
HEALTH EXPERTS ADVISE AGAINST  
THE HEAVY USE OF MOBILE PHONES

ЗДРАВНИТЕ ЕКСПЕРТИ СЪВЕТВАТ ДА НЕ СЕ 
ПРИСТРАСТЯВАМЕ КЪМ МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ

THE INTERPHONE REPORT 
What is It?  The Interphone Report is a £16.5 million, decade-long 
investigation overseen by the World Health Organisation (WHO). The 
Report has been investigating whether there is a link between mobile 
phone use and the risk of developing brain tumours. 
Who’s done it?  The investigation has been a collaboration of 13 
different nations and has been both Government and Industry 
funded.
What have they found?  The Report has been criticised for being 
flawed; the investigation took place over 10 years and even the 
heaviest users were relatively modest callers by today’s standards.   
The main conclusion was that people who use their mobile phones 
for at least 30 minutes per day for 10 years may have a greater risk 
of developing brain cancer.  Worryingly, they also highlighted the fact 
that the full effects of mobile phones may not be seen for 20-30 
years.  Some of the other findings are still a little unclear and further research has to be done, 
especially in regard to the effect that mobile phone use has on children.

Докладът Interphone 
Какво е това? Докладът Interphone представлява изследване на стойност 16,5 милиона 
британски лири, продължило едно десетилетие, ръководено от Световната здравна 
организация (СЗО). Целта му беше да проучи има ли връзка между използването на 
мобилни телефони и риска от развитие на мозъчни тумори. 
Кой го е направил? Изследването е проведено в сътрудничество между 13 различни  
нации и е било финансирано както от правителствата, така и от индустрията. 
Какво е открито? Докладът бе критикуван за недостатъци; изследването продължило над 
10 години и дори хората най-често използващи мобилни телефони, били сравнително 
скромни в продължителността на разговорите си, в сравнение с днешните стандарти. 
Основният извод е, че тези, които използват мобилните си телефони поне 30 минути 
дневно в продължение на едно десетилетие, биха били изложени на по-голям риск от 
развитие на рак на мозъка. Тревожен е фактът, който подчертава, че в рамките на 20-30 
години не може да се види напълно въздействието на мобилните телефони. Някои от 
другите констатации са все още малко неясни и е необходимо да бъдат извършени 
допълнителни изследвания, особено по отношение на ефекта от използването на 
мобилни телефони от деца.



WORLDWIDE RESEARCH INTO MOBILE  
PHONE RELATED ILL-HEALTH
Sweden - Researchers from Sweden claim that people who start  
using their mobile phones before the age of 20 are five times more  
likely to develop certain tumours as their skulls are thinner and  
their brains are still developing. 
Austria - Research at the University of Graz showed that 68% of  
men who carried mobile phones in their trouser pocket had  
damaged sperm.
Australia - Professor Khurana, an Associate Professor of Neurosurgery for The Australian 
National University Medical School states that “there is a significant and increasing body of 
evidence for a link between mobile phone usage and certain brain tumours”. 
Britain - Britain’s Department of Health has not updated its guidance for more than four years. 
It suggests that children be “discouraged” from making “nonessential” calls while adults should 
“keep calls short”.

Световно изследване за връзката между мобилните телефони 
и влошеното здраве 
Швеция – учени от Швеция твърдят, че хората, които започват да използват мобилни 
телефони, ненавършили 20 години, е пет пъти по-вероятно да развият определен вид 
тумор, тъй като черепът им е по-тънък, а мозъкът им все още се развива. 
Австрия – изследвания, проведени от университета в Грац сочат, че 68% от мъжете, които 
носят мобилни телефони в джоба на панталона си, са с увредени сперматозоиди. 
Австралия - професор Курана, доцент по неврохирургия в Австралийския национален 
университет  по медицина, заявява, че “има значителни и непрекъснато увеличаващи 
се доказателства за връзката между използването на мобилен телефон и някои видове 
мозъчни тумори”.
Великобритания - Департаментът по здравеопазване на Великобритания не е обновявал 
насоките си в продължение на повече от четири години. В тях е записано, че децата е 
добре да избягват “несъществените” разговори, а възрастните трябва да бъдат “кратки по 
телефона”.

While mobile phones arrived in the 80’s, in the last 5-10 years, they have become affordable for young 
and old alike.  Typically diseases such as cancer can take up to 30 years to develop after exposure to a 
carcinogen such as asbestos, but we don’t yet know the timespan in relation to mobile phones.   The 
clock could already be ticking so don’t let you or your loved ones continue to take the risk!

Докато първите мобилни телефони се появиха през 80-те години, то през 
последните 5-10 години, те са достъпни за млади и стари. Развитието на 
типични заболявания, като рак, може да отнеме до 30 години след излагане на 
канцерогени като азбест, но все още не се знае времевия диапазон, свързан 
с мобилните телефони. Часовникът вече може да е започнал да тиктака… 
не позволявайте вие или вашите близки да продължават да поемат риска... 
сложете му callsafe!

Wearing a seat belt won’t guarantee that you won’t have a crash, but it will minimise the 
chance of being seriously injured.  The only way to avoid a crash is by not getting in the car in 
the first place.

We are not suggesting that you stop using your mobile phone; for many that would be 
inconceivable.  What we are suggesting is that you start using your mobile more safely by 
putting it in a callsafe.

Mobile phones emit microwave radiation, which is present whenever the mobile phone is 
turned on, not just when in use.  The callsafe blocks this radiation.  Forget for a moment 
about all the clever features and applications your mobile has, and instead try to think of it 
as a mini-microwave oven with no protective walls.  Now try to imagine holding your mini-
microwave against the side of your head, your heart or your groin.  You wouldn’t do it, would 
you?  Yet we all do … everyday. 

Use your mobile phone more safely ... use a callsafe!

Използването на предпазен колан не гарантира, че няма да катастрофирате, но със 
сигурност ще намали вероятността от сериозни наранявания. Единственият начин да се 
избегне катастрофата е, като не се качите в колата. 

Не ви предлагаме да спрете да използвате мобилния си телефон; за мнозина това би 
било немислимо. Това, което предлагаме, е да започнете да използвате мобилния си 
телефон по-безопасно, като му поставите callsafe.

Мобилните телефони излъчват микровълнова радиация, 
която е налице, когато той е включен, а не само когато 
говорите. callsafe блокира тази радиация. Забравете за 
момент за всички интелигентни функции и приложения на 
мобилния си телефон. Вместо това опитайте да мислите 
за него като за мини-микровълнова фурна без предпазни 
стени. Сега се опитайте да си представите как държите 
мини-микровълнова печка до главата, сърцето или 
слабините си. Не бихте го направили, нали? И все пак ние 
всички го правим... Всеки ден.

Използвайте мобилния си телефон по-
безопасно ... използвайте callsafe.

YOU WOULDN’T DRIVE YOUR CAR WITHOUT A SEAT BELT, 
WOULD YOU? Nor should you use your mobile phone without a callsafe!

МОЖЕ БИ НЕ КАРАТЕ КОЛАТА СИ БЕЗ ПРЕДПАЗЕН КОЛАН, НАЛИ? 
Нито пък трябва да използвате мобилния си телефон без callsafe!



OUR RECOMMENDATIONS...
The callsafe shields both ‘near and far-field’ radiation and reduces SAR levels by 96%.  Other 
products on the market don’t give complete coverage of the handset and do not cover both near 
and far-field radiation.
To help protect yourself from harmful emissions we suggest taking the following precautions:
1. Reducing the amount you use your mobile phone will lower exposure and reduce the health 
     risks.  Simple, really.
2. Whenever possible, text instead of calling.
3. Switch off or shield your phone by placing it in your callsafe when carrying it.
4. Switch off your mobile at night. 
5. If you must make substantial calls do it in your callsafe. 
6. Prohibit your child’s phone use wherever possible. When this is not possible make sure they      
     use the callsafe.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ…
callsafe предпазва от “близкото и далечно поле”  
на радиация и намалява с 96% SAR нивата - Specific 
Absorption Rate е мярка за размера на радиочестотната 
енергия, която се абсорбира от тялото при използване 
на мобилния телефон. Други продукти на пазара не
осигуряват пълно покритие на слушалката и не 
покриват близкото и далечно поле на радиация. 
За да се защитите от вредните емисии, предлагаме следните предпазни мерки:
1. Намаляването на времето, в което използвате мобилния си телефон, ще намали риска 
     за здравето. Наистина лесно.
2. Заменете разговора с СМС, когато е възможно.
3. Изключете или защитете вашия телефон, като го поставите в своя callsafe, докато го 
     носите със себе си.
4. Изключвайте мобилния си телефон през нощта.
5. Ако трябва да проведете важни разговори, използвайте callsafe.
6. Забранете на детето си да използва телефона, когато е възможно. Когато това не е 
     възможно, се уверете, че то използва callsafe.
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