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Lietuva priklauso vėsiojo vidutinio klimato zonai. Vasara Lietuvoje  

yra šilčiausias metų laikas. Šiuo metų sezonu džiaugiamės ne tik  

šiluma, bet ir gausesniais saulės spinduliais. Kadangi, vidutinis saulės  

švietimo laikas Lietuvoje yra tik 1800 val./ metus, stengiamės kuo  

daugiau laiko praleisti saulės spinduliuose ir įgauti madingą šokoladinio  

atspalvio įdegį.              

      Šiaulių miesto Visuomenės sveikatos biuro specialistai „saulės vonių“  

mėgėjams primena, kad žmonės piktnaudžiaujantys saulės spinduliais 

 rizikuoja pakenkti savo odai:.  

 

 

 Įdegis neapsaugo nuo saulės nudegimų! 

 Ultravioletinių spindulių poveikis – pagrindinė odos vėžio priežastis. 

 Melanoma – agresyviausia odos vėžio forma, kuria didelę riziką susirgti  

turi vaikystėje smarkiai saulėje nudegę asmenys. 

  

 

        Norėdami vasarą džiaugtis gražiai įdegusiu kūnu, turime tinkamai elgtis saulėje ir 

apsaugoti save bei savo artimuosius nuo neigiamų saulės spindulių padarinių. 

 

1. Nesideginkite saulėje nuo 10 iki 16 valandos. Saulės spinduliai tuomet krinta 

statmenai, o jų poveikis būna toks stiprus, kad oda, užuot įdegusi, nusvyla, o įdegis išlieka 

trumpiausiai. Šį paros laikotarpį praleiskite pavėsyje. Gražiausiai ir saugiausiai įdegama 

nuo 16 valandos. 



2. Apsauginius kremus tepkite likus 15-30 min. iki išėjimo į saulę, kad oda 

būtų tinkamai paruošta ir apsaugota. Ant apsauginių kremų pakuočių yra nurodytas 

apsaugos nuo saulės faktorius, kitaip žymimas SPF. Kuo žmogaus oda šviesesnė, tuo 

SPF turi būti didesnis. Apsaugos nuo saulės faktorių apskaičiuoti labai paprasta. 

Pavyzdžiui, šviesios odos žmogui be jokios apsaugos saulėje nepatariama būti ilgiau nei 

10 minučių. Apsauginis kremas, kurį šio odos tipo žmogus naudoja, yra SPF 20. Taigi, 

minutes padauginę iš SPF dydžio, sužinome, kiek laiko, patepę odą šiuo kremu, galime 

būti saulėje (10x20=200 min.). 

3. Deginkitės palaipsniui. Pirmomis dienomis nebūkite ilgai tiesioginiuose saulės 

spinduliuose ir naudokite aukštesnį apsaugos faktorių turintį apsauginį kremą. Įgavus 

pirminį įdegį, galite deginimosi laiką palaipsniui ilginti ir naudoti žemesnio apsaugos nuo 

saulės faktoriaus kremus.  

4. Nepamirškite, įdegis neapsaugo nuo saulės nudegimų. Net jei ir esate įdegę, 

būtinai naudokite apsauginius kremus nuo saulės. Tuo pačiu ilgiau džiaugsitės gražiu 

įdegiu.  

5. Pasirinkite tinkamą apsauginio kremo nuo saulės rūšį. Pagal tai, kur ir kaip 

ruošiatės praleisti laiką reikia pasirinkti ir kremo rūšį: jei planuojate ne tik degintis, bet ir 

maudytis, geriausia rinktis atsparius vandeniui apsauginius kremus. Pasirinkus neatsparų 

vandeniui kremą – po maudynių kūną būtina išsitepti pakartotinai, kad apsauga vėl būtų 

atkurta.  

 

       Saulės vonių mėgėjams būtina nuolat gurkšnoti vandenį 

          Per karščius leidžiant laiką saulės spinduliuose gausiau prakaituojame, organizmas 

praranda per daug vandens, sutrinka skysčių ir elektrolitų pusiausvyra. Vasarą reikėtų gerti 

kuo daugiau skysčių, geriausia tam rinktis paprastą ar mineralinį vandenį.  Skysčius gerti 

reikia net ir tada, kai troškulio nejaučiame, nes tinkamą skysčių kiekį organizme būtina 

palaikyti nuolat. 
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