
Zvláštní ochranu potŤebují děti

Novorozence a děti do 2 |et nevystavujte s|uneční-
mu záiení v bec.
Děti starší 6 měsíctj chrante krémy s ochrann1im
faktorem 15 a více'
l starší děti by mě|y pob vat na otevieném s|unci
jen krátké chví|e.
ochrana h|avy vhodnym k|oboukem a očí
s|unečními br!|emi s f i|trem proti UV zárení jsou
podmínkou!

A ještě s|ovo o soláriích

So|ária využívqí tu méně škod|ivou část ze spek-
tra podobného s|unečnímu zárení. I jej ich paprsky
však mohou pri neodborném poskytování péče
nebo nadměrném vystavování zárení poŠkodit ktiŽi
a zrak. Doporučovaná je jen 1 kura s maximá|ně 10
expozicemi ročně. Je abso|utně nutné vyuŽívat
s|uŽbu jen v odborn ch zaŤízeních s kva|ifikovanou
obs|uhou a kontro|ovanfm prístrojem.

opa|ovací kÚra v so|áriích je vhodná napr. jako
príprava kŮŽe pred očekávanou expozicí vysoké
intenzitě s|unečního záŤení pri cestě do tropickyich
zemí, vysokohorském pobytu apod.

A ještě dobré zprávy na závér:
Budete.|i se rídit radami, které jste
právě dočetli, mrjžete užívat b|aha
slunečního záíení zdravě a bez obav.
A budete-li mít jakékoliv pochybnosti
o zdraví své k že, neváhejte se svěÍit
svému lékaÍi. Jen včasná léčba Vám
piinese uplné a trvalé uzdravení.
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Neprodejné

Slunce dobré i z|é
Prevence rakoviny krjže

Sluneční záÍení je predpokladem Života. M Že
však b t také príčinou mnoha onemocnění, mezi
nimiŽ je nejzávažnější nádorové onemocnění
(rakovina) k Že.

V pÍirozenfch dávkách dává s|uneční zárení
rost|inám a Živočich m tep|o nezbytné k jejich Živo.
tu, umoŽnuje vidění, pravide|né sniŽování a zvyšo-
vánívšech tě|esnyich Íunkcív rytmu dne a noci, foto.
syntézu s tvorbou kys|íku, dosaŽení duševní pohody
a dobré tě|esné vykonnosti, tvorbu vitaminu D
a Zpracov ávání vápn íku.

V nadměrnfch dávkách mŮŽe sluneční zárení
poškodit zrak a kŮŽi.

Poškození k že vzniká zvfšenfmi chemickf-
ffiio tepeln1imi a biologick1imi reakcemi,, které
probíhají od dětství po celf Život. Učinky
slunečního záiení se tedy s věkem hromadí
a sčítají.



DŮsledkem takové zvyišené reakce mohou blit
záněty, zmnoŽení buněk, ztIuštění rohové vrstvy
kŮže, deformace povrchu nadměrnou tvorbou vazi.
Va V podkoŽí, urych|ené stárnutí k Že s tvorbou
h|ubokyich vrásek, pot|ačení obrann1ich schopností
kt]lŽe, vznik piecitlivělosti nebo dokonce nádorové
bujení.

Nádorri k že stále pÍib1ivá!

Nádor k že je mnoho druhrj. Nazyivají se
melanomy a karcinomy.

Dobré zprávy:
PÍed vznikem rakoviny k že je
možné se chránit. Většina nádor
kúže je plně vyléčitelná, pokud se
léěí včas.

Jak se vznikající nádor projeví?

Tmavší f líček na k Ži (piha, névus) tmavne,
zvětšuje Se, mění tvar, rozpíjejí se jeho okraje,
mokvá nebo se na něm vytvárí strup.

Test sebevyšetŤování

odpovíte.li ano na některou z následujících
otázek, poradte se se svyim |ékarem.
odpovíte.li ano na tŤi nebo více nás|edujících
otázek, navštivte ihned svého |ékare!

S|íbené otázky:
Svědí Vás nějaká pigmentová skvrna (piha,
névus) nebo je zvyišeně citlivá?
Má pr měr 1 cm nebo větší?
Zvětšuje se?
Je nepravide|ně ohraničená?
Zvyšuje se její čern nebo hněd1i odstín?
Je zanícená?
Mokvá nebo se na nítvoĚí stroupek?

Znovu opakuieme:
Většina nádor k že je plně vyléči-
telná, pokud se Iéěí včas.

Nejzávažnější rizika
Vystavování slunečnímu záÍení

D|ouhodobé celoŽivotní vystavení slunečnímu
zárení . zemědělci, námoiníci, stavební dě|níci.
Náh|é prudké os|unění neopá|ené kŮŽe pii |etní
nebo zimní rekreaci.

Věk a pohlaví
Dětská pokoŽka je zvlášť cit|ivá, jemnější, tenčí
a bez ochrannyich pigment . S|unění kojencťt
a ma| ch dětíje Vysoce nebezpečné.
V17skyt některyich nádorŮ, u nichŽ zá|eŽí na dé|ce
vystavování s|unečnímu zá|ení, vzrŮstá s věkem.
Poh|aví nerozhoduje. Castějším místem vyÍskytu
některyich nádor u žen jsou dolní končetiny
a záda u muŽ .

V|astnosti lidí
Lidé se svět|ou kŮŽí a pihami. Tento typ |idí je
dop|něn svět|yimi v|asy (b|ond, zrzavymi) a modryi.
ma očima. (Tmavší kŮŽe obsahuje více pigmentu
melaninu, kteryi j i  chrání.)
Lidé, kterí se na s|unci snadno spálí a nehnědnou
v bec nebo jen obtíŽně.
Lidé, kterí se v pos|edních 20 |etech opakovaně
na s lunc i  spá| i | i .
Lidé, kteťí mají více pigmentovfch skvrn.
Lidé se sníŽenou odo|ností.

Kde a kdy hrozí nebezpeěí?
Nebezpečí hrozí nejvíce u vody a na sněhu, zv|ášť
u moĚe a Ve vysokyich horách. odraz slunečních
paprsk od vody, písku a sněhu zvyšuje sí|u jejich
pŮsobení.
S|unce zárí nejsi|něj i mezi 11. a 14. hodinou
denní.
Sluneční paprsky pronikají zčásti i mraky a látkou
sIunečník .  Ani  ty  spo|ehI ivě pred poIedním
s|uncem neochrání.
Chladn1i vánek och|azuje k Ži a sniŽuje pocit
horka. opa|ování na větrné p|áži je proto zá|ud-
nější.
Pozor na léky! Některé zvyšují cit| ivost na
s|uneční paprsky. Mohou to b t napi. antihista-
minika, antibiotika, psychofarmaka, barbituráty,
kontraceptiva, umě!á sladid|a, |éčebné krémy a
masti aj. Upozornění hIedejte V príba|ovém
|etáčku nebo na obalu, a|e raději se zeptejte
svého |ékat.e.
Pozor na alkoho|! Zvyšuje prirozenou Únavu ze
s|unce a spánek na slunci je největším
nebezpečím.

Pamatujte:
Nejlepší ochranou pÍed nebezpečím
vzniku kožních nádorri je co nejstÍíd.
mější pobyt na slunci. opálená k že
již není v mÓdě a navíc rychleji stárne.

Jak se chránit?
Pri neopálené k Ži je nutno omezit pobyt na slun.

ci na minimum. Zpočátku nepiekračujte dobu
s|unění několik minut denně, postupně mŮŽete byit
na s|unci dé|e. Nikdy se ale nevystavujte slunci
až do spálení k že!

Pri pobytu na sIunci je nutné pouŽívat opa|ovací
krémy, mléka nebo gely, rtěnky a pomády na rty
s ochrannym faktorem proti sluneěnímu záÍení.
Sí|a faktoru je označena na balení a pohybuje se
běŽně v rozmezí od 2 do 25. Speciální |éčebné der.
mato|ogické prípravky-však mohou mít ochrann1i
faktor o sí|e aŽ 100. Císlo označuje, ko|ikrát dé|e
m Žeme by7t na s|unci, aniŽ bychom se spá|i|i, ve
srovnání s dobou, kdy je kŮŽe nechráněna. (Napr.
ochrann faktor 10 znamená, Že je moŽno bft na
slunci desetkrát dé|e bez spá|ení, než kdybychom
faktor nepouŽili.) To však neznamená, Že bychom
mě|i této doby skutečně využít| Chrání pred
spá|ením a ne pred rizikem onemocnění!

V současné době obsahuje prídavek s|unečního
ochranného faktoru i rada kosmetick1ich vyirobkti
určeny7ch k běŽné denní péči o p|eť a v|asy (napr.
krémy, make-up, laky na v|asy).

ochranné pŤípravky a pŤedměty
ochrannyi pĚípravek se musí nanášet na k Ži
každé 2 hodiny a bezprostiedně po koupeIi nebo
propocení.
ochrana faktorem nejméně 25 by mě|a b1it pouŽi-
ta na tě|esné ob|asti s pigmentovfmi skvrnaml.
Vysokf ochrann faktor by mě| b1it pouŽit na zv|ášť
citlivá místa, jako jsou lícní kosti, nos, rty.
Cím je k Že cit|ivější, tím vyšší ochrann1i faktor by
se mě| pouŽívat.
Hlava by měla byt chráněna pred riŽehem
s|unečním k|oboukem. Siroká stiecha takového
k|obouku ochrání i líce a ramena.
Nezapomínejte na oči! PouŽívání slunečních bn./!í
s fi|trem proti UV zárení je naprosto nezbytné!


