 مصرف کرم ضدآفتاب احتمال بروز بيماري مالنوما
(خال پوستي سرطاني) را کاهش ميدهد.
 افرادي که داراي پوست چرب یا آکنه دار هستند
حتما باید از ضدآفتاب فاقد چربي یا Oil Free
استفاده کنند.

پرسش های متداوال
تفاوت کرمهای  waterproofو  water resistantچیست؟

 ( Waterproofضد آب) اثر این کرم هاپس از  86دقيقه و
( water resistantمقاوم در برابر آب) پس از  46دقيقه
تماس با آب از بين مي رود.
آيا افراد با پوست تیره نیز نیاز به مصرف ضد آفتاب دارند؟

كودك

بيش از  ۰6درصد عوارض نوور
آفتاب که در بزرگسالي سبو

بله ،زیرا در انواع پوست ،مالنين (محافظ طبيعي پوست در
مقابل اشعه) وجود دارد که به دليل ميزان بيشتر آن در
افراد با پوست تيره ،محافظت بيشتري صورت مي گيرد.

سرطان هاي پوست مي گوردد،

آيا در روزهای ابری نیز به مصرف کرم ضد آفتاب نیاز است؟

پيش از سن  38تا  2۰سالگي روي پوست ایجواد شوده

بله86 ،درصد اشعه مضر  UVدر روزهاي ابري هم مي
توانند سب عبور و مشکالت پوستي شوند.

است.


بهترین راه مقابله ،ممانعت از قرار گرفتن در موعورض

نور خورشيد به خصوص در ساعوات  30-36کوه او
تابش اشعه مضر خورشيد است ،ميباشد.

نكاتي پيرامون ضد آفتاب

منابع:
www.webmd.com
www.sun-protection-and-you.com
www.skinsenseclinic.com.au
dermatology.about.com

 استفاده از حفاظهاي فيزیکي ضدآفتاب مانند کاله لبه
دار و لباس مناس

ضروري است .براي پيشوگويوري از

آفتابسوختگي ،روي پوست دستها ،گردن ،گوشها و
بيني کودك کرم هاي ضدآفتاب مخوصووص کوودکوان
بزنيد.
 قبل از استفاده از کرم ضدآفتاب روي پوست کودکان،
حتما آن را روي قسمت کوچکي از پوسوتوشوان تسوت

معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
مرکز اطالع رساني و رسيدگي به شکایات
آدرس :تهران ،خيابان وليعصر ،روبروي پارك ساعي ،کوچه آبشار ،پالك 46
مرکز اطالع رساني غذا و رسيدگي به شکایات موادغذایي و آرایشي -بهداشتي
تلفن گویا 84248 :داخلي  0136و 0132
تلفکس 84248 :داخلي 0366

تلفن گویا 84248 :داخلي  0136و 0132
تلفکس 84248:داخلي 0366
پست الکترونيك:
RD_DFD@SBMU.AC.IR
سایت :
RDMANAGEMENT.SBMU.AC.IR

ضد آفتاب
در سالهاي اخير آگاهوي در
مورد اثرات زیانبار اشعه UV
بر روي پووسوت و ایوجواد

SPF = standards for Sun Protection Factor

معای :
 -3نيازمند تجدید بيشتر در طول روز و ایجاد حساسيت بر
روي پوست برخي افراد
 -2ضدآب نيستند.

رابطه  SPFو ممانعت کنندگی در برابر اشعه UVB
درصد بلوکه

SPF

شدن

آسي هاي پوستي افزایش یافته است ،به همويون عولوت

»اکثر ضد آفتاب ها تلفیقی از اين دو نوع هستند«
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استفاده از انواع ضد آفتاب ،رشد قابل مالحظهاي را نشوان

بخشي از نور خورشيد که فيلتر یا مسدود مي شود پرتو
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ميدهد .در فصل تابستان ،تابش مستقيم نور آفتواب بوه
پوست ،به تدریج آسي هایي از قبيل آفتاب سوخوتوگوي،
چين و چروك ،تورم رگهاي زیر پوست ،لکههاي قهوهاي
و سرطان پوست را به همراه ميآورد.
انواع ضد آفتاب

 -3ضد آفـتاب های فـیـزيکی) :(sunblockهور
مانوع فويوزیکوي کوه این عمل را انجام دهد از این گروه
ميباشد مانند پمادهاي اکسيد روي یا اکسيد تيتانيوم و یا
کاله لبه دار و حتي نقاب.
مزایا:
 -3با انعوکاس اشوعه ،از رسيووودن آن بوه پوووسوووت
جولوگويري ميکنند.
 -2سازگاري بيشتري با انواع پوست دارند.
معای  :ایجاد سفيدي در پوست
 - 2ضد آفتاب های شیمیايی) :(sunscreenاین
گروه از ضد آفتابها از طریق جذب اشعه  ،UVاز رسيدن
آن به الیههاي عمقي پوست جلوگيري ميکنند.
مزایا :اثري بر روي پوست به جا نمي گذارند.

ماوراء بنفش ( )UVاست شامل دو ناحيه مي باشد:
 :UV-Aبه طور عميق به پوست
نفوذ مي کند و مي تواند منجر به
سرطان و پيري زودرس پوست شود.

 :UV-Bمنجر به سوختن و قهوه اي
شدن پوست ميشود.
هر دو اشعه UV-Aو UV-Bسب از بين رفتن کالژن و
توليد رادیکال هاي آزاد و مختل کردن سيستم ترميمي
طبيعي پوست شده و در نتيجه سب ایجاد چروك در
پوست مي شوند.
اشکال ضد آفتاب برای گروه های خاص:
 کرم  :براي صورت و پوست خشك
 ژل  :براي نواحي پوشيده شده از مو (مثل دست
آقایان )
 استیك يا قلم  :اطراف چشم
 اسپری  :به منظور مصرف آسان براي کودکان
معيار محافظتي جهت مقابله با اثر اشعه  UV-Bاست

چند توصیه مهم برای ایمنی در برابر نور آفتاب


چيزي به عنوان محافظت صددرصد ،وجود ندارد ،لوذا

مي بایست از سایر وسایل ممانعت کننده مثل کاله  ،چتور
 ،دستکش  ،عينك و  ...به همرام کرم ها استفاده نمود.
 براي اکثر قری به اتفاق مردم استفاده از عدد SPF
باال تر از  16لزومي نداشته مگر آنکه با تجویز متخصص و
پزشك پوست صورت گرفته باشد.
 در صورت وقوع هر نوع فساد فيزیکي (تغيير در ظاهر
فرآورده) و شيميایي (تغيير در رنگ و بو) و ميکروبي از
مصرف فرآورده خودداري شود.
 مقاومترین کرم ها به آب یا عرق نيز بعد از  86دقيقه
شنا یا عرق شدید شروع به بي اثر شدن مي کنند.
مصرف همزمان کرم هاي ضد آفتاب با ترکيبات ضد

حشره سب کاهش اثر  SPFمي شوند.
شن ،ماسه و آب اثر بازتاب اشعه خورشيد را تا 2۰

افزایش مي دهند.

