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Vsak del telesa, ki je 
izpostavljen soncu, 
potrebuje zaščito. Če 
ne gre drugače, lahko 
za zaščito uporabimo 
širokospektralni varovalni 
pripravek za zaščito 
pred soncem z visokim 
sončnim zaščitnim 
faktorjem (SZF 30 ali več).

Med sončnim zaščitnim faktorjem 
(SZF) 30, 50 in višjim je malo razlike 
v odstotku zaščite pred ultravijoličnim 

(UV) sevanjem. Pomembnejše od 
višine SZF je redno obnavljanje nanosa 

kreme v dovolj debelem nanosu.

Miti in resnice –  

za zaščito 
pred soncem

Pišeta: 
Sandi Luft, dr. med., spec. dermatovenerologije, Derma center Maribor in Rogaška
prim. mag. Ana Benedičič, dr. med., spec. dermatovenerologije, Splošna bolnišnica 
Celje, Dermatovenerološki oddelek

V
arno izpostavljanje soncu 
zagotavlja taka organizacija 
aktivnosti na prostem, ki 
omogoča, da ste v času od 

10. do 17. ure čim manj na prostem. 
Pomembna je naravna zaščita 
s pokrivnimi oblačili z daljšimi 
hlačnicami in rokavi ter zaprtim 
dekoltejem, z uporabo kopalnih majic 
in hlač, širokokrajnih pokrival in 
zaščita odkritih mest z varovalnimi 
pripravki za zaščito pred soncem s 
sončnim zaščitnim faktorjem (SZF) 30 
ali več. Dokazano je, da lahko sončne 
opekline in pretirana ponavljajoča 
se izpostavljenost soncu vodijo v 
nastanek kožnega raka.

Mit: Tem višji sončni zaščitni 
faktor, tem bolje.

Resnica: Med sončnim zaščitnim 
faktorjem (SZF) 30, 50 in več je le 
malo razlike v odstotku zaščite pred 
ultravijoličnim (UV) sevanjem, če ga 

uporabimo pravilno v dovolj 
debelem nanosu. Če je sloj 
zaščitne kreme enakomeren in 
dovolj debel, je bolje uporabiti 
SZF 30 in nanos obnavljati 
vsaki dve uri izpostavljanja 
oziroma takoj po vsakem 
kopanju, kot le enkrat v dnevu 
uporabiti zaščitno kremo s SZF 
50+. Seveda navedeno velja 
le pod pogojem, da je debelina 
nanosa ustrezna in omogoči 
dovolj visok SZF na koži. 
Slednjega v praksi uporabniki z 
varovalnimi pripravki z nižjimi 
SZF  praviloma ne dosežejo, saj 
uporabijo le četrtino ali celo le 

petino potrebne količine varovalnega 
pripravka. Zato ob izpostavljanju 
močnemu soncu dermatologi načeloma 

zagovarjamo 
višje SZF, saj 
z njimi kljub 
tanjšemu nanosu 
uporabnik doseže 
višji in (upamo) še 
zadostni SZF tudi 
na svoji koži.

Mit: Otroške 
zaščitne 
kreme so 
blažje.

Resnica: Kreme 
za zaščito pred 
soncem za odrasle 
in otroke imajo 
enake količine UV-
zaščitnih filtrov, 
različna je le njihova 
sestava. Otroške 
kreme, ki vsebujejo 
več fizikalnih UV-
filtrov, so bolj goste in 
odporne na drgnjenje. 
Nekatere manj pečejo, 

če pridejo v oči.
Če se bojite draženja kože pri uporabi 
kreme za zaščito pred soncem, se raje 
odločite za takšne, ki imajo fizikalne 
UV-zaščitne filtre, tj. titanov dioksid in 
cinkov oksid, ki kemično ne reagirata 
na sonce in ščitita kožo pred soncem z 
odbojem in sipanjem sevanj.

Mit: Zaščitne kreme in 
losjoni dajejo boljšo zaščito 
kot pršila.

Resnica: Med njimi ni razlike 
v učinku, če na kožo nanesemo 
primerljivo količino pripravka. 
Pomanjkljivost zaščitnih pripravkov v 
obliki pršila je, da jih je težje nanesti na 
kožo v zadostni količini v primerjavi z 
losjonom ali kremo v običajni embalaži.

Mit: Z zaščitno kremo se 
nam ni treba namazati 
povsod.

Resnica: Mesta, ki jih ne zaščitimo, 
imajo večjo možnost za nastanek 
kožnega raka. Npr. znamenja na 
dlaneh in podplatih so manj zaščitena 
pred soncem, ker koža dlani in 

podplatov nima zaščitnega pigmenta, 
le redki pa se s kremo zaščitijo tudi na 
teh mestih.

Mit: Kreme za zaščito pred 
soncem lahko povzročijo 
nastanek kožnega raka.

Resnica: Ni nobenih znanstveno 
podprtih dokazov, da bi sestavine krem 
za zaščito pred soncem povzročile 
nastanek kožnega raka. Obstoja pa 
veliko raziskav, ki dokazujejo povezavo 
izpostavljanja soncu in nastanka raka.

Mit: Ličila s sončnim 
zaščitnim faktorjem nudijo 
zadostno zaščito pred 
soncem.

Resnica: Uporaba ličil s sončnim 
zaščitnim faktorjem (SZF) ne nudi 
dovolj visoke zaščite, saj je nanos 
neenakomeren. Poleg tega deluje 
zaščita z ličilom le dve uri, nato bi ga 
bilo treba obnoviti. Bolje je uporabiti 
dnevno kremo s SZF 30 ali več, nato 
pa preko te nanesti še ličila s SZF. Tako 
boste ustvarili dvojno zaščito pred 
soncem.

lepota lepota

Vsako leto se v medijih pred poletjem pojavijo objave o testiranjih 
krem za zaščito pred soncem. V testih preverjajo njihovo učinkovitost, 
kar vzbuja dvom v njihovo delovanje. Naj vas to ne odvrne od njihove 
uporabe. Statistični podatki Registra raka Republike Slovenije govorijo 
o večanju števila bolnikov z vsemi vrstami kožnega raka. Zato je nujno 
vedeti, kako se pravilno zaščititi pred soncem. V javnosti kroži mnogo 
mitov. Preberite, kateri držijo in kateri ne. Oboroženi z znanjem boste 

lahko pravilno načrtovali svojo celoletno zaščito pred soncem.


