
Figyelmeztetések és barnulási szabályok a Sunless készülékek 
biztonságos üzemeltetéséhez és használatához 

 

Figyelem! Ezt a készüléket 18 év alattiak nem használhatják. Azok a 
személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel 
rendelkeznek, vagy akiknek tapasztalata, tudása hiányzik a készülék 
biztonságos használatához, csak abban az esetben használhatják azt, ha a 
készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást megkapták és 
megértették a használatból eredő veszélyeket.  

 
Figyelem! Gyermekeket ne engedjünk a készülékbe és annak közelébe még 
kikapcsolt állapotban sem. A készülék tisztítását, kiváltképp karbantartását 
gyermekek NEM végezhetik.  

A készüléket tilos

A napból, vagy UV-készülékekből származó ultraibolya sugárzás szem- és 
bőrsérüléseket okozhat. Ezek a biológiai hatások függnek a sugárzás 
minőségétől csakúgy, mint a bőr és a szem egyéni érzékenységétől. 

 használni, ha a belső plexiburkolat törött, vagy 
eltávolították, illetve, ha az időkapcsoló nem működik. Ezen esetekben, kérjük, 
vegye fel a kapcsolatot szakszervizünkkel. 

A bőr feléghet egy túlzott besugárzás után. Túlzottan gyakori napból, vagy UV-
készülékből származó ultraibolya besugárzás korai bőröregedéshez vezethet és 
ugyancsak megnöveli a bőrtumorok kialakulásának veszélyét. 

A nem védett szemen felületi gyulladás alakulhat ki és bizonyos esetekben, 
például szürkehályogműtét után, a túlzott besugárzás hatására sérülés 
keletkezhet a retinán. Sok ismételt besugárzás után szürkehályog alakulhat ki. 
Különleges óvatosság szükséges erős egyéni ultribolyasugárzás-érzékenység 
és bizonyos gyógyszerek vagy kozmetikumok használata esetében. 

Az ajánlott kezelési idő az első alkalomra nem lehet kevesebb, mint 1 perc. 

A barnító kezelések maximális száma évente ne haladja meg: 

• a 2-es bőrtípusú személyeknél a 100 alkalmat, 
• a 3-as bőrtípusú személyeknél a 71 alkalmat, és 
• a 4-es bőrtípusú személyeknél az 56 alkalmat. 

 

Javasoljuk, hogy az 1-es bőrtípusba tartozó személyek tartózkodjanak a 
szolárium készülékek használatától.  

  



Kérjük olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket és helyezze ki azokat táblán a 

szolárium üzemeltetési helyéül szolgáló helyiségben, vagy kabinban. A 

figyelmeztető táblák megléte jogszabályi kötelezettség, de fontos vendégeink 

korrekt tájékoztatásának szempontjából is. Kérjük, hogy a szolárium kezelő 

ezekről az információkról a vendégeket is tájékoztassa. 

Figyelmeztetés (javasolt a kihelyezése): 

 

 

 

 

 

Biztonsági utasítások (javasolt a kihelyezése): 

 

 

 

 

 

Barnító erő: (Fontos figyelmeztetés!) 

 

FIGYELMEZTETÉS  
☼ Az ultraibolya sugárzás (UV) szemsérülést és bőrsérülést okozhat, mint 
például a bőr korai öregedése és esetlegesen bőrrák.  
☼ Olvassa el az útmutatásokat figyelmesen. További felvilágosításért 
forduljon a személyzethez.  
☼ Viselje a kapott védőszemüveget.  
☼ Bizonyos gyógyszerek és kozmetikumok növelhetik az érzékenységet.  

Biztonsági utasítások a szolárium-használók számára  
Nem szoláriumozhatnak azok a személyek, akik:  
 
☼ 18 évnél fiatalabbak;  
☼ szeplősödésre hajlamosak, a természetes vörös hajúak, a bőrükön 
rendellenesen elszíneződött anyajegyet viselők, akik a testükön 16 db 2 
mm-es vagy annál nagyobb átmérőjű anyajegyet viselnek;  
☼ A-típusos (szabálytalan alakú, 5 mm-nél nagyobb átmérőjű, különböző 
színezetű, szabálytalan szélű) anyajeggyel rendelkeznek. - Bizonytalan 
esetben kérjen orvosi tanácsot;  
☼ egyáltalán nem tudnak lebarnulni, vagy nem tudnak leégés nélkül 
lebarnulni a napon, illetve akik napleégéstől szenvednek;  
☼ könnyen leégnek a napon, vagy akik gyerekkorukban többször súlyosan 
leégtek a napon;  
☼ a bőrrákos, vagy korábban bőrrákban szenvedők, illetve a bőrrákra 
hajlamosak;  
☼ akiknek közvetlen hozzátartozójuk melanomában szenved;  
☼ a fényérzékenységgel járó betegségben szenvedők, és a 
fényérzékenyítő gyógyszereket fogyasztók.  



A készülékek barnító ereje kiemelkedő lehet a szoláriumok között. Ezért 
kérjük a vásárlókat, hogy a felhasználóknak, a barnító erő felmérése 
után, minden esetben egyedi felmérés alapján készítsenek ajánlott 
barnítási időtáblázatot, mivel a barnítás kismértékű (10-15%-os) 
túlnapozás esetén is bőrégést okozhat. A rendszeres, 10-20%-os 
túlnapozás megfelelő kozmetikumok használata nélkül növeli a leégés 
kockázatát, bőröregedést, és bőrkárosodást okozhat!  

Ezért minden vendéget a megfelelő barnítási idő megválasztására, a 
szolárium helyes használatára, a túlnapozott, túlbarnult állapot 
elkerülésére, megfelelő kozmetikum használatára, és a barnulási 
szabályok betartására ösztönözzön! Amennyiben a felhasználás 
stúdióban történik, a személyzetet ezekről a tulajdonságokról 
megfelelően tájékoztatni (betartását rendszeresen ellenőrizni) kell. A 
személyzet állandó és folyamatos képzése, elengedhetetlen feltétele a 
stúdió sikerességének. 

 

Barnulási szabályok felhasználásával: 

 

— a szolárium stúdió személyzetének segítségével állapítsa meg 

bőrtípusát 

— határozzák meg közösen a szoláriumozás gyakoriságát és a 

maximális szoláriumozási időt a készüléktől függően 

— betegségre utaló bőrreakciók, valamint gyógyszerek szedése 

esetén konzultáljon előzetesen orvosával 

— szoláriumozás előtt távolítsa el magáról alaposan a sminket és az 

összes kozmetikumot 

— szoláriumozás előtt és után csak orvosilag ellenőrzött 

szoláriumozáshoz kifejlesztett kozmetikumokat szabad alkalmazni 

— szoláriumozás közben szemét tartsa csukva és viseljen mindig 

védőszemüveget vagy ezzel egyenértékű szemvédelmet nyújtó 

eszközt 

  



 

— naponta csak egy alkalommal szoláriumozzon és ügyeljen arra, 

hogy ne napozzon és szoláriumozzon egyazon napon 

— a szoláriumozás pozitív hatásait leginkább egy kúra során 

aknázhatja ki 

— a természetes napvédelem jobb az Ön számára, ha több 

szoláriumozási alkalom alatt szerzi meg 

— mindig fokozatosan növeljük a szoláriumban töltött idő hosszát, így 

elkerülhető a leégés 

— kérjen orvosi tanácsot, ha állandó daganat, kelések, seb, vagy 

pigmentált anyajegy keletkezik a bőrön. 
 

 

 

 

 

 

Figyelmeztetés: Két szolárium-használat után el kell telnie legalább 48 órának és 
csak ezután kerülhet sor a következő barnító kúrára. 


