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Uwaga na ubrania
Są to substancje nie wchłaniające wody, ani oleju, niezwykle odporne na ciepło i wszelkie reakcje
chemiczne. Dzięki tym właściwościom znalazły zastosowanie jako środki zabezpieczające ubrania,
dywany, czy tapicerki przed zabrudzeniem lub zamoknięciem. Wykorzystywane są także do
zwiększenia trwałości dziecięcych ubrań - kurtek, spodni, czy bluz. Związki te można znaleźć m.in.

w tradycyjnych szkolnych mundurkach i fartuszkach. Tymczasem naukowcy ostrzegają, że
substancje z grupy PFC poprzez wchłanianie się przez skórę, mają tendencję do odkładania się
w tkankach mózgowych, zwłaszcza w podwzgórzu, i w ten sposób mogą zakłócać pracę hormonów.
PFC mają również właściwości rakotwórcze, mogą wpływać negatywnie na układ odpornościowy
organizmów i powodować nieprawidłowości rozwojowe. Obecność chemikaliów w odzieży rzadko też
oznacza się na metkach, więc trudno jest sprawdzić, jakie są właściwości danego produktu. O tym,
że dana tkanina zawiera związki z grupy PFC może świadczyć np. napis waterproof albo non-iron.
Z jednej strony coraz więcej dowiadujemy się o szkodliwych właściwościach niektórych związków,
z drugiej cały czas brakuje ogólnodostępnej informacji o właściwościach i wykorzystaniu substancji
chemicznych produkowanych na szeroka skalę. Unia Europejska przygotowuje obecnie wielką
reformę przepisów prawnych dotyczących substancji chemicznych. Projekt nazwany REACH (z ang.
Rejestracja, Ocena i Zatwierdzenie Substancji Chemicznych) będzie po raz pierwszy wymagał od
producentów i importerów dostarczenia informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowych
związków chemicznych sprzedawanych w Europie w ilości powyżej 1 tony rocznie.
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.

25-05-2020

Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.
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Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.
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Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.
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Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.
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Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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