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UV indeksas – UV (ultravioletinių spindulių) intensyvumo įvertinimo priemonė. Lietuvoje UVI svyruoja nuo 1 
iki 9, o maksimalias reikšmes pasiekia birželio – liepos mėnesiais. UV indekso reikšmės grupuojamos į katego-
rijas ir lemia apsaugos nuo saulės reikalingumo laipsnį: 
- 0 – 2 – UVI žemas, galima be apribojimų būti atvirame ore, apsauga minimali (galėtų būti skrybėlė) arba 
nereikalinga;
- 3 – 5 – UVI vidutinis, reikalinga apsauga (apsaugai naudojama skrybėlė, marškinėliai ilgomis rankovėmis, 
akiniai su UVA ir UVB filtru);
- 6 – 7 – aukštas, apsauga – viskas, kas išvardinta aukščiau, tarp 10 – 14 val. geriau būti pavėsyje;
- 8 – 10 – UVI labai aukštas, reikalinga ypatinga apsauga, vidurdienį geriau likti patalpoje, nebūti atviroje 
saulėje, dėvėti marškinėlius, skrybėlę bei akinius nuo saulės su UVA ir UVB filtru.

Norint praktiškai naudoti UVI, reikia žinoti, kuriam iš tipų priklauso Jūsų oda:
- I tipas: oda ypatingai šviesi, dažniausiai strazdanota, akys žydros, plaukai šviesūs arba rusvi, oda sunkiai 
įdega, dažnai nudega (pūslės);
- II tipas: oda šviesi, retos strazdanos, plaukai šviesūs arba šviesiai rudi, akys žydros, pilkos arba žalios, įdega 
silpnai, didelis polinkis į nudegimą;
- III tipas: oda šviesi iki šviesrudės, plaukai rudi, akys pilkos ar žalios, oda gerai įdega, retai nudega;
- IV tipas: oda šviesiai ruda ar alyvmežio spalvos, plaukai tamsūs arba juodi, akys rudos, labai gera įdega, 
niekada nenudega.

Apsaugos nuo saulės faktorius SPF (angl. Sun protection factor) – tai  indikatorius, naudojamas apsauginiuose 
kremuose ar losjonuose nuo saulės. SPF parodo naudojamos apsaugos nuo saulės priemonės efektyvumą. 
Žemiau esančioje lentelėje pateiktos SPF reikšmės, pagal odos tipus ir UV lygius:

UV indeksas I odos tipas II odos tipas III odos tipas IV odos tipas

1 – 3 15 12 9 6

4 – 6 30 25 15 12

7 – 9 50 40 30 20

10 ir daugiau 60 50 40 30

Įsidėmėkite! Net ir labai veiksmingos priemonės, skirtos apsaugai nuo UVB ir UVA spindulių, negali užtikrinti 
visiškos apsaugos nuo ultravioletinių spindulių keliamo pavojaus. Nėra nei vienos nuo saulės poveikio 
apsaugančios priemonės, kuri sulaikytų visus UV spindulius. Iki šiol nėra įtikinamų mokslinių įrodymų, kad nuo 
saulės poveikio apsaugantys gaminiai gali sutrukdyti atsirasti odos vėžiui.


