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OSTRZEŻENIE ZDROWOTNE 
 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SOLARIUM 

 

Długoterminowe używanie solarium może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. 

Korzystanie z solarium wiąże się z: 

●  podwyższonym ryzykiem nowotworu skóry – osoby korzystające z solarium  

    przed ukończeniem 35 roku życia zwiększają ryzyko zachorowania na  

    czerniaka złośliwego ( najpoważniejsza forma nowotworu skóry ) o 75%; 

●  uszkodzeniem oczu włącznie z podwyższonym ryzykiem zachorowania na 

    zaćmę ( choroba oczu, soczewka oka zostaje pokryta błoną, która wpływa 

    negatywnie na wzrok i może spowodować całkowitą utratą wzroku ) – jeśli 

    dostępna ochrona oczu nie jest stosowana; oraz 

●  przedwczesnym starzeniem skóry, co oznacza że Twoja skóra stanie się 

    szorstka, twarda i pomarszczona w młodym wieku. 

 

Dla użytkowników solarium ryzyko utraty zdrowia jest większe niż ewntualne 
korzyści osiągane dzięki niemu ( takie jak produkowanie witaminy D). 

 

Istnieją również krótkoterminowe efekty zagrożenia zdrowia: 

● poparzenie skóry, które może stać sie czerwone i bolesne, mogą też  

   powstać pęcherze; 

● suchość skóry; 

● swędzenie „gorąca” wysypka; 

● nawrót opryszczki; oraz 

● swędzenie oczu, zapalenie spojówek lub poważniejsze pogorszenie stanu  

   oczu, jeśli nie jest stosowana odpowiednia ochrona oczu. 

 

Nie powinieneś korzystać z solarium, jeśli: 

● miałeś nowotwór skóry w przeszłości; 

● ktoś z Twojej rodziny chorował na raka skóry; 

● masz jasną bądź delikatną karnację; 

● łatwo ulegasz poparzeniom słonecznym; 

● masz oparzenie słoneczne / uszkodzenia skóry bądź uległeś poparzeniu  

   słonecznemu w przeszłości, zwłaszcza w dziewciństwie; 

● masz dużą liczbę piegów bądź jesteś rudowłosy; 

 

 

 



 

 

● masz dużą liczbę pieprzyków na ciele; 

● Twoja kondycja zdrowotna ulega pogorszeniu pod wpływem słońca; 

● używasz leków bądź kremów, które sprawiają że Twoja skóra jest bardziej  

    wrażliwa na oparzenia; 

● masz osłabiony układ odpornościowy; 

● nie ochranisz oczu – nigdy nie używaj solarium bez stosownej ochrony   

   oczu; 

● jesteś poniżej 18 roku życia. 

 

 

Niektóre kobiety w ciąży mają bardziej wrażliwą skórę. Może to oznaczać, że 
Twoja skóra ulegnie szybszemu poparzeniu słonecznemu albo poparzeniu 
podczas korzystania z solarium. 

 

NIEZGODNE Z PRAWEM JEST KORZYSTANIE Z SOLARIUM PRZEZ 
OSOBY PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA. 

ZABRONIONE JEST WYPOŻYCZANIE BĄDŹ SPRZEDAWANIE ŁÓZEK 
SOLARIOWYCH OSOBOM PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA. 

  

 

 

 

 


