ОБРАЗАЦ

ИНФОРМИСАНИ ПРИСТАНАК КОРИСНИКА СОЛАРИЈУМА
Употреба соларијума представља излагање коже и видљивих слузница ултравиолетном зрачењу и може
озбиљно нарушити Ваше здравље и довести до рака коже.
Употреба соларијума може да доведе до:
1. Повећаног ризика за настанак рака коже - лица која користе соларијум пре 35. годинe старости излажу
се ризику за настанак малигног меланома (најозбиљнија форма рака коже) за 75%; коришћење соларијума у
било ком узрасту повећава ризик за настанак меланома за најмање 20%;
2. Повећаног ризика за настанак рака коже са сваком употребом соларијума;
3. Оштећењa ока, укључујући меланом ока и повећани ризик за настанак катаракте;
4. Превременог старења коже, која постаје рапава, груба и наборана у млађем животном добу;
5. Краткорочног, одмах видљивог, ризика за здравље уколико се соларијум неадекватно користи, као
што је:
1) Прегоревање коже, која постаје црвена, болна, а могу се јавити и пликови,
2) Сувоће коже,
3) Осип праћен сврабом,
4) Упале конјунктиве ока праћене сврабом и тежом повредом ока.
Соларијум не могу да користе:
1. Лица која користе лекове који повећавају осетљивост на ултравиолетно зрачење,
2. Малолетна лица,
3. Лица кojа су боловала или болују од малигних тумора кoжe или бoлуjу oд oбoљeњa кoja су прaћeнa
пojaчaнoм oсeтљивoшћу нa УВ зрaчeњe и/или тoплoту.
Поред наведених стања, највећи ризик за здравље од употребе соларијума имају лица светле пути, лица
са бројем младежа преко 50; са великим бројем пега; која су раније имала опекотине од сунца; која имају
ослабљен имунолошки систем, као и лица чији су крвни сродници имали малигне туморе коже.
У трудноћи кожа постаје појачано осетљива на дејство ултравиолетних зрака, опекотине од сунца су
чешће и повећан је ризик за настанак рака коже.
Сви корисници соларијума потписују образац за информисани пристанак у два примерка, један
задржава фирма а други корисник.
Ја ________________________________________________ сам законски пунолетна/тан и пажљиво сам
прочитала/о и разумела/о информацију садржану о напред наведеном штетном дејству употребе соларијума
и на сопствени ризик својевољно бирам да у овом објекту ___________________________________________
будем изложен/а ултравиолетном зрачењу.

