MALI BY STE
POUŽÍVAŤ
SOLÁRIUM?
Všetci používatelia solárií riskujú poškodenie
svojho zdravia, ale niektorým osobám hrozí
väčšie nebezpečenstvo.
Patria sem osoby, ktoré:
• majú prirodzene svetlú pokožku (mnohí
ľudia v Severnom Írsku majú pleť, na ktorej
sa ľahko tvoria pehy, a keď je vystavená
slnku, spáli sa.)
• majú menej ako 35 rokov
• majú vyšší počet materských znamienok
• mali niekedy abnormálnu reakciu na svetlo
• užívajú určité lieky, napr. niektoré
antidepresíva
• boli vystavení slnku alebo boli v priebehu
posledných 48 hodín v soláriu
• v detstve sa na slnku často spálili
• trpeli na rakovinu kože alebo premalígne
kožné lézie
• majú slnkom poškodenú pokožku
• sú tehotné ženy
• sú nalíčené

Podrobnejšie informácie získate na:

www.careinthesun.org
Ak máte akékoľvek obavy v súvislosti
s rakovinou, zavolajte na bezplatnú
telefónnu linku zdravotných sestier
Severného Írska so Zameraním na
rakovinu

800 783 3339
Pondelok až piatok od 9.00 do 13.00 hod.
Hovory z pevnej linky sú bezplatné
nurseline@cancerfocusni.org
Nadácia Cancer Focus Severné Írsko
40-44 Eglantine Avenue
Belfast BT9 6DX
Tel: 028 9066 3281
Email: info@cancerfocusni.org
www.cancerfocusni.org
Číslo charity: XN48265

HLBŠÍ
POHĽAD
NA SOLÁRIÁ

Vytlačené vo februári 2017. Kontrola v auguste 2018.

SLOVAK

Ak si všimnete nejaké zmeny
materských znamienok, nové
materské znamienka alebo
abnormálne zmeny pokožky,
vyhľadajte pomoc Vášho
všeobecného lekára.

FAKTY

MÝTY

„Opálenie je zdravé a atraktívne“
Opálenie je znakom, že Vaša pokožka je
poškodená ultrafialovým (UV) žiarením zo
slnka alebo solária, čo nie je zdravé. UV lúče
spôsobujú rakovinu a predčasné stárnutie,
ktoré spôsobuje vrásky, ochabnutú pokožku a
jej žltkasté alebo hnedé sfarbenie.

„Po použití solária budem na
nadchádzajúcej (spoločenskej)
akcii vyzerať atraktívnejšie“

Používanie
solária v salóne je
protizákonné pre
osoby mladšie ako
18 rokov

Solárium zvyšuje
riziko rakoviny kože,
obzvlášť, ak ho prvý
krát použijete pred
dovŕšením veku 35
rokov

Krátke doby intenzívneho vystavenia UV
žiareniu v soláriách môžu urýchliť poškodenie
pokožky a jej stárnutie. Soláriá môžu
tiež podráždiť Vašu pokožku a spôsobiť
začervenanie, svrbenie a vysušenie, a tiež
môžu poškodiť Váš zrak. Alternatívou je
nepravé opálenie alebo prirodzená zdravá
farba vašej pokožky.

„Nechcem sa spáliť na dovolenke “

Používanie solária nie
je účinným spôsobom
na zvýšenie hladiny
vitamínu D

Používanie solárií poskytuje len veľmi málo
ochrany voči ďalšiemu poškodeniu pokožky
slnkom. Ľudia, ktorí sa bežne spália a zvyčajne
sa neopaľujú na slnku, sa spália aj v soláriu.

„Opaľovanie v soláriu je
bezpečnejšie ako opaľovanie na
slnku“
Soláriá neponúkajú „bezpečné opaľovanie“.
Niektoré soláriá môžu produkovať UV lúče
mnohokrát silnejšie ako poludňajšie letné
slnko.

„Moja telocvičňa by nemala
solárium, ak by nebolo bezpečné“
Pretože Vaša telocvičňa alebo klub zdravia
majú solárium, neznamená to, že je bezpečné.

NÁZORY ODBORNÍKOV
Európska komisia a jej Vedecký výbor pre
zdravie, enviromentálne a energetické riziká,
hovorí:
„Neexistuje bezpečný limit pre vystavenie UV
žiareniu zo solárií.“
„Vedecké dôkazy nepodporujú myšlienku, že je
bezpečné „vytvoriť si“ opálenie.“
Medzinárodná komisia pre ochranu pred
neionizujúcim žiarením hovorí:
„Akékoľvek používanie solárií môže zvýšiť riziko
rakoviny kože.’
Svetová zdravotnícka organizácia: “neodporúča
používanie zariadení na opaľovanie
prostredníctvom UV lúčov
na kozmetické účely.”
Nikdy nie je bezpečné používať na
opaľovanie solárium, ale ak ste sa rozhodli,
čítajte ďalej …
Prevádzkovatelia musia podľa zákona:
• Vystaviť výstražné oznámenie Ministerstva
zdravotníctva ohľadom rizík používania
solária
• Poradiť Vám ohľadom zdravotných rizík a
poskytnúť informačný leták
• Vždy dohliadať na používanie solárií
• Poskytnúť ochranné okuliare, ktoré sa majú
nosiť pri každom použití solária
Prevádzkovatelia solárií by tiež mali:
• Zhodnotiť Vaše všeobecné zdravie v prípade,
že máte ochorenie, ktoré by mohlo solárium
zhoršiť
• Zhodnotiť, či nie je Vaša pokožka príliš bledá
na použitie solária
• Poradiť Vám, ako sa má zariadenie používať,
a čo robiť v prípade núdze
Ak máte akékoľvek obavy ohľadom
bezpečnostných štandardov v opaľovacom
salóne, kontaktujte Environmentálne
zdravotné oddelenie Vašho miestneho úradu.

