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Σολάριουμ
τι πρέπει

να προσέχεις

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ως ρυθμιστική αρχή αρμόδια 

για την προστασία του πληθυσμού από τις ακτινοβολίες, προτρέπει όσους επιλέ-

γουν το τεχνητό μαύρισμα να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες πληροφορίες και συ-

στάσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Εάν...
 είσαι κάτω των 18 ετών

  έχεις τύπο δέρματος I ή II  ή πολλούς σπίλους

  έχεις υποστεί ηλιακό έγκαυμα στο παρελθόν ή καίγεσαι εύκολα 
στον ήλιο

  έχεις οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του δέρματος

  λαμβάνεις φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν φωτοευαισθησία

...συνιστάται να αποφεύγεις το σολάριουμ.
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Μετά το σολάριουμ:

  Εάν μετά από 48 ώρες εμφανιστεί ερύθημα, κνη-
σμός ή κάποιος άλλος ερεθισμός, ανάφερέ το στον 
εκπαιδευμένο επαγγελματία της επιχείρησης. Εάν 
τα φαινόμενα αυτά επιμείνουν, συμβουλέψου δερ-
ματολόγο. 

  Απόφυγε την ηλιοθεραπεία ή το σολάριουμ για 48 ώρες.

Η υπεριώδης ακτινοβολία 
είτε από τον ήλιο είτε από το σολάριουμ:

  Βλάπτει το δέρμα και τα μάτια. Οι επιπτώσεις εξαρ-
τώνται από την ποιότητα και την ποσότητα της ακτι-
νοβολίας, καθώς και από τον τύπο δέρματος.

 Μπορεί να προκαλέσει:
Άμεσα: ερύθημα, φωτοτοξικές & φωτοαλλεργικές 
αντιδράσεις.
Μακροχρόνια: φωτογήρανση, βλάβες στα μάτια, 
καρκίνους του δέρματος (ακόμη και μελάνωμα).

Πριν το σολάριουμ:

  Αφαίρεσε τα καλλυντικά από το σώμα σου. 

  Κάλυψε ευαίσθητες περιοχές του σώματός σου, 
π.χ. τατουάζ, ουλές. 

  Να φοράς τα προστατευτικά γυαλιά σε όλη τη διάρ-
κεια της συνεδρίας. 

  Να τηρείς τους χρόνους έκθεσης που έχει υπολογί-
σει ο εκπαιδευμένος επαγγελματίας της επιχείρησης. 

Τύπος δέρματος VI
Καθόλου ευαίσθητος στον ήλιο, δεν καίγεται, αποκτά βαθύ μαύρο χρώμα.

Τύπος δέρματος ΙV

Ελάχιστα ευαίσθητος στον ήλιο, καίγεται ελάχιστα, 

πάντοτε μαυρίζει, αποκτά καφέ χρώμα.

Τύπος δέρματος ΙΙΠολύ ευαίσθητος στον ήλιο, καίγεται εύκολα, 
μαυρίζει ελάχιστα.

Τύπος δέρματος ΙIΙ
Ευαίσθητος στον ήλιο, ορισμένες φορές καίγεται, 

μαυρίζει με αργό ρυθμό, αποκτά ανοιχτό καφέ χρώμα.

Τύπος δέρματος Ι
Εξαιρετικά ευαίσθητος στον ήλιο, καίγεται πάντα, 

δε μαυρίζει.

Τύπος δέρματος V
Καθόλου ευαίσθητος στον ήλιο, σπάνια καίγεται, μαυρίζει πολύ, αποκτά σκούρο καφέ χρώμα.
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