
Што е PFAS?
Перфлуороалкилни и полифлуороалкилни супстанции

PFAS е група од повеќе од 4.700 соединенија кои почнаа да се развиваат и користат од 1940-тите 
години. Овие хемикалии се користат во широк спектар на производи - на пример, опрема за 
готвење, водоотпорни ткаенини, амбалажа и хартија за храна, пена за гаснење пожар и др. Сепак, 
овие хемикалии тешко се разложуваат и во вашето тело и во околината и наместо да исчезнат, тие 
се акумулираат. Неодамнешните истражувања исто така сугерираат дека долготрајната 
изложеност на PFAS може да доведе до повеќе полесни и потешки здравствени проблеми.

Кои се здравствените ефекти на PFAS?

Во нордиските земји, се верува дека помеѓу 750 и 1200 смртни случаи секоја година се поврзани со 
PFAS. Ефектите на PFAS врз луѓето се тешки и може да предизвикаат канцерогени заболувања, 
оштетување на црниот дроб а го зголемуваат ризикот од астма и болести на тироидната жлезда. 
Симптомите на изложеност на PFAS може да вклучуваат и зголемен ризик од висок крвен притисок, 
зголемено ниво на холестерол и намален имунолошки систем што ве прави уште повеќе изложени 
на други болести.
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Кои производи содржат PFAS?

Хемикалиите PFAS се користат нашироко во модерната индустрија. Но, на кои производи треба да 
внимавате за да избегнете дополнително внесување на PFAS во вашиот систем?

Каде ги има PFAS, кои производи ги содржат и како да ги 
избегнеме?

PFAS е насекаде, така што за минимизирање на вашата изложеност потребно е внимателно 
планирање. Во принцип, обидете се да го избегнете следново:

- Не јадете храна што е одгледувана или чувана во близина на места каде што се пронајдени 
PFAS 
- Не јадете храна завиткана или пакувана во материјал што содржи PFAS како што е мрсна 
амбалажа, (пуканки во микробранова печка, хартија за брза храна).
- Не користете производи за широка потрошувачка отпорни на дамки и водоотпорна облека 
(да се избегнува директен контакт со кожата или устата).

- Користете водоотпорна опрема само кога навистина ви е потребна.
- Избегнувајте производи за лична нега доколку на етикетата е назначено дека содржат 
„перфлуор-“, „полифлуор-“ и/или „тефлон“.
- Купете железни, стаклени или керамички садови за готвење наместо тефлонски.
- Проверете дали производите без назнака PFOA содржат слични хемикалии.
- Не пијте контаминирана комунална вода или неиспитана вода од приватни бунари.
- Не јадете риба уловена во контаминирани води особено со PFAS и PFOS
- Поддржете ги компаниите кои се посветени на постепено укинување на 
високофлуорираните хемикалии.

Кои нивоа на PFAS ги имам во моето тело?

Само мала количина на PFAS ќе се апсорбира во вашето тело кога вашата кожа е во контакт 
со контминирана вода. Општо земено, за повеќето видови PFAS, кога се туширате, се капете или 
миете садови со вода што содржи PFAS, нивото на PFAS во вашето тело не се зголемува. Тоа е 
сосема поинаква приказна ако наместо тоа пиете вода загадена со PFAS.

Како да се избегне PFAS  во водата за пиење и како да се 
отстрани од водата?

Доколку не сте сигурни дали во водата што ја конзумирте содржи PFAS, можете да преземете 
мерки на претпазливост со користење на филтер за вода што го отстранува PFAS. Ова е 
ефикасен начин за намалување на изложеноста на PFAS во секојдневниот живот. На почетокот 
на 2023 година Aquaporin ќе претстави решение за да ве заштити вас и вашето семејство од 
овие хемикалии во вашата вода за пиење. Иднината е сега и таа ќе биде чиста.
Aquaporin разви раствор за прочистување на вода за отстранување на PFAS од вашата вода. 
На почетокот на 2023 година ќе го претставиме A2O Pure, PFAS филтер систем под мијалникот кој 
ја користи нашата единствена уникатна мембранска биотехнологија Aquaporin Inside® која 
може да го отстрани PFAS.

Дејствувајте сега за идната генерација

Хемикалиите PFAS не се опасни само за возрасните и животните, туку можат да ги пренесат и 
мајките на децата преку доење. Можете да ја намалите изложеноста на PFAS на вашите деца 
со тоа што ќе знаете каде се наоѓаат PFAS и во производите и во околината. Како такви, ќе ги 
преземете работите во свои раце и ќе ги заштитите вашите деца да не бидат изложени на PFAS 
уште од раните фази на животот.
Каде можам да добијам информации за PFAS?
Контактирајте со вашата локална самоуправа или агенција за заштита на животната средина 
за да добиете повеќе информации за PFAS. Ако сте биле изложени на PFAS или имате какви било 
проблеми со контаминација, треба да се јавите кај вашиот вашиот лекар.

- Водоотпорна облека која е во директен контакт 
со вашата кожа
- Хартија отпорна на маснотии - Кутии и хартија 
за брза храна
- Кеси за пуканки за во микробранова печка
- Кутии за пица
- Обвивки за бонбони
- Облоги отпорни на дамки на теписите, мебелот 
и други ткаенини

- Хемиски производи за чистење и 
дезинфекција
- Производи за лична нега како шампон и 
забен конец
- Козметички производи како лак за нокти и 
шминка за очи
- Бои, лакови и заптивки
И многу повеќе…
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