
Radonul, o problemă a timpurilor noastre -

Despre soluții inteligente la probleme concrete
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Monitorizăm radiațiile. Monitorizăm invizibilul.
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Ce este radonul?

Radonul este un gaz radioactiv, incolor, inodor care se
degajă în mod natural din sol și din materialele de
construcții și pătrunde în interiorul clădirilor prin
crăpăturile și golurile din fundație sau prin sistemul
de alimentare cu apă.

Deși provine din elemente radioactive prezente în mod natural în sol,
radonul acumulat în interior reprezintă o consecință a progresului tehnologic.
Clădirile bine izolate, geamurile închise etanș, aerisirea insuficientă a încăperilor,
toate acestea conduc la acumularea radonului în interiorul clădirilor.
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De ce este nevoie de monitorizarea radonului?

Conform Organizației Mondiale a Sănătății*, radonul este principala cauză de cancer pulmonar în rândul
nefumătorilor și a doua cauză pentru fumători.

În 1988, International Agency for Research on Cancer (IARC) a declarat că radonul este carcinogen uman.

* WHO Handbook on Indoor Radon –
A Public Health Perspective, 2009

Important de reținut:

Organizația Mondială a Sănătății recomandă un nivel de radon de 100 Bq/m3.

Riscul de cancer pulmonar crește cu 16% pentru fiecare 100 Bq/ m3.*

Efectul cauzat de fumat + expunerea la radon prezintă un risc de cancer
pulmonar mai mare decât suma contribuțiilor fiecărui factor luat separat.

Nivelul de radon fluctuează de la o oră la alta, în funcție de aerisirea încăperii.
Cele mai mari nivele de radon se măsoară iarna, ca urmare a diferențelor mari
de temperatură dintre interior și exterior.

*„The European pooling studies reported an excess relative risk increase of 16% per 100 Bq/m3”,  
ICRP 115 – Lung cancer risk from radon and progeny and Statement on Radon.
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Statistici referitoare la cancerul pulmonar

Cancerul pulmonar provoacă cele mai multe decese la nivelul întregii lumi –20 % din numărul total de decese 1.

Deși cancerul pulmonar poate fi tratat, rata de supraviețuire este una dintre cele mai mici. De la momentul
diagnosticului, doar 11-15% dintre bolnavi trăiesc mai mult de 5 ani 1.

Mai mult de jumătate dintre persoanele diagnosticate cu cancer pulmonar mor în primul an de la diagnosticare3.

Cancerul pulmonar are o rată de decese atât de mare deoarece este dificil de diagnosticat în fazele timpurii, când
nu există simptome. La momentul apariței simptomelor, cancerul s-a răspândit deja în alte părți ale corpului3.

Referințe: 
1 Cancer Research UK – www.cancerresearchuk.org
2 Organizația Mondială a Sănătății –WHO Cancer country profiles 2014
3 American Lung Association – https://www.lung.org/

http://www.cancerresearchuk.org/
https://www.lung.org/
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Unde trebuie măsurat nivelul de radon? Cum ne putem proteja?

Conform prevederilor legislative, nivelul de radon trebuie măsurat în:

• Locuri de muncă din subteran și parter, cum ar fi: stații de metrou, centre
de relaxare, cariere, mine, peșteri, saline, arhive, biblioteci, laboratoare

• Clădiri cu acces public

• Clădiri publice care găzduiesc un public mai larg: primării, prefecturi, sedii
de poliție, unități școlare, creșe, grădinițe, unități sanitare, cluburi sportive,
teatre, cinematografe etc.

Pentru spațiile publice și locurile de muncă sunt formulate cerințe specifice impuse de către autorități (CNCAN,
Ministerul Sănătății, Inspectoratul de Stat în Construcții, etc).
Conștientizarea în rândul populației a riscurilor asociate expunerilor la radon este esențială.

CUM NE PROTEJĂM?
1. Măsoară și află nivelul de radon
2. Aerisește des
3. Există soluții de remediere, pentru concentrații mari de radon
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Soluții inteligente la probleme concrete

Detectorii de radon Airthings Wave măsoară din oră în oră nivelul de radon. 
Cu ajutorul soft-ului dedicat, vezi fluctuațiile de radon și ești avertizat când în aer sunt nivele mari de radon.

Alți parametri măsurați: CO2, gaze 
organice volatile, temperatură etc.

În compania noastră, angajații sunt protejați împotriva 
expunerii la radon. Nivel radon: 20 Bq/m3.
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Exemplu de variație a nivelului de radon, măsurat la sediul unui Client

În week-end, radonul se acumulează în încăperi și ajunge la valori mari. 
În prima zi a săptămânii, angajații sunt expuși la nivele semnificative de radon, după care
radonul ajunge la valori scăzute, prin simpla ventilație apărută ca urmare a folosirii încăperilor.
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Măsoară nivelul de radon și 
protejează copiii, 

protejează-ți angajații, 
protejează-ți familia!

Pentru mai multe detalii:

DOSITRACKER SRL:
Str. Atomiștilor, nr. 407, etaj 5, 

077125, Măgurele, jud. Ilfov
Tel.: 021 457 4109, Fax: 021 457 4097

e-mail: office@dositracker.com

Fiz. Codruț CHERESTEȘ, Ph.D.
Tel: 0722.25.25.06

codrut.cherestes@dositracker.com

mailto:office@dositracker.com

