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Johdanto
Oulun kaupungin ympäristövirasto suoritti toukokuussa 1998 Säteilyturvakeskuksen (STUK) pyynnöstä Oulun kaupungin alueella olevien soiariumpaikkojen kartoituksen. Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoa
solariumlaitteista ja niiden käytöstä - kuinka yleistä solariumien käyttö on,
ketkä niitä käyttävät ja millaisia muutoksia käytössä on viime vuosina tapahtunut. Tarkastuksessa jaettiin myös tietopaketti solariumin käytöstä.
Tutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi, kun kehitetään solariumin valvontaa ja niitä koskevia säädöksiä.
Solariumissa saatu rusketus ei ole vaaratonta: laitteen suurkäyttäjä voi
moninkertaistaa ihosyöpäriskinsä. Viimeaikaisissa tutkimuksissa (STUK)
on havaittu, että vaarallisimman ihosyövän eli melanooman riski kasvaa,
jos solariumissa käy kymmeniä kertoja vuodessa. Uusien ohjeiden mukaan normaalille ja sietokykyiselle ihotyypille suositellaan korkeintaan 10
solariumkäyntikertaa vuodessa.

Solariumlaitteita koskevia ohjeita ja vaatimuksia
Solariumlaitteita koskevat säteilyturvallisuusvaatimukset on esitetty Säteilyturvakeskuksen ohjeessa SS 9.1 So/ariumlaitteiden ja aurinkolamppujen säteilyturvallisuusvaatimukset ja tyyppitarkastus. Ohjeessa esitetyt
laitevaatimukset perustuvat standardiin SFS-EN 60335-2-27 Safety of
household and similar electrical appliances Part 2: Particular
requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared
radiation (IEC 335-2-27: 1995). Standardissa esitetään vaatimukset solariumlaitteiden rakenteelle ja varustelulIe, käyttöohjeille silmiensuojainten
läpäisylle sekä käytettäville testaus- ja säteilymittausmenetelmille. Liitteessä on esitetty esimerkit laitteisiin kiinnitettäviksi vaadituista merkinnöistä ja käyttöohjemalli. Standardi sisältää myös UV-Iaitteiden ryhmitteIyn neljään UV-tyyppiin niiden eri spektrialueilla lähettämän säteilyn ja
sen biologisesti painotetun tehotiheyden mukaan. Painotusfunktiona
käytetään CIE:n määrittelemiä UV-säteilyn herkkyyskertoimia.
Suomalaiset laitteiden rakenteelle ja testaukselle asetetut vaatimukset eivät poikkea euronormeista. Säteilyturvakeskuksen ohjeen SS 9.1 mukaisesti Suomessa rusketukseen käytettäviksi laitteiksi hyväksytään ainoastaan UV-tyyppiä 3 olevat laitteet, joiden lähettämän säteilyn voimakkuus on rajoitettu koko UV-alueella. CIE-painotetun tehotiheyden tulee
alittaa 0,15 W/m 2 erikseen sekä UVBC- (aallonpituus ~ 320 nm) että
UVA-alueella (320 nm ~ aallonpituus ~ 400 nm).
Altistumisrajat ultraviolettisäteilylle on esitetty sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä ionisoimattoman säteilyn enimmäisarvoista (STMp
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1474/91). Solariumlaitteiden UV-säteily ei saa aiheuttaa akuutteja haittavaikutuksia eikä iholle tuleva kokonaisannos saa ylittää arvoa 15 kJ/m 2 .
Tämä vastaa 75 MEDiä (Minimal Erythemal Dose) vuodessa. Yhden
MEDin suuruinen säteilyannos saa aikaan juuri havaittavan punoituksen
suhteellisen herkällä ihotyypillä (= ihotyyppi 1 tai 2). Suomessa rusketukseen hyväksyttyä UV-tyypin 3 laitetta käytettäessä yhden MEDin kertymisaika on vähintään 11 minuuttia. Kymmenen kerran solariumkuurista
saatava säteilyannos vaihtelee 7... 15 MED laitteesta riippuen. Vuosiannosraja rajoittaa solariumien käyttöohjeissa suositeltavien vuotuisten
käyttökertojen lukumäärää.

Solariumlaitteisiin liittyvä tutkimus ja tarkastukset
Säteilyturvakeskuksen tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoa solariumlaitteista ja niiden käytöstä. Tutkimuksen tuloksia käytetään kehitettäessä solariumlaitteiden valvontaa ja niitä koskevia säädöksiä. Samalla
verrataan, kuinka paljon suomalaiset saavat ultraviolettisäteilyä auringosta ja toisaalta solariumlaitteista.
Osana tutkimusta Oulun kaupungin ympäristövirasto kartoitti Oulun kaupungin solariumpaikat. Terveystarkastaja keräsi tietoa käytössä olevista
laitteista ja käyttöpaikoista. Samalla käyttöpaikalle jätettiin merkintöjä ja
varotoimenpiteitä koskeva tietopaketti (liite). Laitteisiin tulee olla kiinnitettynä mallin mukaiset varoitus- ja tyyppimerkinnät. Vanhat käyttöohjeet
tulee korvata uudella käyttöohjemallilla, säilyttäen kuitenkin ohjeet laitteen teknisestä käytöstä (ns. nappulatekniikka). Mahdolliset vanhat lääkeainelistat korvataan uudella tiedolla valoherkistävistä aineista ja Lääkelaitoksen 19.3.1998 tarkistamalla lääkeaineluetteloIla. Säteilyturvakeskus suosittelee, että kosmeettisten aineiden mainokset ja esitteet poistetaan solariumtiloista. Suositeltavaa on, että iho puhdistetaan ennen
solariumiin menoa kaikista kosmeettisista aineista.
Ennen solariumtoiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan on tehtävä
terveydensuojelulain mukainen ilmoitus kunnan terveysviranomaiselle.
Myös toiminnan muutoksista on aina ilmoitettava kunnan terveysviranomaiselIe.

Suurkäyttäjän ihosyöpäriski moninkertainen
Säteilyturvakeskuksen (STUK) tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa
solariumlaitteista ja niiden käytöstä. Keskuksen tietoon tulee vuosittain
tapauksia, joissa solariumin käyttäjä on polttanut ihonsa liian tehokkaiden
lamppujen tai laitteen väärän käytön takia. Solariumissa saatu rusketus ei
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ole vaaratonta: laitteen suurkäyttäjä voi moninkertaistaa ihosyöpäriskinsä.
Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, kuinka yleistä solariumien käyttö on,
ketkä niitä käyttävät ja millaisia muutoksia käytössä on viime vuosina tapahtunut. Samalla verrataan, kuinka paljon suomalaiset saavat ultraviolettisäteilyä (UV-säteilyä) auringosta ja toisaalta solariumlaitteista.
Viranomaisilla ei ole riittävästi tietoa solariumeista, koska niiden tyyppitarkastuksesta jouduttiin luopumaan vuoden 1994 alussa, jolloin sopimus
Euroopan talousalueesta tuli voimaan. Sen jälkeen laitteita on voinut
tuoda vapaasti maahan, jos ne on todettu euronormien mukaisiksi yhdessä EU- tai Eta-maassa.
Solariumien valvonta on nykyisin ns. markkinavalvontaa, mikä tarkoittaa
lähinnä viranomaisten pistokokeita kaupoissa ja käyttöpaikoissa. Markkinavalvonnasta huolehtii Säteilyturvakeskus yhdessä Turvatekniikan keskuksen ja kuntien terveysviranomaisten kanssa. Aiempi tyyppitarkastus
tarkoitti sitä, että laite pääsi myyntiin vasta Säteilyturvakeskuksen hyväksynnän jälkeen.

Tehosolariumit pois markkinoilta
Säteilyturvakeskuksen tutkimuksen yhtenä tavoitteena on löytää ns. tehosolariumit, joissa käytetään liian tehokkaita UV-Iamppuja. Ongelman
tämänhetkistä laajuutta ei tiedetä. Vuosina 1989 - 1993 tehdyissä tyyppitarkastuksissa peräti neljännes markkinoille tarkoitetuista laitteista jouduttiin hylkäämään, koska laitteiden ultraviolettisäteily ylitti asetetut rajat.
Suomi ei voi rajoittaa euronormien mukaisten laitteiden maahantuontia,
mutta laitteiden käytöstä on näitä normeja tiukempia kansallisia määräyksiä. Säteilyturvakeskuksen antaman ohjeen mukaan Suomessa hyväksytään rusketukseen vain sellaiset laitteet, joissa ihon palamisriski on
mahdollisimman pieni (UV-tyyppi 3).

Iho vanhenee, syöpäriski kasvaa
Solariumien käyttäjä moninkertaistaa ihosyöpäriskinsä, jos hän pitää
ihonsa jatkuvasti ruskettuneena. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että vaarallisimman ihosyövän eli melanooman riski kasvaa, jos
solariumissa käy kymmeniä kertoja vuodessa. Lisäksi UV-säteily saattaa
vahingoittaa silmiä ja aiheuttaa ihon ennenaikaista rappeutumista.
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Jos välttämättä haluaa saada keinotekoisen rusketuksen, on hyvä muistaa seuraavat asiat:
• Käy solariumissa korkeintaan 10 kertaa vuodessa.
• Lue käyttöohjeet huolellisesti.
• Käytä suojalaseja.
.
• Muista, että tietyt lääkkeet ja kosmeettiset aineet voivat herkistää UV-säteilylle.
• Älä käy solariumissa lääkehoidon aikana neuvottelematta lääkärin kanssa.
• Mene lääkäriin, jos iholla oleva luomi alkaa kasvaa, kutiaa,
tummuu ja haavautuu tai jos iholle ilmestyy muita epätavallisia
muutoksia.
• Älä käytä solariumia, jos sen ajastin on viallinen, lamppuja peittävät värittömät tai tummat muovilevyt puuttuvat tai ne ovat rikkinäiset. Huomauta puutteista henkilökunnalle.
Solariumin käyttöä ei suositella lainkaan:
- alle 18-vuotiaille
niille, jotka palavat auringossa helposti
niille, joilla on tavallista suurempi ihosyöpäriski esimerkiksi
runsaiden luomien takia
niille, joiden iho on herkistynyt UV-säteilylle synnynnäisesti tai
lääkkeiden vaikutuksesta
aiemmin ihosyöpää sairastaneilIe.
Vaikka solariumeja on käytetty 1970-luvun lopulta lähtein, auringon UVsäteily on edelleen suurin ihosyöpäriski. Säteilyturvakeskus arvioi, että
UV-säteily aiheuttaa Suomessa vuosittain 700 pahanlaatuista ihosyöpää.
Niistä suurimman osan arvioidaan johtuvan liiasta auringonotosta.
Vuoden 1998 alusta Säteilyturvakeskus on katsonut aiheelliseksi tiukentaa suositeituja vuosittaisia käyttökertoja seuraavasti:
Ihotyyppi

Vuosittaisia säteilytyskertoja korkeintaan

I
II

o
o

111

10
10

IV

Viimeaikaisissa epidemiologisissa tutkimuksissa on havaittu, että vaarallisimman ihosyövän eli melanooman riski kasvaa henkilöillä, jotka käyvät
solariumissa kymmeniä kertoja vuodessa. On saatu viitteitä siitä, että pitkäaaltoisella UVA-säteilyllä, jota voi saada solariumista runsaastikin, voisi
olla yhteys melanooman syntyyn. Lisäksi UV-säteily aiheuttaa ihon ennenaikaista rappeutumista.
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Säteilyturvakeskus on ollut yhteydessä ihotautilääkäreihin, jotka puoltavat
nykyistä tiukennettua suositusta.
Vaikka solariumien käyttö on lisääntynyt tuntuvasti 1970-luvun lopulta
lähtien, auringon UV-säteily on edelleen kansanterveyden kannalta suurin ihosyöpäriski. Kestorusketuksen ylläpito solariumien avulla voi kuitenkin moninkertaistaa henkilökohtaisen ihosyöpäriskin.

Solariumien käyttöpaikkatarkastus
Tarkastusten tavoitteena oli saada kerätyksi solariumien käyttöpaikoista
mahdollisimman paljon ja mahdollisimman tarkkaa tietoa. Säteilyturvakeskuksen tarkoituksena on perustaa kerättyjen tietojen pohjalta käyttöpaikkarekisteri.
Solariumien käyttöpaikkatarkastuksen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi
oli STUK laatinut valmiin lomakkeen. Lomakkeeseen merkittiin käyttöpaikan yhteystiedot. Yhteyshenkilöksi merkittiin solariumien kunnosta vastaavan henkilön nimi.
Solariumlaitteesta merkittiin ylös laitteen kauppa- ja/tai tyyppinimi sekä
laitteessa olevien UV-säteilijöiden nimet. Loisteputkissa säteilijämerkki oli
kirjoitettuna putken päähän. Lisäksi laskettiin, montako putkea arkkusolariumeissa oli ylä- ja alapuolella. Suojalevyistä tarkistettiin, olivatko ne
ehjät. UV-tyyppimerkintä ja CE-merkintä kirjattiin myös ylös, jos niitä oli
näkyvissä. Laitteen käyttöasteen arvioinnissa käytettiin usein varauskirjaa apuna.
Lomakkeeseen merkittiin, oliko varoitusteksti ja käyttöohje näkyvissä vai
ei. Lisäksi katsottiin, oliko suojalasien käyttökehoitusta, kosmetiikan
käyttökieltoa, varoitusta lääkkeistä ja säteilytysaikataulua esillä. Ajastimesta merkittiin ylös pisin ja lyhin mahdollinen asetusaika. Yhteyshenkilöitä selvitettiin myös, milloin lamput oli viimeksi vaihdettu, ja oliko
käyttöpaikassa ollut suositusta, montako kertaa vuodessa voi käydä solariumissa.
Käyttöpaikkatarkastuksen yhteydessä jaettiin kohteisiin tietopaketti
(liitteet), jonka tärkein sisältö esiteltiin yhteyshenkilöille suullisesti. Pakettiin sisältyi laitteeseen kiinnitettäväksi vaaditut varoitus- ja tyyppimerkinnät, vaatimusten mukainen käyttöohjemalli sekä tietoa valoherkistävistä aineista ja uusi lääkeaineluettelo.
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Yhteenveto solariumien käyttöpaikkatarkastusten tuloksista
Solariumpaikkoja Oulussa oli toukokuussa 1998 21 kappaletta, jotka
kaikki tarkastettiin. Solariumeja oli mm. parturi-kampaamoissa, kuntosaleilla, virkistyskylpyiässä, uimahallissa, kauneushoitoloissa, kauneudenhoitoalan oppilaitoksessa ja fysikaalisessa hoitolaitoksessa. Solariumlaitteita oli yhteensä 38.
CE-merkintä puuttui useimmista laitteista. Merkintä saattoi kuitenkin olla
laitteessa takana, mutta laitteiden painon vuoksi niitä ei siirrelty merkinnän tarkistamiseksi. UV-tyyppimerkintää ei ollut kuin muutamissa laitteissa, jotka olivat kaikki melko uusia. Varoitustekstit samoin kuin käyttöohje löytyivät yli puolesta laitteista. Useissa paikoissa käyttöohjeessa
vaaditut tiedot löytyivät jostakin muualta kuin varsinaisesta käyttöohjeesta.

Useimmissa paikoissa löytyi ohje kosmetiikan käyttökielJosta sekä ilmoitus, että solariumissa on käytettävä silmiensuojaimia. Nämä tiedot saattoivat löytyä joko varoitusteksteistä, käyttöohjeesta tai muusta vastaavasta ilmoituksesta. Silmiensuojaimia löytyi solariumpaikoista poikkeuksetta. Silmiensuojaimet sai useissa paikoissa kassalta tai muulta henkilökunnalta, joissakin paikoissa silmiensuojaimia löytyi solariumhuoneesta.
Eräissä paikoissa silmiensuojaimien pitämistä kassalla perusteltiin sillä,
että henkilökunta saa näin varmistettua niiden kunnollisen puhdistamisen.
Varoitukset /ääkeaineista olivat hyvin esillä. Suurimmassa osassa paikoista esillä oli valolle ja UV-säteilylle herkistävien lääkkeiden lääkeaineluettelo. Sen sijaan säteilytysaikataulu oli useimmissa käyttöpaikoissa
vieras asia. Seinällä saattoi kyllä lukea, että "maksimiaika solariumissa 20
min.", mutta varsinaista aikataulua ei ollut.

Useimmat suoja/evyt olivat ehjät. Yhdessä solariumissa yläsuoja puuttui
kokonaan, mutta laite hyväksyttiin käyttöön, koska niin vanhalta laitteelta
ei voitu vaatia suojalevyä. Joissakin laitteissa oli suojalevyissä vähäisiä
railoja, joita ei ole merkitty kaavakkeisiin.
Käyttöpaikkatarkastuksien yhteydessä jäi sellainen kuva, että solariumien
käyttö on vähentynyt huomattavasti huippuvuosistaan. Solariumissa käydään keväällä hankkimassa pohjarusketusta kesää varten sekä ennen ulkomaanmatkoja. Tiheimmin solariumeissa käyvätkin luultavimmin kehonrakentajat. Talvella solariumeissa ei juurikaan käydä kun taas keväällä ajanvarauslistat ovat lähes täynnä. Siksi käyttöpaikkojen omistajien
oli hyvin vaikea arvioida laitteen keskimääräistä käyttöastetta. Kevätsesongin vuoksi kartoituksen ajankohta ei ollut paras mahdollinen.
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Yleisesti ottaen tarkastukseen suhtautuminen oli myönteistä. Useimmat
yhteyshenkilöt olivat kiinnostuneita saamistaan tiedoista, mutta oli myös
muutamia paikkoja, jossa omistajat käyttivät itsekin solariumia jopa useita
kertoja viikossa. Hieman ihmetystä herätti solariumhuoneeseen
kiinnitettävien ilmoitusten suuri määrä. Joissakin paikoissa hieman kritisoitiin vuosittaisten käyttökertojen määrän pudottamista kymmeneen, ja
yhteyshenkilöt olisivat halunneet perusteluja, miksi näin tehtiin. Yhteyshenkilöt kertoivat, että asiakkaiden käyttökertojen määrää vuodessa on
vaikea seurata. Jos asiakkaalle sanotaan, että hänelle ei myydä kuin yksi
kymmenen kerran solariumpaketti, menee hän johonkin toiseen paikkaan
seuraavaksi. Samoin useissa paikoissa kyseltiin, että millaiset lamput
ovat liian tehokkaita. Useille omistajille oli kaupiteltu 5-10 minuutin
"tehoputkia".

SOLARIUMIEN KÄYTTÖPAIKKATARKASTUS
Käyttöpaikan nimi
Toimiala
Yhteyshenkilö(t)
Osoite
Puh. I Fax

Laitteen kauppaja I tai tyyppi nimi

Laitteessa olevat UV-säteilijät

alapuoli,
kpl

yläpuoli,
kpl

Laitteen
käyttöaste,
kertoja
Ivrk tai Ivk

1.

2.

3.

4.

5.

1.

LAITE
CE-merkintä
UV-tyyppimerkintä
Varoitusteksti: on I ei
Suoialevvt ehiät: on I ei
Käyttöohje: on I ei, kieli
- käytä suojalaseja
- kosmetiikan käyttökielto
- varoitus lääkkeistä
- säteilytysaikataulu
- käyttökertoia max I vuosi
- pisin ia lyhin aika (min)
Silmiensuojaimia on I ei
Lamput vaihdettu viimeksi
Muuta huomioitavaa:

Tarkastuspäivä

_

2.

Tarkastaja

3.

4.

5.

_
Säteilyturvakeskus 03/1998

SOLARIUMLAITTEESEEN KIINNITETTÄVÄT MERKINNÄT

Solariumlaitteeseen on oltava merkittynä sen UV-säteilijät ja UV-tyyppi. Laitteeseen on
kiinnitettävä näkyvään paikkaan oheinen varoitusteksti.

SOLARIUMLAITE:

_

UV-SÄTEILlJÄT:

UV-TYYPPI:

VAROITUS
• ULTRAVIOLETTISÄTEILY SAATTAA
VAURIOITTAA SILMIÄ JA IHOA.
• LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI.
• KÄYTÄ SILMIENSUOJAIMIA.
• TIETYT LÄÄKKEET JA KOSMEETTISET
AINEET VOIVAT HERKISTÄÄ UV-SÄTEILYLLE.
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Säteilyturvakeskus 03/1998

SOLARIUMLAITTEEN KÄYTTÖOHJE
LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI!

NOUDATA SOLARIUMIA KÄYTTÄESSÄSI SEURAAVIA VAROTOIMENPITEITÄ:
•

Poista piilolinssit.

•

Käytä aina silmiensuojaimia.

•

Puhdista iho kosmetiikasta ennen solariumiin menoa. Älä käytä auringon suoja-aineita.
Kosmetiikka voi herkistää UV-säteilylle.

•

Älä käy solariumissa lääkehoidon aikana neuvottelematta lääkärisi kanssa. Tietyt lääkeaineet lisäävät ihon valoherkkyyttä (ks. tietoa valoherkistävistä aineista käyttöohjeen
liitteenä).

•

Käy lääkärissä, jos iholla oleva luomi alkaa kutista ja kasvaa, tummuu väriltään tai
haavautuu, tai jos iholle ilmestyy muita epätavallisia muutoksia.

•

Älä käytä solariumlaitetta, jos lamppuja peittävät värittömät tai tummat muovi levyt
puuttuvat tai ne ovat rikkinäiset, tai jos laitteen ajastin on viallinen. Huomauta puutteista henkilökunnalle.

•

Noudata ruskettamisjakson aikana suositeitua säteilytysaikataulua.

SOLARIUMIN KÄYTTÖÄ EI SUOSITELLA LAINKAAN:
-

alle 18-vuotiaille
niille, jotka palavat helposti auringossa tai joiden iho on palanut
niille, joilla on tavallista suurempi ihosyöpäriski (esim. runsaasti luomia tai pisamia)
niille, joiden suvussa on esiintynyt ihosyöpää
aiemmin ihosyöpää sairastaneille.

YLEISTIETOA UV-SÄTEILYN VAAROISTA

• UV-säteily voi vaurioittaa ihoa tai silmiä. Nämä biologiset vaikutukset riippuvat säteilyn
laadusta ja määrästä sekä henkilökohtaisesta ihon herkkyydestä.
• Liiallisen UV-altistuksen johdosta iho palaa kuten auringossa. Toistuvat altistumiset auringon ja UV-Iaitteiden lähettämälle UV-säteilylle voivat johtaa ihon ennenaikaiseen vanhenemiseen ja lisätä ihokasvainten kehittymisriskiä.
• Suojaamattomina silmän pintaosat voivat tulehtua ja verkkokalvo voi vaurioitua liiallisen
altistuksen johdosta. Mykiön samentumia (harmaakaihi) voi muodostua lukuisten toistuvien altistusten seurauksena.
• Erityinen varovaisuus on auringonotossakin tarpeen silloin, jos olet epätavallisen herkkä
UV-säteilylle tai jos käytät tiettyjä lääkeaineita tai kosmeettisia aineita (ks. tietoa valoherkistävistä aineista käyttöohjeen liitteenä).
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Säteilyturvakeskus 03/1998

SÄTEILYTYSAIKATAULU

•

Aloita solariumissakäyntisi varoen. Rajoita ensimmäisten solariumkäyntiesi aikaa oheisen taulukon mukaisesti. Jos sinulla ei ole vielä lainkaan rusketusta, aloitusaika on korkeintaan __ minuuttia. Iholle, jolla on pohjarusketusta, voidaan aloitusaikana käyttää
__ minuuttia. Lisää säteilytysaikaa vähitellen.

• Jätä kahden ensimmäisen solariumkäynnin väliin vähintään 48 tuntia mahdollisten haitallisten ihoreaktioiden havaitsemiseksi. Tämän jälkeen voit jatkaa käyntejä päivittäin.
• MUISTA: Älä säteilytä mitään kehon osaa useammin kuin kerran päivässä, äläkä ota
aurinkoa samana päivänä.
• Rajoita vuosittaisten solariumkäyntiesi määrää. Säteilyturvakeskus ei suosittele solariumin käyttöä henkilöille, joilla on erittäin herkkä tai herkkä iho. Normaalille ja sietokykyiselle ihotyypille suositellaan korkeintaan 10 solariumkäyntikertaa vuodessa.

2.

1.

Säteilytyskerta

3. - 6.

7. -10.

AIKA MINUUTEISSA

IHOTYYPPI
Erittäin herkkä (1)

--

palaa auringossa aina helposti, ei rusketu

Herkkä (II)
palaa auringossa aina helposti, ruskettuu vähän

Normaali (111)
palaa auringossa joskus, ruskettuu hyvin

Sietokykyinen (IV)
ei pala auringossa. ruskettuu hyvin

LAITTEEN TEKNISET TIEDOT

Solariumlaite:
Ultraviolettisäteilijät:
loisteputket:
kasvotehostin:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , __ kpl
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . __ kpl
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • __ kpl

UV-säteilijät saa vpihtaa vain samanlaisiin UV-säteilijöihin tai sellaisiin säteilijöihin, jotka
biologiselta tehokkuudeltaan ja spektreiltään vastaavat alkuperäisiä säteilijöitä. UV-säteilijöiden vaihdon saa tehdä vain henkilö, jolla on työhön tarvittava asiantuntemus.
Suodattimet:

UV-suodattimet saa vaihtaa vain säteilyn läpäisyominaisuuksiltaan alkuperäisiä vastaaviin varaosiin.
Säteilytysetäisyys:

0

määräytyy laitteen rakenteesta.

o

on itse valittavissa, jolloin suositeltu etäisyys on __ cm
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TIETOA VALOHERKISTÄJISTÄ

Lääkkeet voivat vaikuttaa UV-säteilyn ja valon sietokykyyn. Tämän vuoksi solariumlaitteiden käyttöä pitäisi välttää joidenkin
lääkkeiden yhteydessä. Oheisessa luettelossa on mainittu esimerkkejä UV-säteilylle ja valolie herkistävistä lääkkeistä. Näiden lisäksi on raportoitu yksittäisiä valoreaktiotapauksia yli 100
eri lääkkeelle. Valoreaktion mahdollisuus kannattaa ottaa huomioon ainakin käytettäessä eräitä antibiootteja, psyykenlääkkeitä, malarialääkkeitä ja eräissä tilanteissa nesteenpoistolääkkeitä.

Lääkkeiden lisäksi kosmetiikka, parfymoidyt tuotteet ja myös
auringonsuoja-aineet voivat sisältää valolle herkistäviä aineita.
Sama koskee myös luonnon kosmetiikkaa. Tästä syystä kaikki
kosmeettiset tuotteet on pestävä huolellisesti pois ennen solariumiin menoa.

Myös. joissakin ravintoaineissa saattaa olla valolle herkistäviä
aineita. Eräiden koristekasvien (esim. jättiukonputki, mooseksenpalavapensas) lisäksi selleri, liperi eli lipstikka ja tuoksuruuta sisältävät psoraleeneja ja herkistävät ihokosketuksessa UVsäteilylle. On myös raportoitu UVA-säteilyn polttaneen ihon
runsaan sellerinsyömisen jälkeen.
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Esimerkkejä UV-säteilylle ja valalle herkistävistä lääkkeistä. Tarkempia tietoja kannattaa kysyä hoitavalta lääkäriltä.
LÄÄKERYHMÄ
(Pharmaca Fennica, 1997)
1.

Alaryhmä

Lääkeaineen nimi

Kauppanimiä

SISÄISET LÄÄKEVALMISTEET

1.1

KIPU-, REUMAJA KUUMELÄÄKKEET

Tulehduskipulääkkeet

piroksikaami
tenoksikaami

Brexidol, Feiden, Pirom, Piroxal
Tilcotil

1.2

MIKROBILÄÄKKEET

Tetrasykliiniryhmä

doksisykliini
tetrasykliini

Apodoxin, Dosykiin, Doximed, Doximycin, Monodox, Vibramycin
Apocyclin, Dumocyclin, Oricyclin

Sulfonamidit +
trimetopriimi

sulfametoksatsoli + trimetopriimi
sulfadiatsiini + trimetopriimi

Cotrim, Eusaprim
Ditrim, Trimetin Duplo

Kinoloniryhmä

norfloksasiini
ofloksBsiini
siprofloksasiini
sparfloksasiini

Lexinor
Tarivid
Cinobactin
Ciproxin
Ze9am

Sienilääkeryhmä

griseofulviini

Fulcin

Neuroleptit,
fentiatsiinin johdokset

flufenatsiini
promatsiini
levomepromatsiini

Pacinol, Siquaione
KJorproman
Sparine
Levozin, Nozinan

amiodaroni
kinidiini

Chinidini suifas, Kinidin Duretter, Kiniduron

sinoksasiini

1.3

1.4

1.5

2.

PSYYKENLÄÄKKEET

klooripromatsiini

SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET

Rytmihäiriölääkkeet

IHOTAUTILÄÄKKEET

Aknelääkkeet

isotretinoiini

Roaccutan

Psoriaasilääkkeet

asitretiini

Neotigason

Kipulääkkeet

piroksikaami

Feiden-geeii, Piroxin-geeli

Aknelääkkeet

bentsoyyliperoksidi
tretinoiini

Basiron, Benoxid, Benzac, Clearamed, Panoxyl
Avitcid

Psoriaasilääkkeet

trioksisaleeni
kivihiiliterva
Pyrol. lithanthr.

Tripsor
Alphosyl
Apteekista valmistetuissa ex tempore-iääkkeissä

Ihottuma- ja haavalääkkeet

klooritetrasykl iini

Aureocort, Aureomycin

ULKOISET LÄÄKEVALMISTEET

Cordarone

6

19.3.1998

