
Wielkimi krokami zbliżają się słoneczne dni. 
Coraz częściej wybieramy się na spacery 
i czerpiemy przyjemność z pięknej pogody. 
Słońce pozwala nam cieszyć się opalenizną 
i jest NATURALNYM ŹRÓDŁEM WITAMINY D. 
Korzystajmy jednak z kąpieli słonecznych 
z umiarem. Promieniowanie UV emitowa-
ne przez słońce przyczynia się bowiem do 
poparzeń słonecznych, plam, przebarwień, 
wysuszenia, starzenia  i nowotworów skóry. 
Ponadto nasza skóra po zimie nie jest przy-
zwyczajona do promieniowania, a wiosen-
ne słońce świeci znacznie niżej niż letnie.

SKUTECZNA OCHRONA
Warto pamiętać o zastosowaniu kosmety-
ków zawierających filtry przeciwsłonecz-
ne. Chronią one skórę przed szkodliwym 
działaniem słońca. Często nie wiemy jaki 
kosmetyk wybrać i na co należy zwrócić 
uwagę przy jego zakupie. Kremy i balsa-
my ochronne zawierają filtry chemiczne 
(np. oktokrylen, awobenzon) pochłania-
jące energię słoneczną oraz filtry fizyczne 
(tlenek cynku, dwutlenek tytanu), które 
odbijają promienie ultrafioletowe. Filtry 
fizyczne stosowane są w mniejszych iloś-

ciach, ponieważ zostawiają nieestetyczny 
biały nalot na skórze – tzw. efekt białej 
maski. Mają również szereg zalet – są 
dobrze tolerowane nawet przez bardzo 
wrażliwą skórę, a także wykazują dużą 
stabilność w przeciwieństwie do filtrów 
chemicznych, co oznacza, że nie tracą 
swoich właściwości pod wpływem pro-
mieniowania UV lub z upływem czasu. Filtry  
fizyczne, inaczej mineralne, cieszą się dużą 
popularnością w kosmetykach do maki-
jażu – podkładach, pomadkach z filtrami 
ochronnymi. Dzięki barwnikom 
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w nich zawartych biały nalot nie stanowi 
już problemu, jest zamaskowany kolorem 
fluidu czy szminki. Obecnie większość 
kosmetyków zawiera filtry chemiczne i fi-
zyczne, aby zapewnić skórze dostateczną 
ochronę przed promieniowaniem UV.  
Kupując kosmetyk z filtrem przeciwsło-
necznym, oprócz jego składu, przede 
wszystkim należy zwrócić uwagę na war-
tość SPF, czyli faktor ochrony przed pro-
mieniowaniem UVB.  SPF to stosunek ilo-
ści promieniowania UVB, który powoduje 

rumień na skórze stosując filtr przeciwsło-
neczny do ilości promieniowania wywołu-
jącego taki sam stopień zaczerwienienia 
bez filtra. Teoretycznie, jeśli bez filtra ru-
mień pojawi się po 20 minutach na skórze, 
to po zastosowaniu filtra z SPF=15 rumień 
wystąpi po 5 godzinach (15 x 20 minut). 
Nie jest to jednak równoznaczne z tym, 
iż można wówczas bezpiecznie przeby-
wać na słońcu 5 godzin zamiast 20 minut.  
FILTRY NIGDY NIE ZAPEWNIAJĄ STUPRO-
CENTOWEJ OCHRONY PRZECIWSŁO-

NECZNEJ (SPF 15 = 93%, SPF 30 = 97%, 
SPF 50 = 98%) ochrony przeciwsłonecznej 
– wartości mierzone eksperymentalnie 
przy zastosowaniu grubej warstwy filtra). 
SPF określa stopień ochrony przed pro-
mieniowaniem UVB. Obecnie coraz więcej 
kosmetyków zapewnia ochronę zarówno 
przed szkodliwym promieniowaniem UVB 
jak i UVA. Wskaźniki UVA nie są jednoznacz-
nie określone, często oznaczane są sym-
bolami IPD lub PPD. Kosmetyki ochronne 
należy nanosić na skórę po 15-20 minu-
tach przebywania na słońcu, zapewniając 
sobie w ten sposób wytworzenie odpo-
wiednich ilości witaminy D. Pamiętajmy 
także, aby nakładać nową porcję kosmety-
ku z filtrem co 2 godziny podczas ekspozy-
cji na słońce, a także po każdej kąpieli.  Na 
rynku możemy spotkać się z balsamami, 
kremami oraz sprayami z filtrami przeciw-
słonecznymi. W zależności od zastosowa-
nia i upodobań każdy z nas może wybrać 
odpowiednią dla swoich potrzeb postać 
kosmetyku.

Oprócz stosowania kosmetyków z filtrami 
przeciwsłonecznymi, powinniśmy w miarę 
możliwości unikać ekspozycji na promie-
nie UV w godzinach największego nasło-
necznienia (11-15), zwłaszcza dotyczy to 
dzieci i osób starszych. Ubierajmy lekkie, 
przewiewne, jasne ubrania, a przede 
wszystkim pamiętajmy o nakryciu głowy, 
aby zapobiec udarowi. Chrońmy nasze 
oczy nosząc okulary przeciwsłoneczne, 
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najlepiej od optyka, zawierające filtry 
ochronne. Ważne jest też odpowiednie 
nawodnienie organizmu, zwłaszcza 
w upalne dni.

Myśląc o zbliżającej się porze letniej i ko-
nieczności odsłonięcia po zimie bladego 
ciała, część z nas korzysta z „opalania” w so-
larium. Błyskawiczny efekt opalenizny, jaki 
można uzyskać w solarium spowodowa-
ny jest działaniem dużych ilości promieni 
UVA emitowanych przez lampy. Promienie 
UVA wnikają do głębszych warstw skóry 
niż UVB, a stosowane w dużych dawkach 
mogą w przyszłości skutkować nowotwo-
rami skóry lub chorobami tkanki łącznej. 
Skuszeni uzyskaniem szybkiej i efektownej 
opalenizny niektórzy nadmiernie przedłu-
żają swoją wizytę w solarium, co może 
prowadzić do poparzeń skóry.

Warto zaopatrzyć swoją domową  
apteczkę w preparat łagodzący ewen-

tualne poparzenia słoneczne i nie tylko. 
Najlepiej sprawdza się pantenol w postaci 
pianki lub lekkiego kremu, który łagodzi 
ból i pieczenie, a także przyspiesza gojenie. 
Ukojenie przynosi też alantoina o właści-
wościach regenerujących i nawilżających. 
Alternatywą są domowe sposoby, takie 
jak sok z aloesu o właściwościach łagodzą-
cych i kojących. Uczucie ulgi przynosi też 
maślanka, która delikatnie schładza skórę 
oraz okłady z zielonej herbaty. Poparzeń 
nie należy smarować tłustymi maściami, 
które zatrzymują ciepło w skórze, dodatko-
wo ją podrażniając i nasilając ból. Przeciw-
skazane są również okłady z lodu. Zbyt ni-
ska temperatura może uszkodzić wrażliwy 
naskórek. Niezalecane jest noszenie obci-
słych ubrań, zwłaszcza syntetycznych, któ-
re dodatkowo podrażniają oparzoną skórę. 
Cieszmy się zatem słoneczną pogodą 
mając na uwadze swoje zdrowie. Chroń-
my się przed szkodliwym wpływem słoń-
ca. Szczególnie tyczy się to osób o jasnej 

karnacji, u których szybciej dochodzi do 
poparzeń słonecznych i zmian skórnych. 
Z dużą ostrożnością do promieni słonecz-
nych powinny podchodzić też osoby 
cierpiące na fotodermatozy, czyli choro-
by skórne wywoływane przez słońce (jak 
odczyny fototoksyczne i fotoalergiczne, 
pokrzywka słoneczna), a także pacjenci, 
których schorzenia mogą być indukowa-
ne lub ulec zaostrzeniu pod wpływem 
słońca (jak toczeń rumieniowaty). Reak-
cje fototoksyczne i fotoalergiczne mogą 
również wystąpić podczas stosowania 
niektórych leków, między innymi antybio-
tyków, leków przeciwgrzybiczych, prze-
ciwpasożytniczych, psychotropowych 
i neurologicznych, a także przeciwbólo-
wych i przeciwzapalnych. Zwiększają one 
wrażliwość skóry na słońce. Informacje na 
temat ewentualnych interakcji z promie-
niowaniem UV znajdują się na ulotkach 
poszczególnych leków.

NIE MA 
BEZPIECZNEGO OPALANIA
Warto o tym pamiętać już od najmłod-
szych lat, bo jego nieodwracalne efekty 
uboczne mogą pojawić się w odległej 
przyszłości. Znajomość podstawowych 
zasad ochrony przeciwsłonecznej pozwa-
la zminimalizować szkodliwe skutki działa-
nia promieni słonecznych.

moNiKa ZaWaDa

Oparzenia słoneczne nabyte zwłaszcza 
w dzieciństwie zwiększają ryzyko zacho-
rowania na czerniaka skóry o 200-300%, 
dlatego należy szczególnie chronić dzie-
ci przed szkodliwym działaniem promie-

ni słonecznych. 
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