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Aνασκόπηση
Μετρήσεις υπεριώδους ακτινοβολίας
εκπομπής μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος
(σολάριουμ) στην Ελλάδα
Πετρή Α.
Καραμπέτσος Ε.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Ðåñßëçøç
Η υπεριώδης ακτινοβολία (UVR) των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος
(σολάριουμ) έχει χαρακτηριστεί από τη Διεθνή Επιτροπή για την Έρευνα στον Καρκίνο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας ως «καρκινογενής για τον άνθρωπο» (IARC, 2009). Η χρήση ωστόσο των σολάριουμ
για λόγους αισθητικής εξακολουθεί να είναι ευρύτατα διαδεδομένη παγκοσμίως. Το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 60335-2-27:2010 «Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές. Ειδικές απαιτήσεις για τις συσκευές
που εκθέτουν το δέρμα στην υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία» ισχύει στην Ε.Ε. θέτοντας τα όρια της
εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από τα σολάριουμ. Σύμφωνα με αυτό, η σταθμισμένη με το φάσμα ερυθηματώδους δράσης πυκνότητα ισχύος υπεριώδους ακτινοβολίας (irradiance Eeff, W/m2) που εκπέμπεται
από τα σολάριουμ δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,3 W/m2. Ο WHO αλλά και η Ε.Ε. προτρέπουν τις χώρες
να υιοθετήσουν νομοθεσία και κανονισμούς για την ασφάλεια και τον έλεγχο της χρήσης των σολάριουμ. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ανέλαβε δράση με στόχο την καταγραφή της εκπεμπόμενης UVR από σολάριουμ στη χώρα μας. Ανάλογη δράση δεν έχει υλοποιηθεί ξανά στην Ελλάδα,
ούτε υφίσταται σχετική νομοθεσία. Η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε μετρήσεις UVR σε σολάριουμ σε όλη τη
χώρα. Στα δυο τρίτα των μηχανημάτων που μετρήθηκαν η Eeff υπερέβαινε το όριο που δίνεται στο ανωτέρω πρότυπο, 0,3 W/m2. Ανάγοντας την Eeff σε όρους δείκτη UV, προέκυψε πως η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανημάτων εξέπεμπε ακραία υπεριώδη ακτινοβολία (δείκτης UV >11).

Ultraviolent Radiation (UVR) from Artificial Tanning
Devices (Solarium) in Greece
Summary

Petri A., Karabetsos E.

Ultraviolent radiation (UVR) from artificial tanning devices (solarium) has been
classified by the International Agency for Research on Cancer of the World Health Organization (IARC) as
“carcinogenic to humans” – group 1, the highest risk category (2009). However the use of ultraviolet
radiation emitting devices for artificial tanning due to cosmetic purposes is widespread worldwide. Τhe
European technical standard EN60335-2-27:2010 “Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation”
applies in EU countries the limits of exposure to UVR from artificial tanning devices. According to
EN60335-2-27:2010, the erythemal weighted irradiance of the tanning devices should not exceed 0.3
W/m2. WHO and EU strongly advise their members to introduce legislation in order to regulate and control the use of solarium for cosmetic purposes. Greek Atomic Energy Commission (GAEC) which is the national competent authority for radiation protection, has initiated a surveillance action on artificial tanning
industry in Greece. No such research has ever been conducted before. GAEC performed in situ measurements of UV emissions from artificial tanning devices in solaria businesses all over Greece. The erythemal
weighted irradiance exceeded the limit of 0.3 W/m2, in two out of three tanning devices measured.
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Α. Πετρή, Ε. Καραμπέτσος
παρουσία εργασία πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΙΣΜΑ», το
οποίο αποτελεί μέρος της Δράσης «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων ΚΡΗΠΙΣ», η οποία εντάσσεται στα Επιχειρησιακά
Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013. Αντικείμενο του προγράμματος «ΠΡΙΣΜΑ» είναι η ολιστική εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του γενικού πληθυσμού στην
Ελλάδα από φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβολιών μέσω της ανάπτυξης πρότυπης ηλεκτρονικής
πλατφόρμας πολλαπλών εφαρμογών.

Η

1. ΕΙΣΑΓΩΓH –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Το τεχνητό μαύρισμα για λόγους αισθητικής εξακολουθεί να είναι ιδιαιτέρως δημοφιλές παγκοσμίως, παρά τις συστάσεις διεθνών και εθνικών
οργανισμών. Στη βόρεια Ευρώπη πάνω από το 60%
των γυναικών και το 50% των ανδρών ηλικίας 18-50
ετών έχουν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μια φορά
μηχάνημα τεχνητού μαυρίσματος ενώ εκτιμάται πως
πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα, το 70% των οποίων
λευκές γυναίκες ηλικίας 16-45 ετών, χρησιμοποιούν
καθημερινά σολάριουμ στις Η.Π.Α.1,2
Το τεχνητό μαύρισμα έχει συσχετιστεί με επιβλαβείς για τον οργανισμό συνέπειες, άμεσες και μακροχρόνιες. Στις άμεσες συνέπειες εντάσσονται το
ερύθημα ή ηλιακό έγκαυμα, φωτοτοξικές και φωτοαλλεργικές αντιδράσεις καθώς και βλάβες στα μάτια,
ενώ μακροχρόνια το μαύρισμα μπορεί να οδηγήσει
στην ανάπτυξη μη μελανωματικών καρκίνων του δέρματος αλλά και μελανώματος.3,4 Εκτιμάται πως άτομα
τα οποία ξεκίνησαν συνεδρίες τεχνητού μαυρίσματος
σε ηλικία μικρότερη των 35 ετών έχουν κατά 87% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος, με τον
κίνδυνο να αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των
συνεδριών.5
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), η
Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη
Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP), η Επιστημονική Επιτροπή για τα Καταναλωτικά Προϊόντα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (SCCP), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη Καρκίνου του Δέρματος
(EUROSKIN) αποτρέπουν από το τεχνητό μαύρισμα.
Συνιστούν δε την απαγόρευση του τεχνητού μαυ ρίσματος σε νεαρά άτομα (ηλικίας μικρότερης των
18 ετών), σε άτομα με φωτότυπο Ι ή/και ΙΙ, με μεγάλο αριθμό σπίλων, καθώς και σε άτομα με προ-

σωπικό ή οικογενειακό ιστορικό δερματικών καρκίνων.3,6,7
Η υπεριώδης ακτινοβολία των μηχανημάτων
τεχνητού μαυρίσματος χαρακτηρίστηκε το 2009 από
τη Διεθνή Επιτροπή για την Έρευνα στον Καρκίνο
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (IARC, WHO)
ως «καρκινογενής για τον άνθρωπο» και ταξινομήθηκε στην ίδια κατηγορία με το κάπνισμα, τον
αμίαντο και τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες - κατηγορία 1 (κατηγορία του υψηλότερου κινδύνου
καρκινογένεσης).8
Το διάστημα Σεπτεμβρίου 2008 – Δεκεμβρίου
2009 έλαβε χώρα στην Ευρώπη μια κοινή δράση
δέκα αρμόδιων αρχών, προστασίας καταναλωτή
και εμπορίου, ισάριθμων ευρωπαϊκών χωρών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Κύπρος,
Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία,
Λετονία, Ολλανδία και Πολωνία), με στόχο την
αποτύπωση της κατάστασης που αφορά τις πρακτικές που ακολουθούνται στην παροχή υπηρεσιών
τεχνητού μαυρίσματος, αλλά και τη μέτρηση της
ακτινοβολίας εκπομπής των σολάριουμ, σε κάθε
μια από τις χώρες αυτές. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν πως ένα στα επτά μηχανήματα σολάριουμ
παραβίαζε τα όρια της UV ακτινοβολίας. 9 Ακολούθησε και δεύτερη φάση της εν λόγω δράσης, το
διάστημα Μαρτίου 2010 – Νοεμβρίου 2011, στην
οποία συμμετείχαν επιπλέον δυο χώρες (Νορβηγία
και Ηνωμένο Βασίλειο). Τα αποτελέσματα της
δεύτερης φάσης έδειξαν πως το 64%, από τα 1072
σολάριουμ που μετρήθηκαν, παραβίαζε το όριο
των 0.3 W/m2.10 Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται
τα αποτελέσματα ανάλογων μελετών και σε άλλες
χώρες, όπως για παράδειγμα στην Αγγλία, όπου η
υπεριώδης ακτινοβολία υπερέβαινε το όριο σε
εννιά στα δέκα μηχανήματα ή στην Αυστραλία
όπου διαπιστώθηκε πως εκπέμπονταν έως και έξι
φορές ισχυρότερα επίπεδα UVA σε σχέση με τον
ήλιο μιας καλοκαιρινής ημέρας, σε μεσαίο
γεωγραφικό πλάτος.11,12
Στην Ε.Ε. ισχύει το τεχνικό πρότυπο ΕΝ 60335-227:2010 «Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 2-27: Ειδικές
απαιτήσεις για συσκευές έκθεσης του δέρματος σε
υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία» το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Καταναλωτικά Προϊόντα (SCCP/0949/05) και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.13 Το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60335-2-27:2010
έχοντας στόχο τον περιορισμό του κινδύνου που
ενέχει για το γενικό πληθυσμό η χρήση συσκευών
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΣΟΛΑΡΙΟΥΜ)

ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

Κατάταξη συσκευών εκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας – UV τύπος13
UV τύπος

Ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος
υπεριώδους ακτινοβολίας W/m2

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από

250<λ<320 nm

320<λ<400nm

1

<0.0005

≥0.15

Εκπαιδευμένο προσωπικό

2

0.0005 - 0.15

≥0.15

Εκπαιδευμένο προσωπικό

3

<0.15

<0.15

Οποιονδήποτε

4

0.15

<0.15

Εξειδικευμένο ιατρό

τεχνητού μαυρίσματος για λόγους αισθητικής, θέτει
συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Πρώτη απαίτηση του Προτύπου είναι η κατηγοριο ποίηση των συσκευών τεχνητού μαυρίσματος
ανάλογα με την ακτινοβολία που εκπέμπουν στη
UVA περιοχή (320-400nm) καθώς και στην περιοχή
που περιλαμβάνει το φάσμα του UVB και μέρος του
UVC (περιοχή 250-320nm που εφεξής θα ονομάζεται UVBC), σύμφωνα με τα κριτήρια που δίνονται
στον Πίνακα 1. 13 Ορίζεται πως οι συσκευές UV
τύπου 1 και τύπου 2 προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις τεχνητού μαυρίσματος,
κέντρα αισθητικής καθώς και σε παρόμοιες επιχειρήσεις υπό την επίβλεψη κατάλληλα εκπαιδευμένου
προσωπικού. Οι συσκευές UV τύπου 3 είναι κατάλληλες και για οικιακή χρήση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
Οι συσκευές UV τύπου 4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατόπιν ιατρικής υπόδειξης, από
εξειδικευμένο προσωπικό.13
Βασική απαίτηση είναι η ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας, Eeff που
εκπέμπεται από τις συσκευές τεχνητού μαυρίσματος
να μην ξεπερνά τα 0.3 W/m2.13 Οι βιολογικές επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό δεν εξαρτώνται μόνο από την πυκνότητα ισχύος της ακτινοβολίας αλλά και από τη σχετική φασματική απόκριση κάθε μήκους κύματος στο
να προκαλέσει ένα βιολογικό φαινόμενο.7 Για να
αποδοθεί η δραστικότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας στην πρόκληση ερυθήματος (φαινόμενο το
οποίο έχει οριστεί να αποτελεί το μέτρο της βλαπτικότητας της υπεριώδους ακτινοβολίας) έχει οριστεί το φάσμα ερυθηματώδους δράσης της υπεριώδους
ακτινοβολίας, Sλ, το οποίο εκφράζει τη σχετική φασματική απόκριση κάθε μήκους κύματος, στο φάσμα
του υπεριώδους, στην πρόκληση ερυθήματος στο
δέρμα (Σχήμα 1).6,7
Η ενεργός ή ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος της

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014

Σχήμα 1 – Το προτυποποιημένο φάσμα ερυθηματώδους
δράσης της υπεριώδους ακτινοβολίας -κόκκινη συνεχής
γραμμή. Το φάσμα πρόκλησης ακανθοκυτταρικού καρκίνου, όπως έχει προκύψει από μελέτες σε πειραματόζωα, μπλε διακεκομμένη γραμμή.7

υπεριώδους ακτινοβολίας, Eeff, W/m2, έχει οριστεί
για να αποδώσει την ικανότητα υπεριώδους ακτινοβολίας στην πρόκληση ερυθήματος:

Όπου: Sλ, ο παράγοντας στάθμισης, η σχετική φασματική απόδοση της υπεριώδους ακτινοβολίας στο
να προκαλέσει ερύθημα (Σχήμα 1), Ελ η πυκνότητα
ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας σε W/m2/nm
και Δλ το εύρος μηκών κύματος (nm).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Καταναλωτικά
Προϊόντα (SCCP) θέτει ως όριο έκθεσης στην υπεριώδη
ακτινοβολία τεχνητών πηγών, όπως είναι τα σολάριουμ,
το όριο το οποίο έχει υιοθετήσει και το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 60335-2-27:2010, που είναι τα 0.3 W/m2
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Α. Πετρή, Ε. Καραμπέτσος
ερυθηματώδους πυκνότητας ισχύος ή τις 11 SED
(Standard Erythemal Doses, SED, 1 SED = 100
J/m2) σε 1 ώρα (h). 7,13 Τα 0.3 W/m 2 ερυθη ματώδους πυκνότητας ισχύος υπεριώδους ακτινοβολίας αντιστοιχούν σε δείκτη UV 12, τον οποίο ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει
«ακραίο» και ισοδυναμούν με την υπεριώδη ηλιακή
ακτινοβολία στους τροπικούς.7,14
Ο δείκτης UV έχει καθιερωθεί διεθνώς από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα μέτρο της έντασης της υπεριώδους ακτινοβολίας στην επιφάνεια
της Γης σε σχέση με τις επιδράσεις της στο ανθρώπινο δέρμα, αποδίδει την επικινδυνότητα της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας και εκφράζει τη δραστικότητα αυτής στην πρόκληση ερυθήματος.14 Ο
δείκτης UV ορίζεται από τη σχέση:

Όπου k είναι μια σταθερή ποσότητα ίση με 40
m2/W. Ο δείκτης UV είναι μια αδιάστατη ποσότητα
και ανάλογα με την τιμή του η επικινδυνότητα της
ηλιακής ακτινοβολίας χαρακτηρίζεται από «χαμηλή»
(δείκτης UV<2) έως «ακραία» (δείκτης UV 11+) με
μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στο δέρμα
και στα μάτια, για μικρότερο χρόνο έκθεσης, βλ.
Σχήμα 2α. 14 Στο γράφημα του Σχήματος 2β, το
οποίο έχει ληφθεί από την ιστοσελίδα του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, απεικονίζεται ο μέσος
δείκτης UV, ανά μήνα, το διάστημα 2002-2013, στην

Αθήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το γράφημα, η
μέγιστη τιμή του δείκτη UV στην Αθήνα έχει καταγραφεί τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, με μέση μέγιστη τιμή του δείκτη UV περίπου 10.15
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Καταναλωτικά
Προϊόντα (SCCP) προτρέπει, αλλά και το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 60335-2-27:2010 αναφέρει πως η συνολική ερυθηματώδης δόση ενέργειας που δέχεται ο χρήστης κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας τεχνητού μαυρίσματος διάρκειας 10 min δε θα πρέπει να ξεπερνά
την Ελάχιστη Ερυθηματώδη Δόση (Minimal Erythemal Dose, MED) ανάλογα με το φωτότυπό του.7,13
Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί αναφέρεται η MED για
κάθε φωτότυπο.16 Το Πρότυπο επίσης αναφέρει πως
η δόση ενέργειας, σε μη μαυρισμένο δέρμα, κατά την
πρώτη συνεδρία δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 100
J/m2, δηλαδή τη 1 SED.13 Στις επόμενες συνεδρίες ο
χρόνος έκθεσης μπορεί να αυξάνεται σταδιακά, ώστε
τελικά να καταλήξει στο μέγιστο χρόνο έκθεσης που
αντιστοιχεί στην MED του φωτότυπου του χρήστη,
ανάλογα με την ερυθηματώδη πυκνότητα ισχύος κάθε
μηχανήματος τεχνητού μαυρίσματος. Επιπροσθέτως, το
Πρότυπο σημειώνει πως κάθε έκθεση στην υπεριώδη
ακτινοβολία αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου
του δέρματος, ενώ αναφέρει πως δεν υπάρχει κάποιο
όριο ασφαλείας για τη συνολική ετήσια έκθεση σε αυτή (π.χ. μέγιστη ετήσια ασφαλής δόση). Προτρέπει,
παρόλα αυτά, η συνολική ετήσια δόση υπεριώδους
ακτινοβολίας να μην ξεπερνά τα 25 kJ/m2, σταθμισμένη με το φάσμα μη μελανωματικού καρκίνου (βλ.
Σχήμα 1 μπλε διακεκομμένη γραμμή), για κάθε τύπο
δέρματος.13

Σχήμα 2 – Α. Χαρακτηρισμός έκθεσης σύμφωνα με την τιμή του δείκτη UV. Β. Μέσος δείκτης UV στην Αθήνα το διάστημα 2002-2013, ανά μήνα.15
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ΕΛΛΑΔΑ

Ταξινόμηση φωτότυπων ανάλογα με τον κίνδυνο εμφάνισης ηλιακού εγκαύματος και τις ενδεικτικές τιμές MED για
κάθε φωτότυπο.16

Φωτότυπος

Κίνδυνος
ηλιακού εγκαύματος

Ικανότητα
μαυρίσματος

Κατηγορία

Αριθμός SED
για 1 MED

I
II

Υψηλός
Υψηλός

Μηδενική
Ελάχιστη

Μελανο –καταστολή
(melano-compromised)

<2
2-3

III
IV

Μέτριος
Χαμηλός

Μέτρια
Μεγάλη

Μελανο – επάρκεια
(melano-competent)

3-5
5-7

V

Πολύ χαμηλός

Φυσικό χρώμα καφέ

Μελανο – προστασία

7-10

VI

Εξαιρετικά χαμηλός

Φυσικό χρώμα μαύρο

(melano-protected)

>10

Εάν θεωρηθεί πως σε ένα μηχάνημα τεχνητού
μαυ ρίσματος η ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος
υπεριώδους ακτινοβολίας είναι 0.3 W/m2, οι χρόνοι
έκθεσης για τους ανοιχτόχρωμους φωτότυπους (ΙΙ,
ΙΙΙ, ΙV) ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δόση (1 MED,
δηλαδή) σε μία συνεδρία διαμορφώνονται όπως
δίνεται στον Πίνακα 3. Για τον υπολογισμό θεωρήθηκε η μέση MED κάθε τύπου δέρματος.
Μια ακόμα απαίτηση του Προτύπου αφορά την
πυκνότητα ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας στην
περιοχή του UVC. Η συνολική πυκνότητα ισχύος της
ακτινοβολίας εκπομπής των συσκευών τεχνητού μαυρίσματος στο φάσμα του UVC (200-280nm), ΕUVC,
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0.003 W/m2.13
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και η
Ε.Ε. προτρέπουν τις χώρες να υιοθετήσουν νομοθεσία και κανονισμούς για την ασφάλεια και τον
έλεγχο της χρήσης των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος. Στην Ελλάδα δεν είχε μέχρι τώρα πραγματοποιηθεί ουδείς έλεγχος των εν λόγω μηχανημάτων
όσον αφορά την υπεριώδη ακτινοβολία εκπομπής
τους, ούτε υφίσταται σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Η
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του θέματος, το υφιστάμενο «κενό», από άποψη ακτινοπροστασίας του
γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων και την
ανάγκη καθορισμού νομοθετικού/ρυθμιστικού

Ðßíáêáò 3

ΣΤΗΝ

Μέγιστοι χρόνοι έκθεσης για Eeff=0.3 W/m2.
Μέση MED

Χρόνος έκθεσης (min)

(J/m2)

για Eeff = 0.3 W/m2

ΙΙ

250

14

ΙΙI

400

22

ΙV

600

33

Φωτότυπος

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014

πλαισίου στη χώρα αναφορικά με τις συσκευές
αυτές, προχώρησε στην καταγραφή της κατάστασης
στη χώρα μας σε σχέση με την ασφάλεια, από
πλευράς ακτινοπροστασίας, του γενικού πληθυσμού
και των εργαζομένων από την υπεριώδη ακτινοβολία
των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος, θέτοντας
ως επιμέρους στόχους:
• Τη μέτρηση της ερυθηματώδους πυκνότητας
ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος, συνολικά στο φάσμα του υπεριώδους (UVR 250-400nm) αλλά και
επιμέρους στη UVA (320-400nm) και UVBC
(250-320nm) περιοχή.
• Τη μέτρηση της πυκνότητας ισχύος της υπεριώδους
ακτινοβολίας στη UVC περιοχή (250-280nm).
• Την κατηγοριοποίηση των σολάριουμ σύμφωνα
με τους όρους του Προτύπου, με βάση δηλαδή τα
κριτήρια που δίνονται στον Πίνακα 1.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Κατά το διάστημα Οκτώβριος 2013 – Φεβρουάριος 2014, η ΕΕΑΕ προχώρησε σε μετρήσεις της
υπεριώδους ακτινοβολίας εκπομπής των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος σε διάφορες επιχειρήσεις, πανελλαδικά. Οι επιχειρήσεις που διέθεταν
μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος εντοπίστηκαν
κατόπιν αναζήτησης σε ηλεκτρονικούς επαγγελματικούς καταλόγους αλλά και χρησιμοποιώντας λέξεις
κλειδιά σε γενικές μηχανές αναζήτησης. Στις επιχειρήσεις αυτές, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια,
ξενοδοχεία, ινστιτούτα τεχνητού μαυρίσματος, η
ΕΕΑΕ απέστειλε σχετική επιστολή, ενημερώνοντάς
τες για το πρόγραμμα «ΠΡΙΣΜΑ», τη δράση που η
ΕΕΑΕ ανέλαβε στα πλαίσια αυτού και ζητώντας τη
συνεργασία τους για την καταγραφή και αποτύπωση
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της συμμόρφωσης των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος ως προς την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας.
Κλιμάκια της ΕΕΑΕ, με τον κατάλληλο εξοπλισμό
μέτρησης, επισκέφτηκαν όσες επιχειρήσεις δέχτηκαν
να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και μέτρησαν την υπεριώδη ακτινοβολία εκπομπής των
μηχανημάτων τους, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα μετρήσεων που αναπτύχθηκαν από την ΕΕΑΕ ειδικά για
το σκοπό αυτό, μετά από διεξοδική έρευνα και μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας. Ιδιαίτερη μέριμνα
λήφθηκε επίσης για την προστασία από την υπεριώδη
ακτινοβολία του προσωπικού της ΕΕΑΕ που πραγματοποιούσε τις μετρήσεις.

2.1 Εξοπλισμός μέτρησης
Για τις μετρήσεις επιλέχθηκε ακτινόμετρο η φασματική απόκριση του οποίου στο φάσμα του υπεριώδους αντιστοιχούσε στο φάσμα ερυθηματώδους
δράσης της υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να λαμβάνεται άμεσα ως μετρούμενο μέγεθος η ερυθη ματώδης πυκνότητα ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας σε όλο το φάσμα του UV αλλά και σε κάθε
υποπεριοχή (UVA, UVBC) ξεχωριστά. Συγκεκριμένα
χρησιμοποιήθηκε το ακτινόμετρο X14 με τον ακροδέκτη XD-45-ERYC-4 της εταιρίας Gigahertz-Optik.
Ο ακροδέκτης XD-45-ERYC-4 διαθέτει δυο
αισθη τήρες για τη μέτρηση της ερυθηματώδους
πυκνότητας ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας,

A

έναν για τη μέτρηση στη UVA περιοχή (320-400nm)
και έναν για τη μέτρηση στη UVBC περιοχή (250320nm). Επιπλέον, διαθέτει και τρίτο αισθητήρα για
τη μέτρηση της πυκνότητα ισχύος της υπεριώδους
ακτινοβολίας στη UVC περιοχή (200-280nm).

2.2 Πρωτόκολλα μετρήσεων
Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετεί ο χρήστης το
σώμα του στο μηχάνημα τεχνητού μαυρίσματος,
προκειμένου να εκτεθεί στην υπεριώδη ακτινοβολία,
αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε ο
σχεδιασμός των πρωτοκόλλων μέτρησης και η υλοποίηση αυτών. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε
τρία ή τέσσερα σημεία που αντιστοιχούσαν σε
σημεία του σώματος: γόνατα, κορμός, κεφάλι. Κάθε
μηχάνημα αφέθηκε σε πλήρη, κανονική λειτουργία
για 3 λεπτά προτού ληφθούν οι μετρήσεις ώστε να
προθερμανθούν οι λαμπτήρες και να σταθερο ποιηθεί η ακτινοβολία εκπομπής τους.
Σε κάθε σημείο μέτρησης καταγράφονταν τρεις
τιμές της ερυθηματώδους πυκνότητας ισχύος. Η μέση τιμή των τιμών αυτών αποδίδεται ως το αποτέλεσμα της μέτρησης σε κάθε σημείο.

2.2.1 Πρωτόκολλο μέτρησης για μηχάνημα
τεχνητού μαυρίσματος στα οποία ο χρήστης
ξαπλώνει (κλίνες)
Για τα μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος όπου ο
χρήστης ξαπλώνει μέσα σε αυτά και δέχεται ακτινο-

B

Σχήμα 3 – Διάταξη μέτρησης υπεριώδους ακτινοβολίας σε μηχάνημα τεχνητού μαυρίσματος στο οποίο ο καταναλωτής
ξαπλώνει: Α) μέτρηση άνω συστοιχίας λαμπτήρων, Β) μέτρηση κάτω συστοιχίας λαμπτήρων.
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βολία από συστοιχίες λαμπτήρων οι οποίες είναι τοποθετημένες πάνω και κάτω από το σώμα του, μετρήθηκε ξεχωριστά η ακτινοβολία κάθε επιπέδου.
Για τη μέτρηση της ακτινοβολίας της πάνω
συστοιχίας λαμπτήρων καλύφθηκε η κάτω επιφάνεια
με αδιαφανές (μαύρο) εύκαμπτο υλικό. Ο αισθητήρας προσαρμόστηκε στην κεφαλή τριπόδου το οποίο
τοποθετήθηκε πάνω από το αδιαφανές υλικό στον
κεντρικό άξονα της κλίνης και στράφηκε προς τους
λαμπτήρες της άνω επιφάνειας. Το ύψος της μέτρησης ήταν 25 cm από την επιφάνεια του κάτω επιπέδου, όταν η απόσταση των δυο επιπέδων ήταν μεγαλύτερη από 30 cm. Όταν η απόσταση των δύο επιπέδων ήταν μικρότερη από 30 cm, τότε ο αισθητήρας ακουμπούσε στην επιφάνεια των λαμπτήρων
(ύψος μέτρησης 0 cm). Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε τέσσερα διαφορετικά σημεία 45, 90, 140 και
170 cm κατά μήκος του κεντρικού άξονα, με το
σημείο 45 cm να αντιστοιχεί περίπου στα γόνατα του
χρήστη ενώ το σημείο 170 cm στο κεφάλι του. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με κατεβασμένη την
πάνω συστοιχία λαμπτήρων στη συνήθη της θέση
όταν κάποιος χρησιμοποιεί το μηχάνημα.
Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε για τη μέτρηση της ακτινοβολίας των λαμπτήρων της κάτω
συστοιχίας, όπου στην περίπτωση αυτή ο αισθητή-

Σχήμα 4 – Α. Σχεδιάγραμμα
των σημείων μέτρησης. Β. Η
διάταξη μέτρησης σε μηχάνημα τεχνητού μαυρίσματος
με κατακόρυφη καμπίνα.

A
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ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

ρας ήταν στραμμένος και ακουμπούσε στους λαμπτήρες της κάτω επιφάνειας (ύψος μέτρησης 0 cm).

2.2.2 Πρωτόκολλο μέτρησης για μηχάνημα
τεχνητού μαυρίσματος στα οποία ο χρήστης
στέκεται όρθιος
Σε αυτού του τύπου μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος ο χρήστης στέκεται όρθιος και οι λαμπτήρες είναι τοποθετημένοι περιμετρικά αυτού. Οι μετρήσεις έγιναν σε απόσταση 35 cm από τους
λαμπτήρες καθώς αυτή ήταν η μικρότερη δυνατή
απόσταση που θα μπορούσε να έχει ο χρήστης μέσα
στο θάλαμο τεχνητού μαυρίσματος από τους λαμπτήρες. Ο αισθητήρας προσαρμόστηκε στην κεφαλή
τριπόδου και τοποθετήθηκε εντός του θαλάμου, στραμμένος προς τους λαμπτήρες. Πραγματοποιήθηκαν
μετρήσεις σε τέσσερα διαφορετικά ύψη: 45, 90, 140
και 170 cm. Στο Σχήμα 4α παρατίθεται σχεδιάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται τα σημεία μέτρησης.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––
Το διάστημα Οκτώβριος 2013 - Φεβρουάριος
2014 συνεργάστηκαν και συμμετείχαν στο πρόγραμμα συνολικά 17 επιχειρήσεις: 8 στην Αθήνα, 5 στη

B
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Θεσσαλονίκη, 1 στη Λάρισα, 1 στο Βόλο, 1 στη
Λαμία και 1 στην Τρίπολη. Από τις 17 επιχειρήσεις,
οι 3 ήταν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
τεχνητού μαυρίσματος, οι 9 ινστιτούτα αισθητικής
και οι 5 γυμναστήρια. Μετρήθηκαν συνολικά 26
μηχανήματα, εκ των οποίων τα 10 βρίσκονταν σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυ ρίσματος, 10 σε κέντρα αισθητικής και 6 σε γυμναστήρια. 11 από τα μηχανήματα ήταν αυτά στα οποία
ο χρήστης ξαπλώνει μέσα σε αυτά, ενώ τα υπόλοιπα
14 ήταν μηχανήματα στα οποία ο χρήστης στέκεται
όρθιος. Μετρήθηκαν, έτσι, 22 διαφορετικά μοντέλα
μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος από 8 διαφορετικούς κατασκευαστές.
Παρουσιάζεται η μέγιστη τιμή της συνολικής
ερυθηματώδους πυκνότητας ισχύος της υπεριώδους
ακτινοβολίας (σε όλο το φάσμα του UV: 250-400
nm) που εντοπίστηκε σε κάθε μηχάνημα με το ακτινόμετρο X1 4 και τον ακροδέκτη XD-45-ERYC-4
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα πρωτόκολλα μετρήσεων. Επιπροσθέτως δίνεται η ερυθηματώδης
πυκνότητα ισχύος επιμερισμένη στις φασματικές περιοχές UVBC και UVA.
Η συνολική ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος
κυμάνθηκε από 0.09 έως 0.999 W/m2 με μέση τιμή
0.499 ± 0.279 W/m2, σε σύνολο 26 μηχανημάτων.
Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60335-2-27:2010 η
ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0.3 W/m 2. Η συνολική ερυθηματώδης

A

πυκνότητα ισχύος ξεπερνούσε το όριο 0.3 W/m2 στο
65% των μηχανημάτων ενώ μόλις στο 35% ήταν κάτω από αυτό. Επίσης, στο 73% των μηχανημάτων
τεχνητού μαυρίσματος, η ερυθηματώδης πυκνότητα
ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας στη UVBC περιοχή υπερέβαινε τα 0.15 W/m2 (Σχήμα 5).
Η ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας ανά μηχάνημα που μετρήθηκε,
παρουσιάζεται αναλυτικά στα διαγράμματα του Σχήματος 6. Κάθε μπάρα προκύπτει ως άθροισμα των
δυο επιμέρους συνιστωσών, της ερυθηματώδους
πυκνότητας ισχύος της ακτινοβολίας στη UVA
(ενιαίο χρώμα) και στη UVBC (ανοιχτόχρωμες κουκίδες) περιοχή. Η ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος
της υπεριώδους ακτινοβολίας υπερέβαινε το όριο
στην πλειοψηφία των κλινών που μετρήθηκαν. Το
ίδιο φαινόμενο καταγράφηκε και στα όρθια μηχανήματα. Επίσης, είναι ανησυχητικό το μεγάλο ποσοστό
ερυθηματώδους UVBC ακτινοβολίας στο σύνολο της
ερυθηματώδους υπεριώδους ακτινοβολίας κάθε
μηχανήματος, ακόμα και όταν η συνολική ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος ήταν μικρότερη από το
όριο των 0.3 W/m2. Σε ελάχιστα μόνο μηχανήματα
η UVA υπερίσχυε της UVBC στο σύνολο της ερυθηματώδους ακτινοβολίας, πράγμα το οποίο δεν θα
έπρεπε να συμβαίνει με βάση τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος
που θέτει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60335-2-27:2010 (βλ.
Πίνακα 1), από όπου προκύπτει πως τα μηχανήματα

B

Σχήμα 5 – Α. Κατανομή της ολικής ερυθηματώδους πυκνότητας ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας στο σύνολο των
μηχανημάτων που μετρήθηκαν, σε σχέση με το όριο που θέτει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60335-2-27:2010. Β. Κατανομή της ερυθηματώδους πυκνότητας ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας στο φάσμα του UVBC, στο σύνολο των μηχανημάτων που
μετρήθηκαν, σε σχέση με το όριο που θέτει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60335-2-27:2010.
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ΣΤΗΝ

281

ΕΛΛΑΔΑ

B

Σχήμα 6 – Α. Ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας ανά μηχάνημα τεχνητού μαυρίσματος όπου
ο χρήστης ξαπλώνει σε αυτό (κλίνες). Β. Ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας ανά μηχάνημα
τεχνητού μαυρίσματος όπου ο χρήστης στέκεται όρθιος.

Ðßíáêáò 4

που προορίζονται για την απόκτηση τεχνητού μαυρίσματος (UV τύπος 1,2,3) εκπέμπουν κυρίως UVA
ακτινοβολία (στην περιοχή 320-400nm).
Αναφορικά με την ακτινοβολία στη UVC περιοχή, στην πλειοψηφία των μηχανημάτων δεν
ανιχνεύτηκε UVC ακτινοβολία, με τον προανα φερθέντα εξοπλισμό μέτρησης. Σε ορισμένα μηχανήματα (σε 7, συγκεκριμένα, μηχανήματα) ανιχνεύτηκε
UVC ακτινοβολία η πυκνότητα ισχύος της οποίας
ήταν πολύ μικρότερη από το όριο (3 mW/m2) που
θέτει το Πρότυπο. Οι τιμές που μετρήθηκαν ήταν
0.6–2 mW/m2. Σε ένα μόνο μηχάνημα ανιχνεύθηκε
υπεριώδης ακτινοβολία στη UVC περιοχή η πυκνότητα ισχύος της οποίας ξεπερνούσε σχεδόν τέσσερις
φορές το όριο που θέτει το Πρότυπο, με τιμή 13.17
mW/m2.
Με βάση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων της
ερυθηματώδους πυκνότητας ισχύος της υπεριώδους

ακτινοβολίας στη UVA και UVBC περιοχή πραγματοποιήθηκε επίσης η κατηγοριοποίηση των μηχανημάτων όπως προβλέπεται από τους όρους του Προ τύπου ΕΛΟΤ 60335-2-27:2010 στον Πίνακα 4 που
ακολουθεί.
Εννέα μηχανήματα δεν κατατάχθηκαν στον Πίνακα 4, καθώς η ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος της
υπεριώδους ακτινοβολίας υπερέβαινε τα 0.15 W/m2
τόσο στο φάσμα του UVA (320-400nm) όσο και στο
φάσμα του UVBC (250-320nm), και η κατηγοριοποίησή τους δεν ήταν δυνατή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Προτύπου.
Αντιστοιχώντας τις τιμές της ερυθηματώδους
πυκνότητας ισχύος ακτινοβολίας που μετρήθηκαν
στα μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος σε τιμές
δείκτη UV προκύπτει πως στο 77% των μηχανημάτων ο δείκτης UV ήταν ακραίος, 11+. Αναλυτικά η
κατάταξη των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος

Κατάταξη μηχανημάτων που μετρήθηκαν σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Προτύπου ΕΛΟΤ 60335-227:2010
UV τύπος

Ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος
υπεριώδους ακτινοβολίας W/m2
250<λ<320nm

320<λ<400nm

Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από

Αριθμός
μηχανημάτων

1

<0.0005

≥0.15

Εκπαιδευμένο προσωπικό

0

2

0.0005-0.15

≥0.15

Εκπαιδευμένο προσωπικό

1

3

<0.15

<0.15

Οποιονδήποτε

7

4

≥0.15

<0.15

Εξειδικευμένο ιατρό

9
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Α. Πετρή, Ε. Καραμπέτσος
Κατάταξη μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος
σύμφωνα με το δείκτη UV της υπεριώδους ακτινοβολίας που εκπέμπουν.
Κατηγορία
έκθεσης

Δείκτης UV

Αριθμός
μηχανημάτων

Χαμηλή

<2

0

Μέτρια

3-5

3

Μεγάλη

6-7

1

Πολύ μεγάλη

8-10

2

Ακραία

11+

20

ανάλογα με τον δείκτη UV της ερυθηματώδους
πυκνότητας ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας
που εξέπεμπαν, παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.
Με άλλα λόγια, 20 από τα 26 μηχανήματα που
μετρήθηκαν εξέπεμπαν ισχυρότερη υπεριώδη ακτινοβολία από ότι ο ήλιος κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες το μεσημέρι στην Αθήνα (Σχήμα 2β).

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων που
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος
«ΠΡΙΣΜΑ» κατά το διάστημα Οκτώβριος 2013 – Φεβρουάριος 2014, στα δυο τρίτα των μηχανημάτων
που μετρήθηκαν, η ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος
της υπεριώδους ακτινοβολίας υπερέβαινε το όριο
των 0.3 W/m2 που θέτει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 603352-27:2010. Επιπλέον, σε ένα μηχάνημα ανιχνεύθηκε
υπεριώδης ακτινοβολία και στο φάσμα του UVC,
σχεδόν τέσσερις φορές πάνω από το όριο των
0.003W/m2. Από την κατηγοριοποίηση των μηχανημάτων σύμφωνα με την ακτινοβολία εκπομπής στη
UVA και UVBC περιοχή προκύπτει πως η πλειοψηφία των μηχανημάτων είναι τύπου UV 4, δηλαδή
μηχανήματα που σύμφωνα με το Πρότυπο πρέπει να
τα χειρίζεται εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ενώ
εξίσου σημαντικό ήταν το ποσοστό των μηχανημάτων
που δεν κατέστη καν δυνατό να κατηγοριοποιηθούν
καθώς η ακτινοβολία τους στις περιοχές αυτές ήταν
παραπάνω από αυτή που προβλέπεται από το Πρότυπο. Επιπροσθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία των
μηχανημάτων εξέπεμπε ακραία υπεριώδη ακτινοβολία, δηλαδή ακτινοβολία η οποία υπερέβαινε τα
επίπεδα της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας τα
μεσημέρια του Ιουλίου και του Αυγούστου στην

Αθήνα, όταν η υπεριώδης ακτινοβολία εκπομπής
τους μεταφράστηκε σε όρους δείκτη UV.
Το προαναφερθέντα στοιχεία είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, καθώς καταγράφηκε υπέρβαση του ορίου
πυκνότητας ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας στην
πλειοψηφία των μηχανημάτων που μετρήθηκαν. Το γεγονός αυτό ενισχύει την αναγκαιότητα της διεξαγωγής
των μετρήσεων αλλά και της συνέχισης του ελέγχου
της ακτινοβολίας εκπομπής των μηχανημάτων
τεχνητού μαυρίσματος σε όλη την Ελλάδα. Με βάση τα
αποτελέσματα από την καταγραφή θα εξαχθούν τα κατάλληλα στοιχεία για να καταρτιστεί κώδικας δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος, θα αναδυθούν οι εκπαιδευτικές ελλείψεις ώστε να
δομηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση
του προσωπικού λει τουργίας των μηχανημάτων,
κυρίως όμως θα προκύψουν ουσιώδη στοιχεία για την
ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών
τεχνητού μαυρίσματος στη χώρα μας, δεδομένου ότι
δεν υφίσταται σχετική εθνική νομοθεσία.
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