
       Tag hånd om  

    mobilstråling 
 
 

Forskning  viser,  at  mobilstråling,  dvs.  signaler  fra 
Smartphones og trådløse apparater, kan skade trivsel 
og helbred. Derfor advarer internationale organer nu. 
Med enkle midler kan du reducere risikoen meget. 
 

Smartphones, mobiler, mobilmaster, trådløse fastnet-
telefoner (DECT), trådløst internet, trådløse musikanlæg 
samt mange spillekonsoller og babyalarmer etc. udsender 
mikrobølger, dvs. mobilstråling.  
   Hundredvis af anerkendte videnskabelige studier viser, 
at mobilstråling kan forårsage: Stress, nedsatte mentale 
evner, adfærdsforstyrrelser, hovedpine, træthed, søvn-
problemer, tinnitus, hjerterytmeforstyrrelser, svækket 
immunsystem, celle- og DNA-skader samt kræft.  
   Verdenssundhedsorganisationen WHO har i 2011 
nyklassificeret mobilstråling som muligt kræftfrem-
kaldende. Det Europæiske Miljøagentur (EU) og Europa-
rådet opfordrer til, at der af sundhedshensyn tages skridt 
til at beskytte befolkningen imod mobilstråling. 
   Gode råd: Minimer brugen af mobiler og smartphones 
samt trådløse apparater og funktioner. Hold størst mulig 
afstand til trådløse apparater. Brug højtalerfunktionen, når 
du snakker i mobil og placer den væk fra kroppen.  
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