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Sajtóközlemény
Az európai szolárium szalonok és a hasonló szolgáltató helyek szolárium berendezései
gyakran magas UV-sugárzással rendelkeznek
A PROSAFE útjára bocsát egy alkalmazást (app) a felhasználók felelősségteljes barnulásának
elősegítésére

Európában, a szolárium szalonokban és a hasonló szolgáltató helyeken rendelkezésre álló szoláriumok
több mint felénél az UV-sugárzás kibocsátás meghaladja a 0,3W/m2-es megengedett határértéket. Ez a
következtetés 12 európai ország piacfelügyeleti hatósága közös akciójának eredményeiből állapítható
meg. Az akció során az is kiderült, hogy sok szolárium szolgáltató nem nyújt megfelelő információt a
barnulás veszélyeiről, továbbá gyakori, hogy egyénre szabott útmutatást és barnulási tanácsokat sem
adnak.
A közös akció részeként egy kampányt indítottak el, amely tájékoztatja a fogyasztókat a mesterséges
barnulás veszélyeiről. Ennek keretében a PROSAFE I-phone és Android felületekre kibocsátja a
Tan-R ingyenes alkalmazást, amely ösztönzi és segíti a felhasználókat a felelősségteljesebb
szoláriumozásban.
2010-2011-es közös szolárium akció
A 2010-2011-es időszakban 12 európai ország piacfelügyeleti hatósága vett részt egy határokon
átnyúló közös akcióban, hogy érvényre juttassák a szoláriumokra és szolárium szolgáltatásokra
vonatkozó biztonsági követelményeket. Az akció alatt az ellenőrzés szolárium szalonok és más
hasonló szolgáltató helyek, valamint az általuk lakosság számára elérhetővé tett szoláriumok
ellenőrzésére került sor. A közös szolárium akciót részben az Európai Bizottság Egészségügyi és
Fogyasztóvédelemi Főigazgatósága finanszírozta.
Követelmények a szolárium szalonok részére
A napágyakra vonatkozó európai biztonsági követelmények a kisfeszültségi irányelven (LVD), a
szolárium szolgáltatásokra vonatkozók pedig az általános termékbiztonsági irányelven (GPSD)
alapulnak. A szolárium szalonoknak a felhasználókat el kell látniuk információkkal és a bőrtípusuknak
megfelelő napozási programmal, a 18 év alatti vásárlók részére meg kell tiltaniuk a napágyak
használat, valamint felvilágosítást kell adniuk az UV-sugárzás veszélyeivel kapcsolatban. A
napágyakon figyelmeztető jelzéseknek kell lenni. A napágyak UV-sugárzása 0,3W/m2-re korlátozott.
Közös akció eredménye
Ebben, a határokon átnyúló akcióban résztvevő piacfelügyeleti hatóságok 1307 ellenőrzést hajtottak
végre, 1178 helyszínen 1798 napágyat ellenőriztek. Az ellenőrzések nagy többsége szolgáltatóknál
történt (szolárium szalonok, wellness központok, stb.), és a vásárlóknak nyújtott biztonsági
információkra, tanácsokra, a 18 éves korhatár kezelési módjára, a napágyak feliratozására, a
védőszemüveg elérhetőségére és az UV-sugárzás mérésére irányult.
Azoknak a szolárium szolgáltatóknak az aránya, amelyek nem nyújtottak elegendő információt,
változó volt a résztvevő tagállamokban, 10 és 100 % között mozgott. Hasonló az aránya azoknak a
szolgáltatóknak, amelyek nem adtak megfelelő személyre szabott tájékoztatást, beleértve a vásárló
bőrtípusának figyelembevételét. A legtöbb helyen a 18 év alatti korhatár tilalmát nem, vagy nem
megfelelően alkalmazták.
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A megfelelő feliratozást 1798 szolárium berendezésen ellenőrizték az akció során. A szoláriumok
jelentős része nem felelt meg, például a gyakran hiányzott a figyelmeztetés, hogy az ultraibolya
sugárzás sérülést okozhat; néhány résztvevő országban ez elérte 20 %-ot, máshol akár az esetek 45 %át is elérte.
A mesterséges barnulás kockázatait nemcsak a használati mód határozza meg, hanem az UVsugárzókból kibocsátott UV-sugárzás mértéke is. Az erythémásan súlyozott UV-sugárzás (EWI) nem
haladhatja meg a 0,3W/m2 értéket. A közös szolárium akció során 1072 napágy EWI értéket mértek
meg. Ebből 688 (64 %) napágy EWI értéke haladta meg a 0,3 W/m2-es határértéket, néhol jelentősen.
A közös szolárium akcióban az ellenőrzések eredményei alapján az összefoglaló következtetések az
alábbiak:
a fogyasztók tájékoztatása a szolárium stúdiókban nem rendszeres, és gyakran nem igazolható;
sok szolárium szolgáltató nem veszi tekintetbe a 18 éves korhatárt;
a napágyak feliratozása legalább az esetek 20 %-ában nem megfelelő;
a szolárium szolgáltatóknál lévő napágyak közel fele megsérti a napágyakra vonatkozó
maximális EWI értéket.
Fogyasztói tájékoztató kampány
A közös akció részeként a PROSAFE útjára indít egy ingyenes mobiltelefon-alkalmazást (app) Iphone
és Android felületre, hogy tájékoztassa a használókat a szoláriumozással kapcsolatos kockázatokról, és
tanácsokkal szolgáljon a szoláriumok felelősségteljes használatára.
A Tan-R alkalmazás, a felkínál egy sor kérdést az okostelefon használójának fizikai állapotával
kapcsolatban. A Tan-R a válaszoktól függően határozza meg a személyre szabott az útmutatásokat és
tanácsokat a mesterséges barnító berendezések használatával kapcsolatban. A Tan-R elsődlegesen
feltárja, hogy a használó megfelelő kondícióban van-e a napágyak és szolárium szolgáltatások
használatához. Mindez a Tan-R-t szoláriumozás előtti egyéni állapot felmérésének fontos eszközévé
teszi. Mindazonáltal, ha a Tan-R nem tár fel előre meghatározható akadályt, a felhasználónak további
személyes tanácsot kell kérniük a barnulási folyamatról a szolárium stúdióban mielőtt elkezdik a
barnulási programjukat.
Az ingyenes Tan-R alkalmazáson túl, a PROSAFE internet oldalt tett közzé a mesterséges barnulással
kapcsolatos további információk nyújtására: www.mobiletanningdevice.com
Kapcsolattartó személy: Marijn Colijn projektvezető, II. Közös Szolárium Akció
Elérhetőségek: Marijn.Colijn@Prosafe.org
Telefon. 0031- (0)6 15035842
vagy magyar nyelven: piacfelugyelet@mkeh.gov.hu
Jogi nyilatkozat
Ez az akció az Európai Bizottság támogatásával finanszírozott. Ez a publikáció csak a Prosafe
nézőpontját tükrözi, és az Egészségügyi és Fogyasztóvédelemi Végrehajtó Ügynökség nem vállal
felelősséget bármilyen használatért, amely az itt közölt információk felhasználásával történt.
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