Συναγερμός για τις λάμπες (τάχα) εξοικονόμησης στη Γερμανία!
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Καλύτερο Αξιολόγηση

Τοξικολόγος του Πανεπιστημίου Μπιλεφελντ της Γερμανίας χτυπά συναγερμό:
Οι λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας δεν είναι απλά επικίνδυνες όταν σπάζουν, επειδή μπορεί να χυθεί ο υδράργυρος, αλλά ακόμη και με την απλή λειτουργία τους εκπέμπονται διάφορες ουσίες στο άμεσο περιβάλλον τους. Ο
τοξικολόγος Klaus Peter Bader μιλά ακόμη και για κίνδυνο καρκίνου...
O τοξικολόγος αυτός μελετά εδώ και χρόνια το θέμα των λαμπτήρων εξοικονόμησης και υπογραμμίζει πως η επικινδυνότητα τους έγκειται στην ακτινοβολία του φωτός που εκπέμπουν.
Όπως λέει το φως που εκπέμπουν είναι στοβοσκοπικό πράγμα που οδηγεί πολύ γρήγορα σε προβλήματα υγείας όπως πονοκεφάλους και ημικρανίες, αλλά και επιληπτικές κρίσεις.
Μαζί με τον φυσικό Mark Schultz Peltz αποκαλύπτουν στο εργαστήριο του πανεπιστημίου πως το μπλε φως που εκπέμπουν οδηγεί τον άνθρωπο σε συνεχές στρες και αϋπνίες.
Όπως αναφέρει ο τοξικολόγος, ειδικά το μπλε φάσμα φωτός είναι επικίνδυνο για την υγεία διότι πρόκειται για πολύ υψηλή ενέργεια που επιδρά στην ορμονική παραγωγή της υπόφυσης, που με τη σειρά της οδηγεί σε υπερπαραγωγή ορμονών με αποτέλεσμα το στρες, ενώ σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου επιδρά και παρενοχλεί την παραγωγή της μελατονίνης, εμποδίζοντας τους κυρκαδικούς ρυθμούς (το βιολογικό μας ρολόι). Η άσχημη αυτή
επίδραση στην παραγωγή μελατονίνης μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την νυχτερινή ορμόνη της μελατονίνης. (Ενδεικτικά να αναφέρω πως η μελατονίνη είναι ο νούμερο ένα
αντικαρκινικός παράγωντας στο σώμα μας)
Καθώς φέγγει μια τέτοια λάμπα μέσα στο χώρο μας εκπέμπει και δηλητηριώδεις ουσίες σε αέρια μορφή.
Πέρα από το θέμα του υδραργύρου που έχει αναφερθεί πολλές φορές, και που είναι πράγματι προβληματική, εκπέμπονται φαινόλες και άλλες ενώσεις όπως styrol, τετραυδροφοραν (σε μτφ εξ ακοής) που μπορούν να
προκαλέσουν καρκίνο.
Ο τοξικολόγος συνιστά ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιούμε τέτοιες λάμπες στα σπίτια μας και για τον εαυτό του βρήκε μία λύση: αγόρασε περισσότερες λάμπες πυρακτώσεως, που
είναι και ενεργειακά πιο κατάλληλες, αλλά κυρίως δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία!
Read more: http://vickytoxotis.blogspot.com/2012/10/blog-post_8.html#ixzz28jKpSTPN
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