AR TURĖČIAU
DEGINTIS
SOLIARIUME?
Visi soliariume besideginantys žmonės
rizikuoja pakenkti savo sveikatai, tačiau kai
kuriems iš jų gresia didesnė rizika.
Tai apima žmones, kurie:
• yra natūraliai šviesaus gymio (daugelio
žmonių Šiaurės Airijoje oda yra strazdanota ir
saulėje įdega greičiau)
• yra jaunesni nei 35-erių metų amžiaus
• turi daug apgamų
• yra turėję neįprastą reakciją ar jautrumą šviesai
• vartoja tam tikrus vaistus, pvz., kai kuriuos
antidepresantus
• per pastarąsias 48 valandas deginosi saulėje ar
soliariume
• vaikystėje dažnai nudegdavo saulėje
• buvo gydyti nuo odos vėžio
ar ikivėžinių odos darinių
• turi saulės poveikio sukeltų odos pažeidimų
• laukiasi
• naudoja kosmetikos priemones

Dėl išsamesnės informacijos apsilankykite:

www.careinthesun.org
Jei nerimaujate dėl vėžio, paskambinkite
„Cancer Focus Northern Ireland“
nemokama slaugytojų telefono linija.

0800 783 3339
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 9.00 – 13.00 val.
Skambučiai iš fiksuoto ryšio telefono yra nemokami
nurseline@cancerfocusni.org
Cancer Focus Northern Ireland
40-44 Eglantine Avenue
Belfast BT9 6DX
Tel.: 028 9066 3281
El. p.: info@cancerfocusni.org
www.cancerfocusni.org
Labdaros organizacijos Nr.: XN48265

PAŽVELKITE
ATIDŽIAU Į
SOLIARIUMUS

Išspausdinta 2017 m. vasario mėn. Peržiūrėti 2018 m. rugpjūčio mėn.

LITHUANIAN

Kreipkitės į savo šeimos
gydytoją, jei pastebėjote
apgamų pakitimų, naujų
apgamų ar neįprastų
darinių ant odos.

FAKTAI

Pagal galiojančius
įstatymus jaunesniems
nei 18 metų asmenims
soliariumo teikiamomis
paslaugomis soliariumo
patalpose naudotis
draudžiama.

Deginimasis
soliariume padidina
riziką susirgti odos
vėžiu, ypač, jei
pradėjote tai daryti
nesulaukę 35 metų
amžiaus.

Deginimasis
soliariume nėra
veiksmingas būdas
papildyti organizmą
vitaminu D.

MITAI
„Įdegusi oda atrodo sveikai ir gražiai.“
Įdegis – tai ženklas, kad jūsų oda yra pažeista saulės ar
soliariumo įrenginių skleidžiamų ultravioletinių (UV)
spindulių. Tai nėra sveikatos požymis. UV spinduliai
sukelia odos vėžį ir ankstyvą jos senėjimą, suglebimą bei
skatina raukšlių ir gelsvų ar rudų dėmių formavimąsi.

„Įdegusi soliariume atrodysiu puikiai
proginiame renginyje.“
Trumpalaikis intensyvių UV spindulių poveikis
soliariumuose gali padaryti dar daugiau žalos odai
ir paspartinti odos senėjimo procesą. Be to, soliariumo
lempų skleidžiama šviesa gali sudirginti odą, sukelti
paraudimą, niežėjimą, ją išsausinti, o taip pat pažeisti
ir jūsų akis. Nenatūralus įdegis – tai tik pakaitalas, jūsų
natūralus grožis yra geresnis pasirinkimas.

„Nenoriu per stipriai nudegti
atostogų metu.“
Soliariume įgytas įdegis negali rimtai apsaugti nuo
tolesnės, saulės poveikio odai daromos žalos. Žmonės,
kurių oda linkusi nudegti, tačiau neįdega, lygiai taip pat
nudegs soliariume.

Degintis soliariume yra saugiau
nei saulėje.“
Soliariumai nesuteikia „saugaus įdegio“. Kai
kurių soliariumų įrenginių skleidžiamas UV spindulių
intensyvumas gali būti daug kartų stipresnis
nei vidurdienio saulės.

SPECIALISTŲ NUOMONĖS
Europos Komisija ir Rizikos sveikatai, aplinkai ir
energijai mokslinių tyrimų komitetas teigia:
„Saugios soliariumo lempų skleidžiamų UV
spindulių poveikio ribos nėra.”
„Moksliniai įrodymai nepritaria idėjai, kad įdegti
„iš lėto“ yra saugu.”
Nejonizuojančios radiacijos apsaugos
tarptautinė komisija teigia:
„Bet kokio tipo deginimasis soliariumuose gali
padidinti riziką susirgti odos vėžiu.“
Pasaulio sveikatos organizacija:
„nerekomenduoja dirbtinio įdegio UV spindulių
prietaisų kosmetikos reikmėms.”
Degintis soliariume niekada nėra saugu,
tačiau, jei pasiryžote, skaitykite toliau …
Pagal galiojančius įstatymus soliariumo
paslaugų teikėjai privalo...
• Iškabinti Sveikatos apsaugos ministerijos
įspėjamąjį pranešimą apie deginimosi
soliariume keliamą riziką
• Informuoti apie sveikatai keliamą riziką ir
pateikti informacinį lapą
• Visada atlikti soliariumo įrenginių priežiūrą
• Duoti apsauginius akinius, kurie turi būti
dėvimi viso deginimosi laikotarpio metu
Soliariumo paslaugų teikėjai taip pat
turėtų:

„Mano sporto klube soliariumo nebūtų,
jei tai būtų nesaugu.“

• Įvertinti bendrą jūsų sveikatos būklę tuo
atveju, jei dėl tam tikro sutrikimo deginimasis
soliariume jums galėtų dar labiau pakenkti
• Įvertinti, ar jūsų oda ne per šviesi deginimuisi
soliariume
• Patarti, kaip naudotis įranga ir ką daryti
nenumatytais kritiniais atvejais

Tai, kad jūsų sporto ar sveikatos klube
yra soliariumas, dar nereiškia, kad degintis jame yra
saugu.

Jeigu soliariumo saugumo standartai
jums kelia susirūpinimą, susisiekite su
savo vietinės savivaldybės aplinkos
sveikatos skyriumi.

