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слънчевото изгаряне



Слънцето е с най – висока интензивност от 10:00 до 14:00

часа, което съвпада с времето, когато децата често посещават

детските площадки. Активността на децата през това време

на деня може да ги изложи на потенциална опасност от

слънчево изгаряне и претопляне (т.е. топлинно заболяване).



Информираността за количеството излагане на слънце не

се ограничава само до лятото: важно е през цялата година!

Излагането на слънце е от съществено значение за витамин

D, от който децата се нуждаят и получават чрез излагане на

слънце. През лятото това може да се постигне само за 15

минути за светлокожи хора.

Детските площадки с ограничена или никаква сянка и

високи нива на пряко слънце са неприятни за деца и

родители и могат да обезкуражат децата да бъдат физически

активни на детската площадка.



Най – добрият начин за предотвратяване на слънчево 

изгаряне е чрез защита на  кожата.

 Да стоите възможно най –

много на сянка;

 Да носите защитни, леки,

дишащи, органични, широки

дрехи, слънцезащитни шапки с

периферия и UPS защита;

 Да нанасяте слънцезащитен

крем върху откритата кожа;

Слънцезащитни продукти да се прилагат поне на всеки

два часа;





2. Използвайте слънцезащитен

фактор (SPF) от 30 и нанесете

30 минути преди излагане на

слънце.



3. Изберете водоустойчив слънцезащитен крем и нанасяйте

отново на всеки 2 часа или след плуване, изпотяване или

сушене с кърпа.

4. Тестувайте първо слънцезащитния крем върху малка част

от кожата, като вътрешната страна на китката на детето, за

да сте сигурни, че няма дразнене или развитие на обриви.

5. Ако имате чувствителна кожа, опитайте се да избягвате

слънцезащитни продукти на основата на пара-аминобензен

(PABA) и бензофенон.

6. Опитайте се да избягвате слънцезащитни продукти с

химикала оксибензон, който може да има хормонални

свойства.



Функцията на 
слънцезащитният крем

Слънцезащитните кремове са физически бариери,
които отразяват, разпръскват и абсорбират както UVA,
така и UVB лъчите от проникване в кожата.

Слънцезащитните кремове съдържат цинков оксид и
титанов диоксид, които рядко причиняват алергични
реакции.

Слънцезащитните продукти променят слънчевите лъчи,
след като проникнат през слънцезащитния крем.

Тези продукти трябва да бъдат етикетирани като
„стабилни“ или „фотостабилни“, за да бъдат най-
ефективни.



КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ 

В СЛУЧАЙ НА СЛЪНЧЕВИ ИЗГАРЯНИЯ   

 Обадете се на вашия педиатър,

ако детето ви е под 1 година и

слънчевото изгаряне причини

мехури, болка или треска.

 За деца над 1 година при изгаряне и

появи на мехури, прилагането на хладни

компреси, студено кисело мляко или гел

от алое вера върху засегнатата зона

спомагат за бързото възстановяване на

кожата и облекчават болката.

МНОГО Е ВАЖНО ЗАСЕГНАТАТА КОЖА ДА СЕ ПАЗИ 

ОТ СЛЪНЦЕТО, ДОКАТО НЕ СЕ ИЗЛЕКУВА.   



Готови ли сте? Очакват Ви приятни емоции! 

Насладете им се! Не забравяйте подходящите 

слънцезащитни и хидратиращи продукти.


