
• като деца са имали чести слънчеви
изгаряния
• са лекувани от рак на кожата
или предракови кожни увреждания
• имат увредена от слънцето кожа
• са бременни
• са използвали козметични средства

www.careinthesun.org

0800 783 3339

Понеделник до петък 9:00 - 13:00 ч.
Обажданията са безплатни от стационарни
телефони nurseline@cancerfocusni.org

Cancer Focus Northern Ireland
40-44 Eglantine Avenue
Belfast BT9 6DX
T: 028 9066 3281
И: info@cancerfocusni.org
www.cancerfocusni.org
Код на благотворителната
организация: XN48265

РАЗБЕРЕТЕ
СОЛАРИУМА
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BULGARIAN

Потърсете съвета на личния
си лекар, ако забележите
промени в бенките, нови
бенки или необичайни
промени по кожата.

ФАКТИТЕ

МИТОВЕТЕ
„Тенът е здравословен и
привлекателен“
Тенът е признак, че кожата Ви е увредена от
ултравиолетово (UV) лъчение от слънцето или
солариума – той не е здравословен. UV лъчите
причиняват рак на кожата и ранното ѝ стареене
с набръчкване, увисване и жълтеникаво или
кафеникаво обезцветяване.

„Ползването на солариум ще
ме покаже в най-добрата ми
форма при специални случаи“

Незаконно е лица
под 18-годишна
възраст да
използват солариум
в соларен клуб

Употребата на солариум
повишава риска от рак
на кожата, особено ако
използвате солариума
преди 35-годишна
възраст

Кратките периоди на интензивно излагане
на UV лъчи в солариума могат да ускорят
увреждането и стареенето на кожата.
Солариумите могат също така да раздразнят
кожата Ви, причинявайки зачервяване,
сърбеж и сухота, а може да увредят и очите
Ви. Фалшивият тен е алтернатива, но покажете
естествения си блясък.

„Не искам да изгоря през
почивните дни“
Ползването на
солариум не е
ефективен начин
за повишаване на
нивата на
витамин D

Солариумите предоставят много слаба защита
от по-нататъшно увреждане на кожата, когато
сте на слънце. Хората, които изгарят и по
принцип не придобиват тен на слънце, ще
изгорят и в солариума.

„Тенът от солариума е побезопасен от слънчевия тен“
Солариумите не предлагат „по-безопасен тен“.
Някои солариуми могат да излъчват UV лъчи,
многократно по-силни от слънчевото лъчение
по обед през лятото.

„Моят фитнес център не би
предлагал солариум, ако не
беше безопасно“
Това, че Вашият фитнес център или салон за
здраве има солариум, не означава, че той е
безопасен.

МНЕНИЕТО НА
ЕКСПЕРТИТЕ

Европейската комисия и нейният
Научен комитет по рисковете за здравето,
околната среда и енергетиката казват:
„Не съществуват безопасни граници на
излагане на UV лъчение от солариуми.“
„Научните доказатества не подкрепят
идеята, че е безопасно да се 'почернява'.“
Международната комисия за защита срещу
нейонизиращите лъчения казва:
„Всяка употреба на солариум може да
повиши риска от рак на кожата.“
Световната здравна организация „не
препоръчва употребата на UV-устройства
за придобиване на тен с козметична цел.“
Никога не е добре да използвате
солариум за почерняване, но ако сте
решили да го направите, четете
нататък …
По закон операторите на солариуми
трябва:
• Да имат на показ предупредителна табелка
от Здравния департамент за рисковете при
използване на соларуим
• Да Ви уведомят за здравните рискове и да
Ви предоставят информационна листовка
• Винаги да наглеждат соларните клетки
• Да предоставят защитни очила, които
трябва да се носят през цялото време,
докато употребявате солариума
Операторите на солариуми трябва също:
• Да оценят общото Ви здравно състояние,
в случай че имате заболяване, което би се
влошило от солариума
• Да преценят дали кожата Ви не е твърде
светла за солариум
• Да Ви обяснят как да боравите с
оборудването и какво да правите в спешен
случай
Ако имате съмнения относно стандартите
за безопасност в някое соларно
студио, свържете се с Департмента по
здравеопазване и околна среда към
регионалния Ви съвет.

