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ΓΕΝΙΚΑ  

 Ο ΦΩΤΟΤΥΠΟΣ του δέρματος περιγράφει τον τρόπο 
με τον οποίο το δέρμα αντιδρά στον ήλιο κατά την 
πρώτη έκθεση. Καίγεται ή μαυρίζει; 

 Ο φωτότυπος αναγνωρίζεται από διάφορα 
χαρακτηριστικά, όπως το είναι το χρώμα των μαλλιών 
και το βασικό χρώμα του δέρματος. 

 Τα άτομα με λευκό δέρμα ταξινομούνται σε τέσσερις 
διαφορετικούς τύπους. 







Φωτότυπος Ι 

 Ωχρό δέρμα συχνά με παρουσία φακίδων. 

 Ξανθά μαλλιά ή κόκκινα. 

 Μπλε ή πράσινα μάτια. 

 Το δέρμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στην έκθεση στον 
ήλιο, καίγεται πάντα και δεν μαυρίζει 

 Προσωπικός χρόνος προστασίας από 3 έως 10 λεπτά. 

 Εάν εκτεθεί στον ήλιο παραπάνω από τον προσωπικό 
χρόνο θα δημιουργηθεί δερματική βλάβη. 

 



Φωτότυπος ΙΙ 

 Λευκό δέρμα, λίγο πιο σκούρο από τον φωτότυπο Ι. 

 Ξανθά μαλλιά, σκούρα ξανθά μαλλιά. 

 Μπλε μάτια. 

 Προσωπικός χρόνος προστασίας 10 έως 20 λεπτά. 

 Το δέρμα είναι επίσης ευαίσθητο κατά την έκθεση στον 
ήλιο, μαυρίζει σταδιακά και όχι πάντα. Είναι επιρρεπές 
στα εγκαύματα. 



Φωτότυπος ΙΙΙ 
 
 Ελαφρώς πιο σκοτεινή χροιά δέρματος. 

 Σκούρα ξανθά , καστανά μαλλιά. 

 Διάφορα χρώματα ματιών. 

 Το δέρμα είναι ελάχιστα ευαίσθητο στον ήλιο, μαυρίζει 
εύκολα και γρήγορα, το δε μαύρισμα διαρκεί για 
μεγάλο διάστημα. 

 Προσωπικός χρόνος προστασίας από 20 έως30 λεπτά.  



Φωτότυπος IV 

 Ανοιχτό καστανό δέρμα. 

 Σκούρα καστανά ή μαύρα μαλλιά. 

 Σκουρόχρωμα μάτια. 

 Το δέρμα είναι ανθεκτικό, μαυρίζει γρήγορα και βαθιά, 
το δε μαύρισμα διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Προσωπικός χρόνος προστασίας 40 λεπτά. 

 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Τα αντιηλιακά προϊόντα πρέπει να έχουν υψηλό δείκτη 
προστασίας. 

 Σταδιακή έκθεση στον ήλιο 
 Ο καθένας πρέπει να γνωρίζει τον ειδικό προσωπικό χρόνο 

προστασίας που αντιστοιχεί στον φωτότυπο του. 
 Το αντιηλιακό πρέπει να εφαρμόζεται 30΄πριν εκτεθούμε στον 

ήλιο και η εφαρμογή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 2-3 
ώρες. 

 Τα ενδύματα παρέχουν καλύτερη προστασία από την έντονη 
ηλιακή ακτινοβολία 

 Τα αντιηλιακά πρέπει να παρέχουν προστασία τόσο από την UVA 
όσο και από την UVB. 



Μελάνωμα 

 Το μελάνωμα είναι ένας κακοήθης όγκος που μπορεί να 
αναπτυχθεί σε προϋπάρχοντα σπίλο στο 30 % των 
περιπτώσεων ή να εμφανισθεί εκ νέου σε φαινομενικά 
υγιές δέρμα. Οι πιο κοινές εντοπίσεις είναι στον κορμό 
στους άντρες, τα κάτω άκρα και ο κορμός στις γυναίκες. 

 Το μελάνωμα εμφανίζεται γενικά σαν μια κηλίδα ή πλάκα 
ή οζίδιο με ποικίλα χρώματα και ασαφή όρια. 

 Συμπτώματα όπως ο επίμονος κνησμός ή η αιμορραγία 
μιας βλάβης συνιστούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
κακοήθειας.  



ΜΕΛΑΝΩΜΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 





ΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 

Ένας σπίλος ή οποιαδήποτε καφέ κηλίδα που : 

 Αλλάζει χρώμα 

 Αυξάνει σε μέγεθος 

 Αλλάζει υφή 

 Έχει ακανόνιστο περίγραμμα 

 Είναι μεγαλύτερος από 5 mm / ή έχει αλλάξει πρόσφατα 

 Μία βλάβη ή πληγή που εμφανίζει επίμονο κνησμό, πόνο , 
σκληρία , διάβρωση ή αιμορραγία 

 Μία ανοικτή πληγή που δεν επουλώνεται εντός 3 
εβδομάδων 



ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ 
ΗΛΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ. ΕΙΝΑΙ ΣΟΦΟ 
ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  11.00 ΚΑΙ 
15.00 Μ.Μ. 


