Zdravotné riziká z používania solárií

Čo je  solárium?  Solárium je  zariadenie určené na opaľovanie, v ktorom sa využívajú účinky časti ultrafialového žiarenia (UV) na ľudský organizmus.
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Ultrafialové žiarenie sa delí do troch oblastí:
	Ultrafialové A žiarenie (315-400nm) vedie k starnutiu kože a vo vysokých dávkach aj k slnečnému úpalu. Pokusy na zvieratách ukázali, že spôsobuje rakovinu. Preniká cez okenné sklo. 
	Ultrafialové B žiarenie (280-315nm) je plne zodpovedné za vznik úpalu, za starnutie kože a za vznik rakoviny kože. Cez okenné sklo neprenikne, ale cez vodu áno. 
	Ultrafialové C žiarenie (100-280nm) slnka je prakticky úplne filtrované ozónovou vrstvou. 

Aj samotné opaľovanie je už poškodzovaním pokožky! Jednotlivé stupne opaľovania sú:
	Hnednutie kože (pigmentácia, zhrubnutie kože) 

Sčervenanie kože (červenanie, popálenie) 
	Rakovina kože (tumory)
Ženy, aj muži túžiaci po rýchlom opálení, by sa mali mať na pozore. Použitie solárií alebo takzvaných horských sĺnk podľa odborníkov bezpochyby zvyšuje riziko rakoviny kože. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) predtým posúdila soláriá a horské slnká ako "pravdepodobne karcinogénne", teraz však označila ich použitie ako definitívne "karcinogénne pre ľudí". Nové hodnotenie tak kladie opaľovanie v soláriu na úroveň fajčenia alebo účinkom azbestu. 
Koža toleruje iba určité množstvo UV žiarenia bez toho, aby došlo k jej poškodeniu. Slnečné žiarenie a UVA žiarenie solárií (solária emitujú predovšetkým UVA lúče a len malé množstvo UVB lúčov) koža sčítava a ukladá si do pamäti. Vystavovanie kože UVA lúčom v soláriách môže viesť k poškodzovaniu hlbších vrstiev kože a jej degeneratívnym zmenám: zmeny elastických vlákien spôsobujú predčasné starnutie pokožky  a uvoľňovanie sa nebezpečných voľných radikálov s následným poškodzovaním DNA buniek spôsobuje vznik kožných nádorov. Svoju úlohu tu však zohráva aj vek človeka, dĺžka jednotlivých expozícií a frekvencia návštev solárií. 
Deti a dospievajúci mladí ľudia by do solárií chodiť nemali, pretože ich pokožka je veľmi jemná, citlivá a nemá vytvorené ochranné mechanizmy.	
Rady pre opaľovanie v soláriu
	Dobu opaľovania si zvoľte podľa typu pokožky, podľa toho, či s opaľovaním iba začínate, alebo či si už len udržujete farbu, nezabudnite, že rýchlejšie zhnednutie znamená rýchlejšiu stratu 
	Maximálny prípustný čas jednorazového ožarovania pokožky klienta v soláriu je 30 minút

Počiatočná doba ožiarenia je stanovená výrobcom podľa typu trubíc a citlivosti pokožky v rozmedzí od 5 – 15 minút. Dávky ožiarenia je možné postupne zvyšovať
Jeden opaľovací cyklus má pozostávať z 1 – 10 slnení, pričom v priebehu roka je doporučené absolvovať maximálne 6 procedúr, medzi ktorými by mala byť pauza min. 4 týždne
Po prvom použití solária má nasledovať pauza min. 48 hodín
	 Medzi ďalšími opaľovaniami by mala byť pauza min. 24 hodín, pri akýchkoľvek

negatívnych reakciách pokožky je doporučené v procedúrach nepokračovať
	Pred opaľovaním sa nesprchujte, póry na pokožke sa uzavrú a to ťažšie sa opálite, takisto sa nesprchujte jednu až štyri hodiny po opaľovaní, farba sa nestihne takzvane vstrebať 
	Používajte solárnu kozmetiku, dôkladne sa natierajte proti vysúšaniu pokožky 
	Po trojmesačnom opaľovaní nechajte pokožku minimálne aspoň mesiac oddýchnuť 
	Ak beriete rôzne lieky alebo antibiotiká, opaľovanie v soláriu  môže vyvolať silnejšiu reakciu kože, prečítajte si lístok pri lieku a počas jeho užívania návštevy solária vynechajte 
	Do solária nevstupujete nalíčené, natreté telovými mliekami ani nepoužívajte dezodoranty alebo parfumy, môžu spôsobiť alergickú reakciu kože na žiarenie, odstráňte ich aspoň hodinu pred opaľovaním 
	Používanie solária počas tehotenstva je nutné prekonzultovať s lekárom
	Nikdy sa neopaľujte bez ochranných okuliarov, môže nastať poškodenie zraku



