Συνιστάται να αποφεύγουν
το τεχνητό μαύρισμα όσοι έχουν:
ηλικία μικρότερη των 18 ετών

• Το τεχνητό μαύρισμα
δεν είναι υγιές

τύπο δέρματος Ι (τάση να εμφανίζουν φακίδες, φυσικό χρώμα μαλλιών κόκκινο, αδυναμία
μαυρίσματος ή μαυρίζουν μόνο αφού καούν
από τον ήλιο, ή καίγονται εύκολα στον ήλιο)

• Το τεχνητό μαύρισμα πριν την
ηλιοθεραπεία δεν προστατεύει
από την έκθεση στον ήλιο και
το ηλιακό έγκαυμα.

 ερισσότερους από 16 σπίλους (διαμέτρου μεπ
γαλύτερης των 2mm) στο δέρμα τους ή ασυμμετρικούς και ακανόνιστου σχήματος σπίλους
διαμέτρου μεγαλύτερης των 5mm με διάφορα
χρώματα και ανώμαλα όρια

• Τα μηχανήματα τεχνητού
μαυρίσματος δεν είναι μια
ασφαλής επιλογή για να
αυξήσει κανείς τα
επίπεδα της βιταμίνης D.

ιστορικό συχνών σοβαρών ηλιακών εγκαυμάτων κατά την παιδική ηλικία

• Το τεχνητό μαύρισμα
δεν είναι ασφαλέστερο
από την ηλιοθεραπεία.

ηλιακό έγκαυμα (ερύθημα)
 ερματικό καρκίνο ή ιστορικό δερματικού
δ
καρκίνου
πρώτου βαθμού συγγενή με ιστορικό μελανώματος
λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή η οποία προκαλεί φωτοευαισθησία.

να αφαιρούν τα καλλυντικά από το σώμα τους
ν α μη χρησιμοποιούν αντηλιακά, ενισχυτικά
μαυρίσματος ή άλλα παρόμοια προϊόντα
να φορούν προστατευτικά γυαλιά καθόλη τη
διάρκεια της συνεδρίας τεχνητού μαυρίσματος
να ακολουθούν τους χρόνους έκθεσης που αντιστοιχούν στον τύπο δέρματός τους
να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο ή το τεχνητό μαύρισμα για τουλάχιστον 48 ώρες μετά
τη συνεδρία.
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Όσοι χρησιμοποιούν τα μηχανήματα
τεχνητού μαυρίσματος οφείλουν να
ακολουθούν τις υποδείξεις κατάλληλα
εκπαιδευμένου επαγγελματία,
σύμφωνα με τις οποίες οφείλουν:

Το τεχνητό
μαύρισμα
«ακτινοβολεί»
κινδύνους

www.grel.gr

φωτοευαισθησία

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ),
ως ρυθμιστική αρχή αρμόδια για την προστασία
του πληθυσμού από τις ακτινοβολίες, προτρέπει
όσους επιλέγουν το τεχνητό μαύρισμα να λάβουν
υπόψη τις ακόλουθες πληροφορίες και συστάσεις:

Ασφάλεια
Η ασφάλεια των χρηστών εξαρτάται από τον τρόπο που παρέχονται οι υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος στις αντίστοιχες επιχειρήσεις, οι οποίες οφείλουν να διαθέτουν μηχανήματα τεχνητού
μαυρίσματος (σολάριουμ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την εκπομπή ακτινοβολίας (0.3 W/
m2) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην επιχείρηση τεχνητού μαυρίσματος πρέπει
να είναι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις
επιδράσεις της διαδικασίας μαυρίσματος, καθώς
επίσης και οδηγίες ασφάλειας για τους καταναλωτές, όπως αυτές ορίζονται στα σχετικά διεθνή
και ευρωπαϊκά πρότυπα.
Οι χρήστες οφείλουν να ακολουθούν τους χρόνους έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία που
τους υποδεικνύει ο κατάλληλα εκπαιδευμένος
επαγγελματίας τεχνητού μαυρίσματος σύμφωνα
με τον τύπο δέρματός τους.
Οι χρήστες πρέπει να φορούν καθ’ όλη τη
διάρκεια της συνεδρίας κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά (τα γυαλιά πρέπει
να παρέχονται από την επιχείρηση), για την προστασία των
ματιών τους από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Το τεχνητό μαύρισμα ΔΕΝ είναι ασφαλέστερη επιλογή για μαύρισμα σε σχέση με
τον ήλιο.
Τα μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία, όπως και ο ήλιος.
Η ακτινοβολία που εκπέμπουν ωστόσο μπορεί να
είναι πολλές φορές ισχυρότερη από την ηλιακή. Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την
ακτινοβολία των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος «καρκινογενή για τον άνθρωπο» - κατηγορία 1
(όπως ο καπνός του τσιγάρου, ο αμίαντος, η ακτινοβολία γάμμα, το ραδόνιο κ.α.).

Το μαύρισμα ΔΕΝ είναι ένδειξη υγείας.
Η άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού απέναντι στην
υπεριώδη ακτινοβολία εκδηλώνεται ως μαύρισμα. Η
μελανίνη του δέρματος σκουραίνει για να αποτρέψει
περαιτέρω βλάβες στο δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία. Δεν παρέχει καμία προστασία έναντι των μακροχρόνιων επιδράσεων της υπεριώδους ακτινοβολίας. Το
μαύρισμα μπορεί να φαίνεται αισθητικά ωραίο και ως εκ
τούτο να είναι επιθυμητό, αλλά στην πραγματικότητα δεν
είναι παρά ένα ορατό σημάδι πως το δέρμα έχει υποστεί
βλάβες και έχει επιχειρήσει να προστατευτεί από αυτές.

Το τεχνητό μαύρισμα ΔΕΝ είναι απαραίτητο για
αύξηση των επιπέδων της βιταμίνης D.
Το τεχνητό μαύρισμα δεν είναι μια ασφαλής επιλογή για
την αύξηση της βιταμίνης D. Για τους ενήλικες στην Ελλάδα αρκούν ελάχιστα λεπτά καθημερινής έκθεσης των
χεριών και του προσώπου τους στον ήλιο για την κάλυψη
των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνη D. Η υπερέκθεση
στην υπεριώδη ακτινοβολία δεν αυξάνει τα επίπεδα βιταμίνης D στον οργανισμό και δεν είναι ωφέλιμη. Αντιθέτως
θεωρείται επικίνδυνη, καθώς η υπεριώδης ακτινοβολία
έχει καρκινογενετικές ιδιότητες.

Επιπτώσεις τεχνητού μαυρίσματος
Άμεσες:
Ερύθημα (κοκκίνισμα του δέρματος)
Φωτοαλλεργικές & φωτοτοξικές αντιδράσεις
Μακροχρόνιες:
Φωτογήρανση (ρυτίδες, πανάδες)
Μη μελανωματικοί καρκίνοι του δέρματος
Μελάνωμα (η πλέον θανατηφόρα μορφή δερματικού
καρκίνου)

Το τεχνητό μαύρισμα ΔΕΝ προετοιμάζει το δέρμα για
την ηλιοθεραπεία.

Ο χρήστης μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος δέχεται
περισσότερη υπεριώδη ακτινοβολία από ότι θα δεχόταν αν
έκανε ηλιοθεραπεία.

Η προστασία που παρέχει το τεχνητό μαύρισμα ισοδυναμεί με
αυτή που παρέχει αντηλιακό με δείκτη προστασίας SPF 2 ή 3.
Δηλαδή δεν προστατεύει καθόλου από την έκθεση στον ήλιο και
το ηλιακό έγκαυμα.

Εκτιμάται πως άτομα τα οποία ξεκίνησαν συνεδρίες τεχνητού μαυρίσματος σε νεαρή ηλικία έχουν αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης μελανώματος σε σύγκριση με όσους δεν έχουν
κάνει ποτέ (IARC/WHO).

