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Prezerwatywy z substancją rakotwórczą
O wykryciu rakotwórczej N-Nitrozoaminy w 29 spośród 32 typów zbadanych prezerwatyw oznajmili
eksperci z Chemicznego i Weterynaryjnego Instytutu Badawczego w Stuttgarcie.
"N-Nitrozoamina jest jedną z najbardziej rakotwórczych substancji" - podkreślili autorzy badań.

"Powstaje więc potrzeba, aby producenci zajęli się tym problemem".
Uważa się, że ten rakotwórczy związek obecny jest w substancji nadającej prezerwatywom
elastyczność. Z badania wynika że guma w kontakcie z płynami ciała, może uwalniać śladowe ilości
N- Nitrozoaminy.
Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka oznajmił, że codzienne wykorzystywanie prezerwatyw
naraża ludzi na stężenia N- Nitrozoaminy do trzech razy wyższe niż naturalne stężenia tego związku
w pożywieniu.
PAP
Chcesz o tym porozmawiać na FORUM?
http://laboratoria.net/aktualnosci/3374.html

16-07-2020

Jak dorastanie z psem wpływa na dziecko
Młode pokolenie odnosi niebanalne korzyści z wychowywania się w domu z psem.

15-07-2020

Co powoduje starzenie się tętnic?
Związek powstający w jelitach podczas jedzenia czerwonego mięsa uszkadza tętnice.

15-07-2020

Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej
chorobie
Niedożywienie w razie choroby oznacza, że opieka nad pacjentem staje się jeszcze trudniejsza.

15-07-2020

„Równouprawnienie” w piciu alkoholu wśród
nastolatków?
Przez całe lata to nastoletni chłopcy pili więcej i częściej niż ich rówieśniczki.

15-07-2020

Choroby tarczycy – fakty, które warto znać
U co piątej osoby w Polsce występują zaburzenia czynności tarczycy, lecz połowa z nich o tym nie
wie.

15-07-2020

Jak utrzymać abstynencję?
Dla wielu osób leczących się z alkoholizmu w czasie pandemii trzeźwa rzeczywistość zachwiała się.

14-07-2020

W Chinach odkryto nowy wirus
Jeszcze nie zdążyliśmy uporać się z jedną pandemią, a już musimy myśleć o kolejnej.

13-07-2020

Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Możliwość nieinwazyjnego zdiagnozowania nowotworu, oznaczałaby olbrzymi postęp w walce z
rakiem.
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