
Jistě nemusím zdůrazňovat, že se jedná o SPRAY PRVNÍ 
POMOCI opatřený certifi káty IASC a Dermatest. 

Tento SOS spray, jak jej také nazýváme, můžeme aplikovat jak na 

kůži, tak na sliznici. Ničím nás tedy neomezuje, je univerzální a přede-

vším baktericidní a působí desinfekčně. Vytváří ochranný fi lm, chladí 

a způsobuje i mírné znecitlivění. Ulevuje od svědění, otoků a bolesti. 

Pomáhá regenerovat a udržuje na daném místě vlhkost.

Jeho složení umožňuje širokospektrý účinek: Obsahuje 83 % 

Aloe Vera, mučenku, eukalyptus, propolis, řebříček, šalvěj, tymián, 

zázvor, brutnák, kořen smetánky lékařské, červené santalové dřevo, 

heřmánek a měsíček.

Jak jednotlivé bylinky působí?

MMuuččeeenkkaa: protistresový, sedativní a spasmolytický účinek.

EEukkkaallypptuuuuss (bblaahhoovvvičníkkk): silice působící pozitivně na dýchací 

cesty, kašel, zánět průdušek a nachlazení.

PProopoooliis: včelí tmel s pryskyřicemi, působí antibakteriálně, potla-

čuje růst bakterií, hub a plísní.

ŘŘebbbřííčeek: obsahuje silice s azulenem, zklidňuje zánět, zlepšuje 

hojení a působí kladně na krevní oběh.

ŠŠallvvěěěj: má protizánětlivé účinky, omezuje pocení a léčí infekci 

sliznic dutiny ústní.

TTymmmiááán: má antiseptické účinky, potlačuje bakterie a plísně, je 

vhodný při střevních infekcích, průjmu a nadýmání. Pomáhá také při 

nachlazení a bolestech v krku, podporuje produkci bílých krvinek.

ZZázzzvooor:: pozitivně ovlivňuje procesy trávení a dyspeptické potíže, 

působí jako afrodiziakum.

BBruutnnnákk: pročišťuje krev, působí pozitivně při srdečních choro-

bách, revmatismu a poruchách ledvin. Je účinný také při zánětech 

kůže.

KKořřřennn ssmmeeettánnkkkyy lékkaařssskéé: působí při zánětech močových cest 

a při ledvinových kamenech.

SSannntaaaloovéééé ddřeevvoo: obsahuje vysoké množství oleje s baktericid-

ním účinkem, pleť hydratuje a specifi cká vůně uvolňuje napětí.

HHeřřřmmmánneekkk: jeho silice působí proti zánětům, uvolňují křeče, zvyšují 

pocení a hojení ran.

MMěěssíčččeek: má výrazné hojivé účinky, léčí akné, záněty, plísně 

i popáleniny.

Všechny tyto bylinky se do krve vstřebávají kůží a sliznicemi. 

V krvi pak cíleně působí.
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AV Spray první pomoci
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Vážení a milí přátelé a poradci LR

Léto se blíží, a proto Vás chci podrobněji informovat o vynikajícím přírodním léčebném prostředku, 

který je pro svůj účinek a neuvěřitelně široké spektrum použití nenahraditelný a v letních měsících, 

dá se říci, nepostradatelný.

Odborná infolinka lékařů
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VÍTE O SVÉ KŮŽI VŠE PODSTATNÉ?

1) FUNKCE

Kůže na povrchu lidského těla měří v případě dospělého člověka 

1,6–1,8 m2 a její hmotnost tvoří přibližně 7 % jeho celkové váhy. 

Tloušťka kůže, skládající se v hrubých rysech z pokožky, škáry 

a podkoží, má sílu od 0,4 mm na očních víčkách, až po 4 mm 

na zádech. Kůže není pouhý obal lidského těla. 

Plní celou řadu důležitých funkcí:

OOOOccchhhhrrraannnaaa::: chrání organismus před teplotními změnami, před 

ztrátou tekutin i před vstupem mikroorganismů či nečistot.

VVVnnííímmmmmááánnnní:í:: smyslové buňky v kůži informují mozek o zranění i okol-

ní teplotě.

TTTeeerrrmmmmoooreeeggguuulaaacce:e  jedná se o výměnu tepla mezi organismem 

a okolím – kůže tedy slouží jako tepelná izolace.

SSSkkllaaadddoooovvááááánnníí: kůže se podílí na látkové výměně a uchovávání 

tuků, vody, minerálů a vitamínů.

VVVyyylluuuučččooooovváááánníí: mazové a potní žlázy vylučují z těla vodu, soli, tuky, 

oxid uhličitý a dusíkaté látky.

VVVssstttřřřeeebbbáávvvvááánnnííí:: kůží pronikají do těla látky rozpustné v tucích 

a dýchací plyny.

2) VRSTVY

PPPookkkoooožžžkkkkaaa:: je zevní vrstva kůže, kterou tvoří několik vrstev 

kožních buněk. Neobsahuje cévy. Buňky se neustále dělí, množí, 

tlačí na povrch, rohovatí se a odumírají. Přibližně každé tři týdny do-

chází k obměně této vrstvy. Za lidský život vyprodukuje pokožka asi 

20 kg mrtvých buněk.

ŠŠŠkkáááárraaaa:: střední vrstva kůže s bohatou sítí cév a nervů, která 

rozhoduje o pružnosti a pevnosti kůže.

PPPooddddkkkooožžžíí:: nejhlubší vrstva kůže, která je tvořena řídkým vazivem 

a tukem. Izolační vrstva tuku je zásobárnou přebytků energie.

3) FÁZE HOJENÍ

Kůže obsahuje přídavné orgány (kožní adnexa): vlasy, nehty, 

chlupy, mazové, potní, pachové a mléčné žlázy.

Podle toho, jak je rána hluboká, dochází k poškození určité vrstvy 

kůže, na čemž závisí doba následného hojení.

VVV pppprrrvvvnnníí ffáááázzzii hojení rány dochází k rozvoji zánětu, pro který je 

charakteristický otok, bolest a zvýšená teplota v místě postižení. 

Následuje zástava krvácení, produkce tkáňového moku, 

nekróza tkáně a odstranění těchto buněk pomocí 

bílých krvinek. To vše trvá první 2–3 dny.

VVV ddddrrruuuhhhéé fffáázzziii hojení se tvoří nové krevní cévy 

a granulační tkáň postupně vyplňuje ránu. Vytváří se 

kolagenní vlákna a rána se při nekomplikovaném 

průběhu postupně začíná uzavírat. Nutné je udržet 

v ráně vlhké prostředí. Tato fáze trvá 7–8 dní.

TTTřřeeeetttí í aaa pppoooosssleeeeddnín  fáázzeee je epitelizační. Začíná 

probíhat na okrajích rány nebo na ostrůvcích 

uprostřed rány. Na granulační tkáni se vytváří 

buňky epitelu a uzavírají defekt. Vytváří se jizva, 

která zraje několik měsíců. Podle hloubky 

defektu jizva obsahuje či neobsahuje kožní 

adnexa.

Anatomii a funkci kůže zde uvádím proto, abychom věděli, jak se 

rány hojí, a co se v nich děje. Všechny tyto fáze zefektivňuje a pozitiv-

ně ovlivňuje Spray první pomoci, který ránu výrazně čistí, podporuje 

růst fi broblastů /kolagenní vlákna/ a novotvoření vlásečnic. Urychluje 

hojení a zkvalitňuje jizvu. 

Výše uvedeným způsobem hojení probíhá ve většině nekompliko-

vaných AKUTNÍCH RAN.

Existují však také CHRONICKÉ RÁNY, které jsou daleko proble-

matičtější, a jejich hojení trvá výrazně déle. U chronických ran první 

fáze je čištění a odstranění nekróz delší a složitější. Po vyčištění také 

probíhá dlouhodobá granulační fáze.

Poslední, epitelizační fáze (dojde k uzavření chronické rány), je 

v těchto případech považována za velmi úspěšnou.

K častým chronickým defektům patří bééérccovvéé vvřřřeeeedddyyy. 

Jde o poškození kožního krytu do různé hloubky. Většina z nich je 

žilního původu – při žilní nedostatečnosti dochází k městnání krve 

v dolních končetinách a tím k přetlaku v tkáních a k poškození kožní-

ho krytu. Toto se projevuje zarudnutím okolí, defekty v kůži, vředova-

těním a sekrecí tekutiny. Defekty mohou být drobné i velmi rozsáhlé. 

V tomto případě doporučujeme podpůrně podávat Aloe Vera Sivera 

(1,5 ml na 1 kg váhy) a místně AV Spray první pomoci, eventuálně 

AV Koncentrát (dlouhodobě a opakovaně). Nutné vytvořit „prostředí 

vlhké terapie“, tedy takové, v němž nebude rána zasychat.

Další chronickou ranou je tzv. dddiaabeettickkká noohaa, která vzniká coby 

komplikace cukrovky a neuropatie. Na základě arteriosklerózy do-

chází k zúžení velkých cév a k omezení cévního zásobování. Často 

bývá nutná operace. U cukrovky jsou nejvíce postiženy drobné cévy, 

na něž velmi dobře působí užívání Aloe Vera, místně pak AV Spray 

první pomoci a AV Koncentrát.

Třetí chronický a velmi obtížně řešitelný typ ran je pppprrooolleežžžžeeeenniinnnnaaa. 

Vzniká v místě neustálého kontaktu s lůžkem. Tím je vyvíjen tlak na 

cévní zásobení a dochází k omezení vý-

živy tkání. Je nebezpečná zvláště 

u nepohyblivých pacientů. 

Vzniká poměrně rychle a 

kdekoli, nejčastěji v oblasti kří-

žové a sedací kosti, nebo nad 

kostními výčnělky (kotníky, paty 

a trochantery). 

V tomto případě je nutné od-

stranění příčiny, tedy tlaku na 

uvedenou oblast, polohováním 

pacienta. Velmi vhodné je dodr-

žování prevence a zahájení léčby 

již v počínající fázi. Pomoci může-

me masáží a vtíráním AV Spraye 

první pomoci či AV Koncentrátu 

na postižená místa (několikrát den-

ně). Tím můžeme vznik proleženin v 

inkriminované oblasti značně potlačit.
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Pokračování na následující straně
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ALOE VERA VÝRAZNĚ URYCHLUJE 

A ZKVALITŇUJE HOJENÍ

Toto tvrzení se dá velmi dobře dokumentovat například u spálenin. 

V Thajsku, Indii i v Číně, kde je Aloe Vera velmi dostupnou surovinou, 

byly provedeny tři randomizované studie. Hlavním měřítkem při nich 

byla doba hojení popáleniny. V naprosté většině se jednalo o popá-

leniny I–II stupně způsobené vysokými teplotami. Aloe Vera byla ve 

formě gelu na popáleninu aplikována a překryta vazelínou. V kontrolní 

skupině probíhala léčba ATB nebo pouze vazelínou.

Výsledek? V průměru o 8 dní rychlejší hojení, lepší vzhled jizvy 

a menší bolestivost při použití Aloe Vera.

Studie časopisu Journal of the American Pediatric Medical 

Association ukázala, jak perorální i místní aplikace preparátů Aloe 

Vera urychlily hojení různých druhů zranění u zvířat. Velikost ran se 

oproti druhé kontrolní skupině zmenšila o 62 % a zevní použití Aloe 

Vera snížilo velikost zranění o 51 % oproti 33 % kontrolní skupiny.

Podle studie časopisu Journal of Dermatologic Surgery and 

Oncology zkrátila Aloe Vera hojení dermabraze kůže na obličeji 

o 72 hodin.

Podobně tomu bylo podle studie v časopise Annals of Emergen-

cy Medicine, která probíhala při omrzlinách u 154 pacientů. Studie 

uvádí, že při používání Aloe Vera se zotavilo 67,9 % pacientů bez 

ztráty tkáně, oproti 32,7 % pacientům v kontrolní skupině. Aloe Vera 

zabránila snížení přítoku krve do poškozené oblasti, čímž mohlo dojít 

ke zhojení.

Dle dvojitě zaslepené studii časopisu Tropical Medicine and In-

ternational Health aplikovalo 30 pacientů s chronickou psoriázou 

0,5% krém s Aloe Vera 3 x denně během pěti po sobě jdoucích 

dnů po dobu čtyř týdnů, zatímco 30 pacientů aplikovalo na posti-

žené místo neúčinnou látku (placebo). Po osmi měsících kontrola 

zjistila, že mnohem více míst poškozených lupénkou bylo vyhojeno 

ve skupině s Aloe Vera, konkrétně 82,8 % oproti 7,7 % ve skupině 

s placebem.

Zde je vidět, jaké možnosti použití nám 

náš produkt Aloe Vera Spray první 

pomoci skýtá. Velmi efektivně se při 

tom doplňuje s AV Koncentrátem:

Při řezné nebo jiné akutní ráně můžeme 

používat opakovaně Spray i Koncentrát.

Stejně tak u odřenin. Při bodnutí a štípnutí 

hmyzem opakovaně natírejte místo vpichu 

Sprayem nebo gelem – sníží se pocit pálení, otok 

i zarudnutí.

Při pálení a bolestech v krku je možné 

aplikovat na sliznici Spray opakovaně. Po-

tíže s rýmou a ucpávání nosních dutin 

řešíme kapáním Spraye do dutiny nos-

ní, nebo vatou smočenou AV a vloženou 

do nosních průduchů. Při použití Aloe 

Vera Spraye první pomoci odpadají pro-

blémy s vysycháním nosní sliznice jako 

u většiny nosních kapek na chemické 

bázi. 

Aloe Vera Speciál ocení i Vaše vlasy. Po jejich větší zátěži může-

te Spray či Koncentrát opakovaně vtírat do pokožky. Tyto produkty 

efektivně zklidní i pokožku podrážděnou depilací. 

Při pohmožděninách, proleženi-

nách i hematomech opakovaně natírejte 

místa Sprayem či Koncentrátem. Při po-

tížích v dutině ústní, trhlinkách, záně-

tech dásní i po vytržení zubů, aftách 

a podobně používejte opět opakovaně AV 

Spray první pomoci s AV Koncentrátem. 

Stejné produkty aplikujte opakovaně i při 

popáleninách I–II stupně menšího rozsahu, 

při zánětu zevního zvukovodu, při ekzé-

mu a podráždění kůže, u oparů, trhlinek 

ústních koutků, gynekologických záně-

tech, plísních na nohou apod. Spray první 

pomoci je vhodný také po opalování – 

zchladí a zklidní zarudlou kůži.

Využití tohoto produktu je, jak 

vidíte, velmi široké – proto byste 

jej měli mít vždy po ruce.

Odborná infolinka lékařů
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Na krátké fotodokumentaci bych chtěl ukázat 

vynikající hojivé výsledky AV Spraye první 

pomoci a AV Koncentrátu v praxi.

Pětapadesátiletý muž utrpěl při výbuchu benzinových par popále-

ninu I–III stupně na pravé ruce. 

Úraz se stal 14. 2. 2012. Ten den byl na chirurgické ambulanci 

léčen klasickou terapií. 

Od 17. 2. 2012 nasazena mono terapie Aloe Vera Sprayem první 

pomoci a AV Koncentrátem bez podávání ATB. Na malíku a ukazo-

váku ruky se vytvořila spálenina až III. stupně, což znamená odúmrť 

tkáně do hloubky šlachy. Aplikovány opakované převazy pomocí 

uvedených produktů Aloe Vera. 

Prakticky za dva měsíce je vidět vynikající kosmetický efekt bez 

jakékoli plastiky či štěpu.

Toto není návod pro Vás, nezdravotníky, kteří podobný úraz jistě 

řešit nebudete. Jde o to vidět, jakou hojivou sílu Aloe Vera má. Proto 

se v žádném případě nemusíte bát použít dané produkty na menší 

defekty či zranění kůže – jistě k Vaší i pacientově spokojenosti.

Těším se na květnové semináře s Vámi

S pozdravem

Emer. prim. MUDr. Milan Čarvaš

Infolinka Aloe Vera: +420 602 430 333

Po-Út 16.00 - 21.00, St 13.00-15.30 hodin

e-mail: milan.carvas@lr-czech.com
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