
Zdravotné riziká súvisiace s prevádzkou solárií

Čo sa deje pri opaľovaní?

Pri  dopade  slnečných  alebo  solárnych  UV  lúčov  na  pokožku  sa  v  melanocytoch  (špeciálnych 
bunkách pokožky) vytvára pigment melanín, ktorý pokožku sfarbuje do hneda. Množstvo pigmentu 
v pokožke, ako aj  hrúbka a prekrvenie kože určujú jej  zhnednutie.  V skutočnosti  je zhnednutie 
prirodzenou ochranou kože proti poškodeniu, pretože tmavý kožný pigment absorbuje UV žiarenie 
predtým, ako stihne poškodiť štruktúru buniek.

Rýchle zhnednutie má svoje riziká:

-  UVA lúče  prenikajú do spodných vrstiev  pokožky a  prinášajú rýchle,  ale  aj  rýchlo  miznúce 
zhnednutie.  Spôsobujú  začervenanie  kože,  urýchľujú  jej  starnutie  (tvorbu  vrások  a  stratu 
elasticity)

- na energiu bohatšie UVB lúče sa zachytávajú v horných vrstvách kože a spôsobujú oneskorené, 
ale  trvalejšie  hĺbkové  zhnednutie.  Pri  vysokých  dávkach  môžu  spôsobiť  poškodenie  DNA  s 
rizikom vzniku rakoviny kože. 

- zvlášť citlivo na UV žiarenie reagujú oči. UV žiarením sa môže podráždiť alebo zapáliť rohovka a 
spojovky. 

Pokyny pre správne opaľovanie:

Pri návšteve schváleného solárneho štúdia je potrebné riadiť sa pokynmi a poučením pracovníkov. 

Počiatočná doba opaľovania závisí od typu pleti, typu UV žiariča a výrobcom odporúčanej doby 
opaľovania.  Medzi  prvým  a  druhým  opaľovaním  má  byť  dodržaný  interval  48  hodín.  Počas 
opaľovania  je  potrebné  mať  zavreté  oči  a  použiť  ochranné  okuliare,  ktoré  ponúkne  pracovník 
solárneho štúdia. Pracovník solária zabepečí vetranie miestnosti so solárnym prístrojom, vyčistenie 
a vydezinfikovanie solárnych platní a priestoru, ktorý prichádza do kontaktu  s telom zákazníka. 
Pred  opaľovaním  ani  hodinu  po  opaľovaní  sa  nesprchuje.  Pokožka  musí  byť  bez  parfumov, 
deodorantov  a  šperkov.  Solárnu  kozmetiku  je  potrebné  použiť  podľa  pokynov  pracovníkov 
solárneho štúdia. Kombinácia opaľovania  v soláriu a na slnku v ten istý deň sa neodporúča, aby 
nedošlo k prekročeniu dennej dávky UV žiarenia a tým spáleniu kože.

Typy pokožky, s tým súvisiaca odporúčaná doba opaľovania:

typ I - keltský – nápadne svetlá pleť, pehy hrdzavé vlasy, modré oči, rýchle sčervenanie pokožky, 
ťažké bolestivé spálenie, šúpanie, doba prvého opaľovania 5-10 minút,
typ II – európsky typ so svetlou pleťou – trocha tmavšia pleť ako pri type I, blond až hnedé vlasy, 
modré,  zelené,  sivé  oči,  ťažké  bolestivé  spálenie,  šúpanie,  len  malé  opálenie,   doba  prvého 
opaľovania 10-20 minút,
typ III – európsky typ s tmavou pleťou – svetlá až svetlohnedá pleť, tmavoblond až hnedé vlasy, 
sivé,  hnedé  oči,  ,  k  spáleniu  dochádza  zriedka,  je  mierne,  opálenie  je  priemerné,  doba prvého 
opaľovania 20-30 minút,
typ IV– stredomorský typ  -  svetlohnedá pleť,  tmavé pehy,  tmavohnedé vlasy,  tmavé oči,  ,  k 
spáleniu nedochádza, opálenie je rýchle a hlboké, doba prvého opaľovania 40 minút,



Zdravotné kontraindikácie: 

albinizmus (t.j. absencia kožného pigmentu) a keltský typ pokožky (nápadne svetlá pleť, pehy a 
rozmnožené pigmentové materské znamienka), tehotenstvo, nádorové ochorenia kože, rozsiahlejšie 
zápaly  kože  (fotodermatóz),  opary  (herpes),  alergia  na  slnečné  žiarenie,  akútne  a  infekčné 
ochorenia,  užívanie  niektorých  skupín  liekov  (tetracyklínov,  sulfonamidov,  antireumatík, 
antipsoriatík, orálnych antidiabetík a hypoglykemík, fenotiazínových prípravkov, umelého sladidla 
-  Cyclamat, antikoncepčných prípravkov, tricyklických antidepresív - podľa upozornení v  návode 
na užívanie liekov. Mimoriadnu opatrnosť pri ožarovaní je potrebné dodržať po operácii očných 
šošoviek a pri chorobách zraku (šedý zákal a iné). 
V  prípade  nejasností  vzhľadom  na  zdravotný  stav  je  potrebné  konzultovať,  príp.  vyžiadať  si 
vyjadrenie ošetrujúceho alebo odborného lekára.

Štátny zdravotný dozor

V schválených prevádzkych solárnych štúdií vykonávajú pracovníci Regionálneho úradu vereného 
zdravotníctva štátny zdravotný dozor, ktorý pozostáva z kontroly:
-  predpísaných  dokladov  –  rozhodnutia  k  uvedeniu  priestorov  do  prevádzky,  schváleného 

prevádzkového poriadku s  kontraindikáciami  umiestneného  na  viditeľnom mieste  v  zariadení, 
dokladov  o  zdravotnej  a  odbornej  spôsobilosti  pracovníkov  solárneho  štúdia,   evidencii 
prevádzkovej doby solárnych prístrojov, evidencii výmeny solárnych trubíc, písomného poučenia 
o počiatočnej dobe opaľovania, pokyny pri opaľovaní

- prevádzkovej čistoty a hygieny – dostatok čistiacich a dezinfekčných prípravkov na dezinfekciu 
solárnych platní, plôch a vybavenia, odbery sterov na mikrobiologické vyšetrenie 

- dodržiavania prevádzkového poriadku
- dostatočného odvetrania priestoru so solárnym prístrojom 


