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Striebro ako ho nepoznáme 
 
Koloidné striebro slúži na dezinfekciu a ničenie bakterií a iných nežiadaných faktorov čo sa týka pitnej 
vody. 

Dnes v dobe plnej moderných technológií sa na dezifekciu začalo používať okrem množstva iných 
chemických produktov, aj produkt prírodný a to na báze koloidné striebro. Pri aplikácii účinnej látky 
na báze koloidného striebra do studní sa častice striebra usadia na stenách studne,nádrže, vodných 
plôch a tak dokážu úspešne plniť svoju funkciu aj niekoľko mesiacov.  

Dávka pre bežnú studňu, sa počíta individuálne podla množstva vody a podľa druhu a koncentrácie 
znečistenia.Účinnosť na bežné nežiadúce faktori vo vode ako napr.( koliformné baktérie, enterokoky, 
abioseston a pod.) boli testované v dvoch na sebe nezávislých akreditovaných skúšobných 
laboratóriach. 

Koloidné striebro sa vyrába elektrolýzou 99,9% striebra a destilovanej vody. Okrem dezinfekcii studní 
sa koloidné striebro môže využívať aj inak. 
Koloidne striebro  je určené aj na vnútorné alebo vonkajšie použitie u ľudí s koncentráciou viac ako 
10ppm (parts per milion) striebra. 
Taktiež ako pri studniach aj v ľudskom tele KS zabíja baktérie, ničí plesne a vírusy, a taktiež pomáha 
posilniť prirodzenú imunitu človeka. 
Koloidné striebro je širokospektrálne antibiotikum bez negatívnych vedľajších účinkov už vyše 100 
rokov úspešne zabíja cca 800 kmeňov baktérií, vírusov a plesní ktoré sa vďaka unikátnej vlastnosti 
striebra nedokážu prispôsobiť a prežiť. KS využívajú aj kozmonauti na vesmírnej stanici ISS ako 
jedinečnú ochranu proti neznámym vírusom. Do roku 1960 bolo KS využívané prevažne pre účely 
ruskej armády a americkej NASA až potom vedomosti o KS prenikli na verejnosť. 
 
Využitie v domácnosti: 
KS môžeme účinne využívať nielen ako dezinfekciu vody v studniach alebo ako antibiotikum, ale dá 
sa prakticky a účinne využiť aj v domácnosti. 
- pridávanie do aviváže na priamu dezinfekciu bielizne, bielizne počas prania (do 60°C) 
- pomocou rozprašovača aplikovať priamo na posteľnú bielizeň alebo matrac (účinná proti roztočom, 
plesniam a rôznym baktériám vyskytujúcim sa bežne v našich posteliach) 
- pridaním do vody na zalievanie kvetín (cca 1dcl KS na liter vody),prípadne aplikovať pomocou 
rozprašovača na kvetiny. Taktiež to môžeme použiť aj pri živých kvetinách. Účinok sa prejaví na 
predĺžení životnosti a čerstvosti rezaných kvetín, a u črepníkových zničí rôzne plesne, vošky aj 
niektoré choroby pri kvetinách. 
- KS môžeme použi na dezinfekciu zubnej protézy (náhrady),zubných strojčekov a podobne . (do 
pohára(nádoby)s vodou kde si na noc ukladáme protézu, strojček atď. nalejeme 0,5 dcl KS a necháme 
cez noc pôsobiť) 
 
- Taktiež KS možno využiť aj pri zubných kefkách.(do pohára(nádoby) s vodou cca 1,5dcl pridáme 
0,5dcl KS a necháme cez noc ponorenú kefku.(umývacou časťou v pohári) 
 
Pre domácich miláčikov (psy, mačky, škrečky, vtáčiky, papagáje a iné) 
- pre ich lepšiu vitalitu, prípadne zápaly, črevné problémy a pod. Pridávame do vody alebo 
krmiva(podľa druhu potravy akú im podávame) cca 0,3dcl alebo podľa vlastného uváženia. 
-pre dezinfekciu pelechov (psích búd), klietok, akvárií (škrečky, morské prasiatka a pod.) dáme do 
rozprašovača a aplikujeme na daný povrch. 
-na dezinfekciu srsti, peria tiež použijeme rozprašovač a nanesieme na srsť/perie. Takúto 
aplikáciu používame aj v prípade egzémov, kožných vyrážok a podobne.  
 


