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Τα μάτια… και τα 
μάτια σας

27 ΜΑΪΟΥ 2008

Βρισκόµαστε στην αρχή του καλοκαιριού και ο ήλιος όσο πάει και γίνεται όλο και πιο απειλητικός. Εκτός από το δέρµα µας και 
τα µάτια χρειάζονται οπωσδήποτε µεγάλη προστασία, καθώς η υπεριώδης ακτινοβολία δηµιουργεί µεγάλη ευαισθησία στα 
ούτως ή άλλως ευαίσθητα αισθητήρια όργανά µας. Πόσο κινδυνεύουν τα µάτια από την έκθεση στον ήλιο; Πώς µπορούµε να 
προστατευτούµε; 
 
H υπεριώδης ακτινοβολία 
 
Η υπεριώδης ακτινοβολία έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των µατιών µας, όπως: 

• Καφέ κηλίδες σαν φακίδες στην ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα µάτια.
• Ρυτίδες από ακτινική βλάβη της ελαστίνης στο δέρµα.
• Προνεοπλασιακές αλλοιώσεις του δέρµατος όπως η ακτινική κεράτωση.
• Κακοήθεις νεοπλασίες, όπως είναι το βασικό κυτταρικό καρκίνωµα, κυρίως στο κάτω βλέφαρο.

Προστατέψτε τα σαν κόρη οφθαλµού από τον ήλιο 
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• Σχηµατισµός καταρράκτη στην τρίτη ηλικία.
• Αυξηµένο ρίσκο για εκφύλιση της ωχράς κηλίδας στην τρίτη ηλικία. 
 
Υπάρχει κατάλληλη αντηλιακή προστασία; 
 
• Γυαλιά ηλίου. Οι σχεδιαστές µόδας λανσάρουν γυαλιά ηλίου µε σκελετούς όλων των αποχρώσεων, σε άψογο ντιζάιν και στυλ, 
που υπόσχονται να αυξήσουν την γοητεία µας, ενώ κανείς, δυστυχώς, δεν αναφέρεται στην ποιότητα των φακών, την κατασκευή 
και την απορροφητικότητα, πρωταρχικά στοιχεία για την επιλογή των γυαλιών ηλίου. Τα γυαλιά ηλίου δεν είναι, µόνο, µόδα, αλλά 
το µοναδικό όπλο προστασίας των µατιών µας στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου. Τα σωστά γυαλιά ήλιου προστατεύουν απόλυτα 
τα µάτια µας και περιορίζουν τις πιθανές αλλοιώσεις του δέρµατος από την ακτινοβολία του ήλιου. Τα απολύτως κατάλληλα γυαλιά 
ηλίου είναι εκείνα τα οποία ανακόπτουν πλήρως την υπεριώδη ακτινοβολία (100% UV protection) και οι φακοί τους είναι οπτικά 
κατεργασµένοι ώστε να µην παραµορφώνουν τις εικόνες. Επίσης, να είναι σωστά επιλεγµένοι, δηλαδή, να ανήκουν στη σωστή 
κατηγορία, ανάλογα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος για τις οποίες πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. 
 
• Αντηλιακή κρέμα. Για την προστασία των µατιών θα πρέπει να χρησιµοποιούµε αντηλιακό καλής ποιότητας µε υψηλό δείκτη 
προστασίας, πάνω από 15, στο δέρµα των βλεφάρων και θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην ποιότητα και την 
καθαρότητα, επειδή µπορεί να προκαλέσουν αλλεργία στα βλέφαρα. 
 
 
Oι φακοί επαφής στη θάλασσα 

Η χρήση των φακών επαφής στη θάλασσα δεν είναι επικίνδυνη. Το νερό της θάλασσας, γενικά, δεν έχει σηµαντικό αριθµό 
µικροβιακών σωµατιδίων και δεν φέρει κίνδυνο για µολύνσεις, εκτός εάν έχει καθοριστεί κάποια συγκεκριµένη παραλία ή 
πλαζ ως µη κατάλληλη για κολύµβηση. Το ίδιο, βέβαια, δεν ισχύει για το νερό της πισίνας, γιατί υπάρχει κίνδυνος εκκόλαψης 
µικροοργανισµών, οι οποίοι µπορούν να µεταφερθούν στους φακούς επαφής και αναλόγω; στον κερατοειδή, προκαλώντας πιθανόν 
κάποιες σοβαρές λοιµώξεις. 
 
Προσοχή. Το θαλασσινό νερό έχει περισσότερο αλάτι, µε αποτέλεσµα να αφυδατώνει τους φακούς και να τους κάνει να 
αγκαλιάζουν πιο σφιχτά τον κερατοειδή. 
 
 
Ξέρετε ότι... 
•Οι φακοί επαφής µπορούν να φορεθούν στη θάλασσα µε ασφάλεια, µε µόνη εξαίρεση η πιθανότητα να χαθεί ο φακός αν 
ανοιχτούν τα µάτια.
•Είναι απολύτως απαραίτητο να φοράτε γυαλιά ηλίου στα µικρά παιδιά, αφού τα µάτια τους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ηλιακή 
ακτινοβολία. 
 


