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Banyak orang berpikir mereka akan aman dari polusi ketika mereka berada di dalam ruangan atau di rumah. Bahkan, polusi udara juga bisa terjadi di dalam ruangan. Jadi, bagaimana ini bisa terjadi, dan bagaimana cara mengatasinya? Simak kisah lengkap ketua Ikatan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus Dwi Susanto,
Sp.P (K). Mengapa polusi udara dalam ruangan mungkin terjadi? Menurut dr. Agus Dwi Susanto saat ditemui di kawasan Kuningan, Senin (5/8), pencemaran yang sudah tersebar di dalam rumah dan dalam ruangan seringkali mengalami trifled. Bahkan, kontaminasi ini dapat menyebabkan berbagai penyakit tanpa Anda
lansir. Ia melanjutkan, ada beberapa faktor penyebab kondisi ini terjadi, yaitu: Aktivitas pembakaran, seperti asap rokok atau penggunaan lilin Kegiatan rumah tangga, yaitu memasak dengan kompor minyak dan gas goreng tanpa kipas angin buang. Perabotan rumah tangga dan penggunaan tirai yang bisa menjadi
sarang bakteri, virus dan bakteri. Hewan atau serangga yang melekat pada karpet dan sofaFree menjaga kebersihan ventilasi rumah dan barang elektronik, seperti AC. Berbagai aktivitas dan penggunaan barang sehari-hari rupanya dapat mengurangi kualitas udara di rumah. Hal ini dapat meningkatkan risiko kesulitan
bernapas karena menghirup udara yang buruk bahkan ketika Anda berada di rumah. Sebagai akibat dari polusi udara dalam ruangan Secara khusus, konsekuensi kesehatan yang disebabkan oleh polusi dalam dan luar ruangan hampir sama. Mulai dari iritasi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga faringitis akibat
sistem selaput lendir yang melemah, kata Dr Agus. Orang dengan riwayat asma juga dapat mengalami gejala yang memburuk jika mereka berada di ruangan yang penuh dengan polusi. Berada di dalam ruangan dengan kualitas udara yang buruk untuk waktu yang lama tentu akan memperburuk kesehatan Anda.
Kondisi ini dapat ditandai ketika Anda bersin saat memasuki ruangan. Ini terjadi ketika polusi udara dalam ruangan cukup buruk. Pekerjaan pencegahan polusi udara dalam ruangan Agar kondisi kesehatan tidak terus-menerus memburuk karena polusi yang terjadi di rumah, Anda perlu menyelesaikan masalah ini.
Menurut Dr. Agus, perlindungan terhadap polusi udara dalam ruangan dapat dilakukan dengan menggunakan masker dan mengurangi sumber kontaminasi, misalnya: Jangan merokok dan mengurangi penggunaan lilin Rutinitas membersihkan ventilasi rumah sehingga debu dan udara dari luar tidak mencampur Jaga
kebersihan di dalam ruangan, seperti menyapu, mengeringkan furnitur agar tidak debu, atau membersihkan AC setiap 3-6 bulan. Tambahkan tanaman yang dapat menyerap polusi udara, seperti lidah buaya. Gunakan pembersih udara untuk menjaga kualitas udara Pakaian tempat setelah meninggalkan tempat agar
bakteri dan virus tidak menempel dan di tempat lain. Mengurangi penggunaan wangi ruangan jika anggota keluarga sensitif atau memiliki masalah pernapasan. Mengenakan alat pelindung diri, seperti masker Ketua Ikatan Dokter Paru Indonesia menambahkan bahwa membuka katup juga harus memperhitungkan
waktu. Dia merekomendasikan membuka jendela di pagi hari dan meninggalkan matahari pagi untuk mengurangi bakteri dan bakteri. Namun jangan lupa untuk memantau kualitas udara di luar ruangan sebelum membuka jendela. Hal ini dilakukan mengingat udara pagi hari tidak bisa lagi digunakan sebagai udara
tersehat karena tingkat polusi yang lebih tinggi. Nah, untuk melindungi diri sendiri dan keluarga anda dari bahaya polusi udara dalam ruangan, jangan lupa tentang konsumsi suplemen daya tahan tubuh yang mengandung vitamin C 1000 mg, vitamin D dan seng. Bahan-bahan ini dapat membantu meningkatkan sistem
kekebalan tubuh terhadap ons penyakit yang diinduksi polusi. Sumber foto: Zero Energy ProjectHello Health Group dan Hello Sehat, saran medis, diagnosis atau pengobatan tidak diberikan. Silakan periksa halaman kebijakan editorial kami untuk informasi lebih lanjut. Polusi udara di kota-kota besar kini menjadi pusat
perhatian. Untuk mengantisipasi banyak dari kita mengenakan masker ketika kita keluar ruangan. Namun, beberapa kehidupan manusia modern digunakan di dalam ruangan, yang mengharapkan di ruang angkasa masih menghirup udara yang terkontaminasi. Polusi udara dalam ruangan dapat diperoleh dari yang
berikut ini. Bangunan Pexels / PixabayEvery memiliki peralatan pendukung mutlak di dalamnya. Tapi siapa sangka ini adalah hal-hal yang bisa mencemari udara di dalam gedung. Kontaminasi dapat berasal dari pestisida, pembersih ruang seperti bahan yang ditemukan di pembersih lantai, parfum ruang angkasa dan
sebagainya. Tidak hanya itu, merokok di dalam ruangan juga termasuk sumber polusi udara. Polusi udara di gedung Pexels/Matthew AngIn juga bisa berasal dari luar gedung. Zat yang tercemar dapat masuk melalui ventilasi udara atau pintu ketika mereka tidak ditutup. Polusi yang berasal dari luar gedung diperoleh
dari gas buang kendaraan bermotor dan asap dapur yang masuk ke dalam gedung atau berasal dari gedung itu sendiri. Ini dapat terjadi karena lokasi lokasi dan ukuran lubang udara yang tidak sesuai. Baca juga: 5 Alasan Penting yang Perlu Anda Gunakan Antipolusi Skincare Sejak dini unsplash/ kelly sikkemaSing
harus memperhitungkan lokasi lubang udara, bahan bangunan yang digunakan juga bisa menjadi sumber pencemar udara di dalam ruangan. Penggunaan bahan bangunan yang memiliki komponen seperti asbes, formaldehida, fiberglass dan bahan lain yang berbahaya bagi udara dapat menjadi sumber zat polusi. Pilih
bahan bangunan yang tidak mencemari udara, jika Anda sudah bekerja di bangunan yang menggunakan komponen seperti bahan bangunan, itu akan mengakibatkan Sick Building Syndrome (SBS) dan yang paparan terus menerus dapat menyebabkan gangguan pernapasan.pixabay /qimonoMicroba menjadi salah satu
penyebab kontaminasi di ruang angkasa. Kontaminasi mikroba bisa menjadi bakteri, jamur dan protozoa yang biasanya di saluran pernapasan dan AC. AC yang jarang dibersihkan tentu akan menyimpan banyak mikroba yang akan menjadi sumber penyakit. Selain itu, udara lembab karena penempatan ruang yang tidak
tepat dan dinding penghalang yang buruk seperti kamar mandi di sebelah kamar lain, biasanya dapat menyebabkan jamur di dinding ruangan di sebelahnya. Ini juga akan menyebabkan polusi udara di space.pixabay/free-photos Ventilasi udara penting di ruang angkasa, selain posisinya yang tepat, banyak hal lain yang
perlu diperhatikan. Distribusi udara, kurangnya udara segar yang masuk dan kurangnya pemeliharaan sistem ventilasi udara akan membuat udara di dalam ruangan terkontaminasi. Nah, itulah sumber pencemar di dalam ruangan. Selain harus selektif saat memilih bahan bangunan, posisi ventilasi, peralatan yang
digunakan dalam bangunan, kita juga harus rajin membersihkan saluran udara untuk menghindari polusi udara dalam ruangan. Baca juga: 5 cara memilih masker yang tepat saat terkena POLUSI Udara IDN Times Community merupakan media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua makalah yang dibuat
sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Jakarta - Tahukah Anda bahwa manusia menghirup 18 kg oksigen per hari? Oleh karena itu, menghirup udara berkualitas sudah menjadi suatu keharusan jika anda tidak ingin mendapatkan penyakit pernapasan. Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus Dwi
Susanto mengatakan udara kotor akan berdampak pada tubuh manusia. Salah satu penyebab udara kotor adalah polutan, dan salah satu polutan terkenal adalah PM 2.5 yang berukuran sama dengan diameter rambut 1/30, sehingga mudah masuk ke paru-paru dan pembuluh darahSy di luar dan di dalam ruangan, PM
2.5 dapat memiliki dampak yang sama pada kesehatan jika dihirup berlebihan, dr. kata Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1/2020). Gangguan kesehatan yang timbul dari polutan ini seperti iritasi dan keluhan infeksi saluran pernapasan atas seperti sneesis, sakit tenggorokan, batuk lendir, stadium lanjut akan
menyebabkan gangguan fungsi kekebalan tubuh yang membuat tubuh lebih rentan terhadap masuknya bakteri dan virus dan akhirnya meningkatkan risiko terkena ISPA. Efek lebih lanjut dari iritasi ini adalah untuk meningkatkan timbulnya penyakit pada pasien yang memiliki penyakit pernapasan, seperti asma, dan
penyakit paru obstruktif kronis (COPD) bahkan dapat berkembang menjadi kanker paru-paru, atau peningkatan risiko terkena penyakit kardiovaskular, termasuk stroke. Tetapi tahukah Anda bahwa polusi dalam ruangan bisa 2-5 kali lebih tinggi daripada di luar ruangan? Hal ini disebabkan aktivitas merokok di rumah,
kemudian menutup pintu dan jendela dengan rapat, malas membersihkan rumah, filter AC yang jarang dibersihkan, dan juga menyimpan barang-barang yang tidak penting. Jadi, bagaimana menjaga rumah tetap mengudara kualitas sehingga tidak tertular penyakit yang disebabkan oleh udara kotor? Anda dapat memulai
dengan membersihkan rumah Anda untuk menghasilkan kualitas udara. Mulai dari membersihkan karpet dengan penyedot debu setiap 1-2 minggu sekali, kemudian juga membersihkan tempat tidur, tirai, sofa, dan barang-barang lain yang rentan terkena tungau dan debu. Kemudian Anda dapat menyingkirkan benda-
benda yang tidak digunakan, dan juga meletakkan tanaman hijau di luar ruangan, karena dapat menjadi tempat berkembang biak bagi jamur. Cara lain adalah Anda harus memperhatikan sirkulasi udara di dalam ruangan. Jangan lupa untuk membersihkan dan mengganti filter udara pada AC secara teratur setidaknya
sekali setiap 1-3 bulan. Hal lain yang dapat Anda lakukan adalah menggunakan humidifier di ruangan yang lembab untuk mencegah pertumbuhan jamur, dan yang terakhir menggunakan pembersih udara atau pembersih udara dengan kualitas terbaik untuk menghilangkan debu, serta menghambat bakteri dan virus.
Untuk menjaga kualitas udara di rumah tetap baik, Anda juga bisa mengandalkan Panasonic dengan kecanggihannya. Panasonic memiliki nanoteknologi yang akan merespon kebutuhan udara bersih dan segar. Cara kerja teknologi ini adalah dengan mengubah partikel air di udara menjadi ukuran nanometer
elektrostatik. Saat ini, Panasonic telah mengembangkan nanoteknologi untuk nanoe -G dan nanoeTM X. Nanoe-G adalah teknologi pemurnian udara yang sangat efektif untuk menghilangkan debu di udara hingga PM 2,5, sehingga teknologi ini cocok untuk mencegah risiko ISPA dan bagi penderita asma. Dalam kasus
NanoeTM X, pengembangan teknologi pemurnian udara terbaru dari Panasonic yang dapat memberikan 7 manfaat yaitu mengurangi bau tidak sedap, menghambat perkembangan bakteri, jamur, alergi, serbuk sari, bahan berbahaya, dan selain itu juga melembabkan kulit dan rambut. Ac Panasonic 2 in 1 selain dapat
mendinginkan ruangan juga dapat memurnikan udara karena tidak adanya nanoteknologi. Anda juga dapat menyalakannya sesuai kebutuhan, yaitu membersihkan udara di dalam ruangan bahkan jika AC mati hanya dengan mengaktifkan mode nano pada remote control dan konsumsi daya rendah hanya 25 watt / jam.
Untuk informasi lebih lanjut tentang teknologi ini serta produk panasonic, silakan kunjungi situs resmi Panasonic. Lihat juga Kualitas Udara Parah di Bosnia[Gambas:20sec Video] (akn / ega) (akn / ega)
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