Támogatott cikk
pírt előidéző UVB-fény dózisa)
fényvédővel / UVB-MED fényvédő nélkül.
A kémiai fényvédő filtereket
tartalmazó készítmények abszorpció (felszívódás) révén elnyelik az UVB-t, vagy csak az
UVA-t, de vannak olyan
készítmények, amelyek
mind az UVA-t, mind az
UVB-t is elnyelik.
bőrén

A bőrdaganatok egyre gyakoribb előfordulása és a
bőr öregedése miatt napjainkban fokozott figyelem fordul az UV (ultraviola) sugárzás okozta,
bőrre káros hatásokra
és a bőrvédelemre.
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Vannak olyan kombinált
készítmények, amelyek
mind fizikai, mind kémiai filtereket tartalmaznak.

Hogyan védjük bőrünket
AZ ERŐS NAPSÜTÉSBEN?
Fontos a megfelelő tájékozódás
és bőrgyógyászati oktatás a
fény káros hatásairól, hiszen
odafigyeléssel bőrünk fiatalsága,
egészsége is megőrizhető.
MILYEN FAJTÁI ÉS HATÁSAI
VANNAK AZ UV-SUGÁRZÁSNAK?
Az ultraviola sugárzás különböző hullámhossztartományai
eltérő biológiai hatást fejtenek ki
a bőrünkre. Az ózonréteg védi
az UV-sugárzástól. Ez egy szelektív filter, amely blokkolja, il-

UVA, UVB, UVC
Tanulmányok szerint 10–14
óra között az UVB 80%-a és
az UVA 70%-a éri el a Földet.
UVC: 100–290 nm, a Föld
felszínét nem éri el.
UVB: 290–320 nm,
azonnali hatás: napégés,
bőrgyulladás, később barnulás
késői hatás: DNS-károsodás, laphám rák, basaliomaképző hatás
UVA: 320–400 nm,
azonnali hatás: direkt pigmentáció, gyulladást nem
okoz
késői hatás: bőr öregedése,
melanomaképző hatás

letve csökkenti a Földre érkező
UV-sugarakat. Ezért nagy probléma a mértéktelen környezetszennyezés, és -rombolás miatt
az ózonlyuk méretének növekedése.
A FÉNYVÉDELEM FORMÁI
A bőr saját fényvédelme:
– bőr megvastagodása
(szaruréteg megvastagodása)
– barnulás, melanin (pigmentáció, ez adja a bőr színét) termelés fokozódás
A fokozott pigmenttermelés
célja, hogy megvédje a hámsejteket az UV-sugárzástól.
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vitamin, zöld teában lévő anyagok védelmet nyújtanak az UVsugarak ellen, leginkább a bőröregedés előzhető meg ezek alkalmazásával.
Fényvédő krémek, fényvédő spray-k:
Fényvédő faktor (FF)
vagy Sun Protective Factor
(SPF)
FF = UVB-MED (minimális bőr-

4.

Megritkult hajjal, erős napsütésben ne feledkezzünk meg a hajasfejbőr fokozott fényvédelméről, kalap és/vagy fényvédő
krém vagy fényvédőt tartalmazó termálvizes spray-k rendszeres használatáról. A fényvédő krém megfelelő minőségű,
klinikailag és bőrgyógyászatilag
tesztelt, patikában árusított termék (lehetőleg SPF 50+ kombinált fényvédő krém, spray) legyen!
Az ajkak bőre is kifejezetten érzékeny az UV-sugárzásra, ezért
javasolt fényvédő faktort tartalmazó ajakírt is rendszeresen
használni.
Szakértő: Dr. Vas Krisztina
bőrgyógyász szakorvos

HIRDETÉS

Fizikális fényvédelem:
– árnyékolás
– kerülni a napfényt 10–14
óra között
– megfelelő ruházat és kalap viselése
– napszemüveg viselése
– napozás előtt 30 perccel bekenni a bőrünket és az ajkakat
fényvédő krémekkel
– vízben tartózkodáskor 2 óránként újrakenni
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Szájon át szedhető fényvédők:
Egyelőre még nincs olyan
hatékony tabletta, amely szedése mellett védelem alakulna ki
az UV-sugárzással szemben.
Antioxidánsok: C-vitamin és E-
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