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Slnečné žiarenie obsahuje
niekoľko zložiek, ktoré majú
rôzny biologický účinok. Lúče,
ktoré prenikajú do atmosféry,
obsahujú ultrafialové žiarenie
(UV, viditeľné svetlo) a
infračervené svetlo (spôsobuje
teplo).

Z hľadiska biologickej
účinnosti má najväčší význam
UV zložka slnečného žiarenia,
ktorá sa delí na UVA a UVB
žiarenie: UVA žiarenie preniká
do hlbších vrstiev kože, kým
UVB žiarenie zasahuje
povrchové vrstvy.

Oba typy žiarenia sa
môžu podieľať na vzniku
rakoviny kože, preto
treba chrániť pred UVA aj
UVB žiarením.

Bol zaznamenaný
napomáha
pozitívny vplyv na
Pôsobí na hormón
Syntéza vitamínu D, tvorba
obranyschopnosti a zlepšuje
niektoré kožné
ktorý je nevyhnutný červených melatonín, ktorý riadi náš svalovú výkonnosť, no pri
(10 min., pobytu na krviniek. biorytmus a ovplyvňuje nadmernom vystavovaní sa ochorenia napríklad
psoriáza.
naše duševné
slnku).
mu pôsobí presne opačne.
rozpoloženie.

rakovina kože a jej zhubné
šírenie pri neskorej
diagnostike
starnutie kože vplyvom
opakovaného a intenzívneho
prenikania škodlivého žiarenia
do pokožky

fototoxické reakcie – kožné
reakcie vyvolané slnením a
kombináciou liekov či iných
dráždivých látok

vysoké dávky UV žiarenia
spôsobujú bolestivé pálenie
pokožky v závislosti od intenzity,
dĺžky trvania a od typu pokožky

majú dosah na melanín (kožné
farbivo), čím spôsobujú nadmerné
sfarbenie pokožky ale aj vymiznutie
kožného farbiva

UV lúče vnútrobunkovo
vplývajú na enzýmy a
deaktivujú ich
negatívne je aj ich
pôsobenie na
bielkoviny

sú zodpovedné za spomalenie
delenie buniek, teda ich rast a sú
priamo zodpovedné za vznik
bunkových mutácii a
chromozómových aberácii

spôsobujú zmeny v DNA
poškodením báz a
polynukleotidových reťazcov

zvyšuje počet mitóz napríklad
nádory a prebytočné bunky sa
postupne odlučujú

Vyhýbajte sa vonkajším aktivitám v čase obeda.
Najsilnejšie slnko je medzi 11 – 15 hodinou.

So slnením začínajte postupne –
spočiatku sa vystavte slnku len
na krátky čas a opaľovanie
predlžujte pozvoľna.

Deti do jedného roka veku
by sme nemali vystavovať
slnečnému žiareniu vôbec.

Noste klobúk s hrubým
lemom, ktorý dokáže
zatieniť celú Vašu tvár,
krk a uši.

Nezabúdajte používať
ochranné krémy aj vo
vode a vo vysokých
nadmorských výškach.

Noste slnečné okuliare,
ktoré chránia pred UVB
aj UVA žiarením.

Naneste krém na pokožku
30 minút predtým ako idete
von a potom sa natierajte
aspoň každé 2 hodiny.

Používajte kvalitné krémy na opaľovanie s
dostatočným ochranným faktorom.

