REAKCE ESA NA VYJÁDŘENÍ VÝBORU EVROPSKÉ KOMISE OHLEDNĚ
POUŽÍVÁNÍ SOLÁRIÍ

Evropská Asociace Slunečního Záření (ESA) dnes uvítala hlavní body vyjadřující názor
Výzkumného Výboru Spotřebitelských Produktů (SCCP) Evropské Komisi, že některé
skupiny obyvatel by neměly používat solária. Toto zahrnuje děti, lidi s citlivou pokožkou,
pihami a mateřskými znaménky a/nebo lidi s výskytem rakoviny pokožky v rodině. Tyto
skupiny doporučila Národní Asociace Provozovatelů Solárií vyřadit z používání solárií již
v době založení Evropské Asociace Slunečního Záření.
Zároveň se ESA domnívá, že tyto skupiny by se neměly vystavovat slunečnímu záření,
jelikož riziko spálení nebo nadměrnému vystavení se UV paprskům je pro tyto lidi stejné bez
ohledu na to, zda se vystavují paprskům v soláriu nebo na sluníčku. A jsou to právě tyto
faktory, které se ukázaly jako riziko zvyšující při vzniku rakoviny.
Gary Lipman, předseda Lékařské Komise ESA „Zatímco ESA vítá každou iniciativu, která se
zabývá zlepšením standardů v zabezpečení a používání solárií, je ESA znepokojena tím, že
SCCP nedala jasně najevo, že je to především spálení se či nadměrné vystavení se UV
paprskům, co zvyšuje riziko vzniku rakoviny, a ne samotné opalování se. Pro uživatele
solárií, kteří nemají žádné kontraindikace při používání solárií nebo opalování na slunci a
kteří nepřekračují doporučenou roční dávku slunění neexistuje žádný vědecký důkaz o tom,
že oni mají zvýšené riziko vzniku rakoviny kůže. Ve skutečnosti existují naprosto přesvědčivé
lékařské a vědecké důkazy o tom, že běžné vystavování se UV paprskům udržuje hladinu
vitamínu D, který je základem pro dobrý zdravotní stav a pomáhá při prevenci mnoha
chronických chorob.“
Výrobci a distributoři začlenění v programu ESA poskytují odpovídající varování a instrukce
k použití solárií a každý člen ESA musí být plně vyškolený na všechny aspekty používání a
stárání se o solária.
Poznámka:
ESA je nezisková organizace, založená pro reprezentaci národních opalovacích asociací,
výrobců a distributorů produktů v opalovacím průmyslu. Jedním z hlavních úkolů ESA je
poskytovat účelná školení napříč tímto průmyslem.
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