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ZNE!I"T#N$ VZDUCH, 
KTER$ D$CHÁME, 
JE VINÍKEM NA"ICH 
NEMOCÍ 

PRO! JE ZNE!I"T#N$ VZDUCH SMRTELN# NEBEZPE!N$?

Vzduch je pro %ivot nezbytn&. Pro zdrav& %ivot je v'ak nezbytn& pouze vzduch, 
kter& je (ist&.  V)dne'ní dob* je jedin&m zdrav&m vzduchem jen vzduch vy(i't*n&. 
D&chání zne(i't*ného vzduchu má trvalé nep+íznivé ú(inky na lidské zdraví - od 
rakoviny, podrá%d*ní d&chacích cest, poruch nervového systému (i vrozen&ch 
vad a% po respira(ní problémy a)dokonce i obezitu. 
Podle odhadu Sv*tové zdravotnické organizace (WHO) zem+e v)d,sledku zne(i't*ní vnit+ního a venkovního ovzdu'í ka%d&m 
rokem p+ed(asn* 7 milion, lidí [1]. Zne(i't*n& vzduch je v)sou(asnosti nejv*t'ím sv*tov&m zdravotním rizikem zp,soben&m 
%ivotním prost+edím. Za látky, které mají nejhor'í vliv na lidské zdraví, jsou pova%ovány pevné (ástice (PM) 2,5, NO2 a O3. 

Za jeden den v)pr,m*ru u(iníme zhruba 23 000 nádech, a denn* tak vdechneme více ne% 11 000 litr, vzduchu, tj. tém*+ 
8 litr, za minutu. A d&cháme p+i tom siln* zne(i't*n& vzduch. Dev*t z)deseti lidí sv*ta d&chá vzduch nízké kvality. 98 procent 
lidí %ijících ve m*stech d&chá 'pinav& vzduch jak venku, tak i v)místnostech. 
Vnit+ní a venkovní vzduch, kter& d&cháme, obsahuje - krom* mnoha dal'ích látek - prachové (ástice, olovo, arzén, rtu-, ben-
zen, dioxiny, kadmium… Tyto látky se p+i nadechování dostávají do na'eho t*la, ovliv.ují na'e zdraví a zp,sobují psychická 
i fyzická onemocn*ní. 
Potenciál (ástic k) vyvolávání nevratn&ch zdravotních problém, je v) mnoh&ch studiích p+ímo spojován s) jejich velikostí. 
Nejv*t'í dopad na zdraví p+itom mají malé (ástice, jejich% pr,m*r je men'í ne% 2,5 mikrometru. Ty toti% mohou proniknout do 
plicních sklípk, a dostat se do systémového ob*hu (krevního +e(i't*), prost+ednictvím kterého pak v)+ádu pouh&ch n*kolika 
vte+in 'í+í toxiny do v'ech orgán, t*la. 
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Zdroj, t*chto látek, které zne(i'-ují vnit+ní ovzdu'í, je mnoho a)pat+í mezi n* nap+íklad:
t� za+ízení na spalování paliva 
t� tabákov& kou+ 
t� r,zné druhy stavebních hmot a domovního/bytového vybavení:

- rozpadající se izolace s)obsahem azbestu
- nov* instalované podlahy, (aloun*ní nebo koberce
- nábytek z)ur(it&ch materiál, vyroben&ch z)lisovaného d+eva

t� prost+edky pro domácí úklid a údr%bu, p+ípravky osobní pé(e, v&robky pro zájmovou 
(innost 

t� úst+ední topení, klimatizace a za+ízení na zvlh(ování vzduchu 
t� v&robky typu osv*%ova(, vzduchu, které do vzduchu prakticky neustále uvol.ují 

zne(i'-ující látky 
t� zne(i't*né venkovní ovzdu'í 
t� biologické kontaminanty (bakterie, plísn*, alergeny, viry, pyl atd.) 
t� vonné sví(ky a osv*%ova(e vzduchu 

P,sobení mnoh&ch z t*chto zne(i'-ujících 

látek obsa%en&ch ve vzduchu, kter& 

d&cháme jak venku, tak i v)na'ich kancelá-

+ích, domovech, restauracích a 'kolách, 

je spojeno s nep+ízniv&mi - v) nejlep'ím 

p+ípad* bezprost+edními - ú(inky na na'e 

zdraví. Pokud v'ak vliv t*chto látek trvá 

mnoho let, pak jsou jeho dopady fatální. 

Velmi brzy po vdechnutí toxické, vzduch 

zne(i'-ující látky dochází k) slzení (i vysy-

chání o(í, dostavuje se bolest hlavy, úna-

va…

Dal'í zdravotní problémy, které jsou mno-

hem nebezpe(n*j'í a)ohro%ují na %ivot*, se 

naopak mohou projevit a% mnoho m*síc, 

nebo let poté, kdy byl (lov*k ú(inku toxické 

zne(i'-ující látky poprvé vystaven. 

Dlouhodobé p,sobení vysok&ch hla-

din t*chto pevn&ch (ástic je spojováno 

s)nejr,zn*j'ími respira(ními a kardiovasku-

lárními chorobami, sní%enou funkcí plic, 

rakovinou plic [2] a) onemocn*ním srdce, 

s chronickou bronchitidou a p+ed(asn&m 

úmrtím. 

Podrobn*j'í informace o ú(incích 

zne(i't*ného vzduchu na na'e zdraví jsou 

uvedeny na stran* 12, 13, 14.
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Zdravotní dopady zne!i"t#ného ovzdu"í

Zne!i"t#ní ovzdu"í m$%e mít záva%n& dopad na lidské zdraví. Obzvlá"t# ohro%eny jsou d#ti a osoby star"ího v#ku. 

Bolest hlavy a úzkost (SO2)
Vliv na centrální nervov& 
systém (PM)

Podrá%d#ní o!í, nosu a krku 
Problémy s d&cháním (O3, PM, NO2, SO2, BaP)

Vliv na játra,
slezinu a krev (NO2)

Vliv na reproduk!ní 
systém (PM)

Vliv na d&chací ústrojí 
Podrá%d#ní, zán#t a infekce 
Astma a sní%ená funkce plic 
Chronické obstruk!ní plicní 

onemocn#ní (PM)   
Rakovina plic (PM,BaP)

Kardiovaskulární 
onemocn#ní 
(PM, O3,SO2)

Pevné !ástice PM jsou 
!ástice rozpt&lené ve 
vzduchu. Mezi zne!i"'ující 
PM lze za(adit mo(skou s$l, 
saze, prach a kondenzované 
!ástice uvol)ované ur!it&mi 
chemikáliemi. 

Ke vzniku p(ízemního ozonu (O3) 
dochází p(i chemick&ch reakcích 
(vyvolan&ch slune!ním zá(ením), na 
kter&ch se podílejí zne!i"'ující látky 
emitované do ovzdu"í, v!etn# látek 
produkovan&ch dopravou, t#%bou 
zemního plynu, skládkami odpadu 
a domácími chemikáliemi. 

Benzo(a)pyren (BaP)  vzniká p(i 
nedokonalém spalování paliv. 
K hlavním zdroj$m této látky 
pat(í spalování d(eva a odpadu, 
v&roba koksu a oceli, motory 
automobil$3.

Oxid dusi!it& (NO2)  vzniká 
p(evá%n# p(i procesech 
spalování, k jak&m dochází 
nap(íklad v motorech 
automobil$ nebo 
v elektrárnách.

97 % 
Evropan$ je vystaveno 
vy""ím koncentracím O3, 
ne% jaké jsou doporu!ovány 
Sv#tovou zdravotnickou 
organizací. 

220-300 EUR
- p(esn# tolik stálo ka%dého 
obyvatele EU v roce 2009 zne!i"t#ní 
ovzdu"í, za které odpovídá 10000 
nejv#t"ích p$vodc$ zne!i"t#ní 
v Evrop#. 

63 % 
Evropan$ uvádí, %e v posledních 
dvou letech zredukovali jízdy 
autem, aby p(isp#li ke zlep"ení 
kvality ovzdu"í. 

Zdroj: EEA, WHO, Eurobarometer

Oxid si(i!it& (SO2)  je produktem 
spalování paliv s obsahem síry, to zna-
mená, %e vzniká p(i vytáp#ní, v&rob# 
energie a v doprav#. Do atmosféry je 
SO2 uvol)ován také sopkami. 



Ú!INKY NA D$CHACÍ SOUSTAVU

DOPL2KOVÉ INFORMACE O ZDRAVOTNÍCH RIZICÍCH

Systematick&m prov*+ováním - které je v) rámci v&zkumu 
nejlep'ím mo%n&m d,kazem - byla prokázána spojitost 
expozice ú(ink,m pevn&ch (ástic PM2,5, které zne(i'-ují 
ovzdu'í v) místech dopravy, a expozice oxidu uhelnatého)
a pylu s)rozvojem astmatu u)d*tí [3, 4].

P,sobením NO2, SO2 a PM2,5 [5, 6, 7, 4] se aktivují zán*tlivé 
markery [8] a zvy'uje se oxida(ní stres bun*k, (ím% dochází 
k) odumírání bun*k v) d,sledku apoptózy, autofagie 
a nekrózy [9, 10]. Expozice pevn&m (ásticím m,%e rovn*% 
vést k)po'kození DNA a ke genomové nestabilit* a tudí% ke 
zv&'ení rizika vzniku rakoviny [11, 12].

P+i prenatální expozici látkám NO2, SO2, a PM se zvy'uje riziko 
du'nosti a rozvoje astmatu v)d*tském v*ku [13, 14, 15, 16]. 
Novorozenci, jejich% matky bydlely v)dob* porodu v)blízkosti 
hlavních silni(ních komunikací, mohou b&t navíc vystaveni 
zv&'enému riziku rozvoje plicních infekcí v)raném v*ku [17] 
a mohou b&t náchylní ke kardiometabolick&m onemocn*ním 
[18]. P,sobení zne(i't*ného ovzdu'í je bohu%el také 
spojováno s) nitrod*lo%ní hypoxií b*hem t*hotenství, která 
nep+ízniv* ovliv.uje procesy a v&voj orgán, v)embryonálním 
stadiu [18, 19] a souvisí s)v&skytem vrozen&ch vad, obzvlá't* 

vad srde(ních [20, 21]. Son et al. (2017) v) této souvislosti 
p+edlo%ili podp,rné d,kazy získané tém*+ od 500)000 d*tí 
narozen&ch v) USA o tom, %e celo%ivotní expozice ú(ink,m 
PM2,5 zvy'uje riziko úmrtnosti na respira(ní onemocn*ní 
a riziko syndromu náhlého úmrtí kojence [22].
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Jed ve vzduchu, kter! d!cháme

Jemné "ástice 
(PM2,5)

Ke stopov&m kov,m, 
které se (asto vyskytují 
ve zne(i't*ném ovzdu'í 
!íny, pat+í m*4, ho+(ík, 
lithium, nikl, kobalt, 
arsen, selen a zinek. 

Plíce
Pr,du'nice

Pr#du$inky

Plicní tepna

Plicní sklípky

Pronikají do 
vnit+ních 
d&chacích cest 

Dostávají se 
hluboko do 
plicních sklípk,

Pokud se stopové 
kovy dostanou do 
krevního +e(i't*, 
mohou zp,sobovat 
vznik rakoviny - a 
dokonce i genetic-
k&ch onemocn*ní - u 
dal'ích generací. 



Ú!INKY NA KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

Ú!INKY NA T#LESNOU HMOTNOST, METABOLISMUS A)DIABETES

V&zkum dokládá, %e se v) d,sledku expozice zne(i't*nému 
ovzdu'í zvy'uje oxida(ní stres, v&skyt systémového zán*tu 
a) nerovnováha autonomního nervového systému, (ím% 
následn* dochází ke vzniku endoteliální dysfunkce a vazo-
konstrikce [23, 24].
Tyto faktory, podpo+ené rozsáhl&mi d,kazy [25, 26, 27, 28, 
29, 6, 24], jsou hlavním p+edpokladem speci0 ck&ch kardio-
vaskulárních endpoint, a tudí% regulace rizika: 
t�JOGBSLUV�NZPLBSEV�
t�TSEFǏOÓ�BSZUNJF�
t�ö�CSJMBDF�TÓOÓ�
t�DJUMJWPTUJ�OB�JTDIFNJJ�
t�LBSEJPWBTLVMÈSOÓDI�POFNPDOǔOÓ�OBQǲ��NP[LPWÏ�NSUWJDF�
t�WBTLVMÈSOÓ�EZTGVOLDF�
t�IZQFSUFO[F�
t�BUFSPTLMFSØ[Z�
t�SFQFSGV[OÓIP�QPÝLP[FOÓ�

Skute(nost je taková, %e (ástice PM2,5 jsou odpov*dné 
za 11% zv&'ení úmrtnosti v) d,sledku kardiovaskulárních 
chorob [31]. 

P+i expozici zne(i't*nému ovzdu'í navíc dochází k)v&raznému 
zv&'ení tlaku krve v) tepnách, které m,%e v) dlouhodobém 
horizontu podpo+it rozvoj trvalé hypertenze [32] a zv&'ení 
rizika arteriosklerózy zp,sobené p+ed(asn&m vápenat*ním 

tepen [33, 31]. S r,stem rizika infarktu myokardu, mrtvice 
a akutního srde(ního selhání souvisí dokonce i krátkodobé 
zv&'ení zne(i't*ní vzduchu, nebo- p+i n*m dochází k) vy''í 
tvorb* krevních sra%enin, ke zv&'ení koagula(ních faktor, 
a k aktivaci krevních desti(ek [34, 35, 36, 37, 38].
Zv&'ené riziko hrozí dokonce i v)p+ípad*, kdy jsou hodnoty 
koncentrace zne(i'-ujících látek ni%'í, ne% p+edepisují evrop-
ské normy. 

Pevné (ástice zvy'ují riziko kardiovaskulárních p+íhod ze-
jména u)ohro%en&ch skupin osob [21, 39, 40], jako nap+íklad 
u pacient, s)prokázan&m kardiovaskulárním onemocn*ním
nebo s)podez+ením na takové onemocn*ní, u senior,, dia-
betick&ch pacient, (viz „Ú(inky na t*lesnou hmotnost, me-
tabolismus a)diabetes’) a t*hotn&ch %en.

P,sobení velmi vysok&ch hladin zne(i'-ujících (ástic 
PM2,5 v) t*hotenství, p+edev'ím pak v) 8. a 9. m*síci, je 
spojováno s)ni%'í porodní hmotností novorozenc, [41] a 
s)potenciálním v&skytem d*tské obezity v)pozd*j'ím v*ku 
[42]. Hladiny leptinu u kojenc,, jejich% matky bydlely 
b*hem t*hotenství v) blízkosti hlavních silni(ních komu-
nikací, b&vají o)více ne% 70 % vy''í ne% u kojenc,, jejich% 
matky bydlí daleko od silnic [43]. Leptin je hormon, jen% 
je produkován adipózní tkání (tj. tukem) a jeho% signály 
jsou p+ijímány mozkem. Hladina leptinu je úm*rná k 
mno%ství ulo%eného t*lesného tuku a informuje o) stavu 
kalorií v)t*le. Naru'ení signální dráhy leptinu proto souvisí 
s)obezitou a diabetem [44].

Expozice zne(i't*nému ovzdu'í je tudí% pova%ována za 
faktor, kter& p+ispívá k) rozvoji diabetu a k) jeho progresi 
[14, 45], a to prost+ednictvím biologick&ch drah podí-
lejících se na endoteliální a) mitochondriální dysfunkci, 
oxida(ním stresu, deregulaci viscerální tukové tkán* 
v) d,sledku zán*tu, jaterní inzulinové rezistenci, zv&'ené 
hladin* hemoglobinu, zv&'eném krevním tlaku a na 
zm*nách autonomního nervového systému, které mohou 
zvy'ovat inzulinovou rezistenci [46]. Riziko diabetu se 
následkem toho m,%e p+i expozici (ásticím PM2,5 zv&'it 
o 10 a% 27 % [46].

Obezita je pova%ována za zán*tlivé onemocn*ní, p+i(em% 
obézní lidé a) osoby s) nadváhou mají zv&'ené zán*tlivé 
markery. Zne(i't*ní vzduchu spou'tí v) t*le zán*tlivou 
reakci. Obézní lidé jsou proto pravd*podobn* citliv*j'í na 
zne(i't*né ovzdu'í, nebo- u nich dochází ke zhor'ení ji% 
existujícího zán*tu.

Obézní osoby jsou náchyln*j'í zejména k) poru'e funkce 
plic vyvolané p,sobením O3, to znamená, %e jim hrozí 
vy''í riziko vlivu zne(i't*ného vzduchu na srdce a plíce 
[47]. 
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Ú!INKY NA KOGNITIVNÍ FUNKCE
Zne(i't*né ovzdu'í a expozice ú(ink,m pevn&ch (ástic jsou 
spojovány se zán*tem nervové tkán*, zv&'ením oxida(ního 
stresu, s indukovanou dysfunkcí mikroglií a se zm*nami 
krevní mozkové bariéry, které mohou naru'ovat r,zné dráhy 
centrálního nervového systému a vést k) oslabení pozná-
vacích schopností, onemocn*ní bílé hmoty, k mrtvici a 
onemocn*ní krkavic [48].

Zne(i't*ní ovzdu'í proto souvisí se zhor'ováním neuropa-
tologií, mezi n*% se +adí nap+íklad Alzheimerova choroba a 
Parkinsonova nemoc [48, 49]. Tomu odpovídá i fakt, %e ex-
pozice ú(ink,m vnit+ního ovzdu'í zne(i't*ného zdroji tepla 
na pevná paliva je spojována se zhor'ením kognitivního 
v&konu v) rámci verbální plynulosti a verbálního u(ení a se 
zhor'ováním pam*ti a)orientace u dosp*l&ch osob star'ích 
50 let [49].

Expozice zne(i't*nému ovzdu'í b*hem t*hotenství 
a)v)p+edporodním období m,%e zp,sobit zán*tlivé procesy 
v)mozku plodu, v)d,sledku kter&ch se p+eru'í v&voj mikro-
glií a) zv&'í se náchylnost k) neurologick&m poruchám [50]. 
Sou(asné studie prokazují, %e expozice vysok&m koncen-
tracím pesticid, a)PM b*hem t*hotenství souvisí s)rozvojem 
poruch autistického spektra u d*tí [51, 52, 53]. Vzhledem 
k) tomu, %e je slo%ení PM2,5 prom*nlivé, je velmi obtí%né 

p+isuzovat 'kodlivé ú(inky zne(i't*ného vzduchu jedné jedi-
né slou(enin*. Studie, která zkoumala ú(inky pevn&ch (ástic 
PM2,5 p+i narození a)v)pozd*j'ím d*tském v*ku více ne% 7000 
d*tí z)N*mecka, Nizozemí, Itálie a "pan*lska, nicmén* pro-
kazuje, %e expozice vysok&m hladinám %eleza rozpt&leného 
v)okolním zne(i't*ném vzduchu souvisí u d*tí mlad'ích 9 let 
se sní%enou funkcí jemné motoriky, a ukazuje tedy na to, %e 
by tento prvek, kter& má ve slo%ení PM2,5 vysoké zastoupení, 
mohl b&t neurotoxickou slou(eninou [54].



Vedle řady dalších zajímavých témat přijměte naše 
pozvání k „prohlídce domu spojené s  pohledem na 
kvalitu ovzduší v  interiéru“ a zamyšlení nad kvalitou 
vzduchu u vás doma. 

Kvalita ovzduší v interiéru (IAQ - indoor air quality) je 
termín, který se vztahuje ke kvalitě vzduchu v domech, 
budovách a stavbách a v  jejich bezprostředním okolí,  
a to především v souvislosti se zdravím a pohodlím oby-
vatel budov. 

Kvalitu vzduchu v  interiérech mohou nepříznivě 
ovlivňovat plyny (včetně oxidu uhelnatého, radonu, 
těkavých organických sloučenin), škodlivé částice, mikro-
biální  znečišťující látky (plísně, bakterie) či jiné zátěžové 
faktory, které mohou být příčinou nevhodných zdravot-
ních podmínek. Mezi základní metody pro zlepšení kva-
lity vzduchu v  uzavřených prostorech se řadí kontrola 
zdroje, filtrace a používání ventilace pro zmírnění výsky-
tu znečišťujících látek. 

»» Rostoucí hrozba znečištění ovzduší

Podle údajů Agentury USA na ochranu životního prostředí (EPA) 
může být znečištění vzduchu, který dýcháme v  uzavřených 
prostorech, až 100krát vyšší než znečištění vzduchu 
venku na ulici. Tato Bílá kniha podává vysvětlení ohledně 
toho, nakolik je vzduch v  domácnostech a na pracovištích 
potenciálně škodlivý pro zdraví člověka a jeho celkovou po-
hodu, a vyzývá Evropskou komisi, aby schválila systém CADR 
(rychlost dodávání čistého vzduchu), který se používá v USA  
a který spotřebitelům umožňuje porovnávat účinnost čističek 
vzduchu, a tudíž správně vybírat.

Témata:
»» Rostoucí hrozba znečištění ovzduší
»» O naší potřebě dýchat čistý vzduch
»» Čističky vzduchu Zepter Therapy Air
»» Zúčastněte se prohlídky domu spojené

s pohledem na kvalitu ovzduší jeho interiéru
»» Astma



»» O naší potřebě dýchat čistý vzduch

Čistý vzduch – jak v otevřeném prostranství, tak uvnitř domovů 
či kanceláří – je pro dobré zdraví a celkovou pohodu zásad-
ní. Studie však ukazují, že většina lidí toho o  negativních 
účincích, jaké může špatná kvalita vzduchu v uzavřených 
prostorách mít na jejich zdraví, příliš neví. Nedostatečná 
informovanost veřejnosti je s  ohledem na zprávy takových 
prestižních organizací, jakou je Agentura Spojených států 
na ochranu životního prostředí, znepokojující. Tyto zprávy 
jednoznačně uvádějí, že znečištěné ovzduší je závažnou 
příčinou zdravotních problémů. 

Pokud se týče  Evropy, tak zde Ev-
ropská komise uvádí, že znečištění 
vzduchu v  interiérech či ven-
kovního ovzduší představuje 
jeden z  největších problémů 
souvisejících s  environmentál-
ním zdravím, neboť může vést 
k vážným zdravotním následkům, 
jakými jsou například astma a rako-

vina plic.

Komise uvedla, že ve vzduchu uzavřených prostor „může být 
obsaženo více než 900 chemikálií“. Komise nicméně připustila, 
že kvalitě vzduchu v interiérech se nevěnuje stejná pozornost 
jako kvalitě venkovního ovzduší. 

Zdravotními následky vyvolanými škodlivinami v interiérovém 
vzduchu neprodleně po působení jejich účinků nebo i o mno-
ho let později se podrobně zabývá americká agentura EPA.

Okamžité účinky se mohou dostavit již po jediném nebo po 
opakovaném vystavení vlivu znečištěného vzduchu. Mezi 
takové účinky se řadí podráždění očí, nosu a krku, bolesti 
hlavy, závratě a únava. Tyto okamžité účinky bývají obvykle 
krátkodobé a lze je léčit. Jako léčba někdy stačí pouze to, aby se 
člověk přestal působení zdroje znečištění vystavovat – pokud 
však lze takový zdroj identifikovat. Brzy po působení některých 
škodlivin přítomných ve vzduchu v  uzavřeném prostředí se 
mohou objevit také příznaky některých onemocnění, jako je 
astma, hypersenzitivní pneumonitida a horečka ze zvlhčovačů. 

Dlouhodobé účinky: Další zdravotní následky se mohou 
dostavit až za mnoho let po působení nebo po opakovaném 
působení škodlivin. Tyto účinky, mezi něž patří některé druhy 
respiračních chorob, onemocnění srdce a rakovina, mohou 
znamenat závažné oslabení organismu nebo mohou být  
i smrtelné. Je tedy nadmíru rozumné, abychom usilovali 
o zlepšení kvality vzduchu v našich obydlích, a to i tehdy,
když příznaky zdravotních problémů nejsou patrné.

»» Příčiny znečištění vzduchu v interiérech

Vzduch v domácnostech, úřadech, školách, mateřských školách, 
tělocvičnách a ostatních budovách, ve kterých se scházejí lidé, 
aby zde pracovali, odpočívali či sportovali, vykazuje určitý 
stupeň znečištění. Jestliže vezmeme v  úvahu, že vzduch 
v uzavřených prostorech obsahuje více než 900 chemikálií, 
škodlivých částic a biologických materiálů vyvolávajících po-
tenciální následky na zdraví, tak by to pro nás nemělo být 
žádným překvapením. Je samozřejmé, že určité skupiny osob 
– děti, těhotné ženy, nemocní lidé či senioři – jsou vystaveny
většímu riziku než ostatní, avšak skutečností je, že uvolňování
částic či plynů do vzduchu, který dýcháme, může škodlivě
působit téměř na každého. Trendem současné doby je klást
důraz na technologie, které zajišťují lepší izolaci, a tudíž pod-
porují energetickou efektivitu. Tento trend ale současně ubírá
prostor pro ventilaci, což může v místnostech a budovách vést
k neustálému hromadění škodlivin přenášených vzduchem.
Příčinou znečištění ovzduší v  interiérech může být celá
řada zdrojů, vnitřních i  venkovních. Známými a zjevnými
zdroji znečišťujících částic jsou škodliviny pocházející z do-
pravy a průmyslu. Další příčinou znečištění jsou ale také látky 
a organismy, jako jsou bakterie, plísně, prachoví roztoči,
pyl, čisticí prostředky a přípravky pro osobní hygienu,
prostředky na odstraňování nátěrů, pesticidy, topný
olej, plyn, dřevo nebo uhlí, kouření a dokonce nábytek
a stavební materiály.
Evropská komise uvádí, že sdružené účinky různých škodlivin
přítomných v ovzduší v uzavřených prostorech (chemické lát-
ky, alergeny a mikrobi) mohou mít v náležité kombinaci více
(či méně) škodlivé následky, než jaký je celkový úhrn účinků
vyvolaných každou chemickou látkou zvlášť.

My lidé obecně trávíme zhruba 90 % svého času 
v  uzavřeném prostoru – doma nebo v  práci – a 
dýcháme vzduch, jehož znečištění je až 100krát 
vyšší než znečištění vzduchu venku na ulici. 
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Studie Evropské komise 6 uvádí, které z  výrobků, jež jsou 
v našich domácnostech nejčastěji zastoupeny, jsou hlavním 
zdrojem těkavých organických sloučenin (VOC): „Těkavé or-
ganické sloučeniny (VOC) vylučuje řada výrobků spotřebního 
zboží i materiálů na podporu odbourávání látek. Nejvyšší 
znepokojení přitom vyvolávají tyto tři prostředky: formal-
dehyd, benzen a naftalen. Některé z těkavých organických  

sloučenin mohou reagovat s ozónem a produkovat sekundární 
škodliviny, mezi nimi jemné a ultrajemné částečky. Některé 
z  těchto sekundárních znečišťujících látek mohou při koncen-
tracích, jaké se nacházejí ve vzduchu uzavřených prostor, vy-
volávat podrážděnost a nespokojené vnímání kvality vzduchu 
vnitřního prostředí.“

Udělejte si představu, jak to může vypadat u vás doma! Na následujících stranách se zúčastníte 
„prohlídky domu spojené s pohledem na kvalitu ovzduší jeho interiéru“ a nezapomeňte: 

Zepter má řešení: čističky vzduchu THERAPY AIR Ion

NEUSTÁLE ČISTÝ VZDUCH pro ZDRAVÝ a DELŠÍ ŽIVOT!
www.live100.cz

Therapy Air Ion 

• doma • v dětském pokoji • v kanceláři • ve škole
• v mateřské škole • v čekárnách • v nemocnici • ve fitness centru...

Některé skupiny osob, jako například děti, těhotné 
ženy a nemocní lidé či senioři, jsou vystaveny 
většímu riziku než ostatní, avšak skutečností je, že 
uvolňování částic nebo plynů do vzduchu, který 
dýcháme, může škodlivě působit téměř na každého.

Odhaduje se, že 300 miliónů lidí na celém světě trpí 
astmatem. Jen v samotné Francii trpí respirační alergií 
– imunitní reakcí na vdechované alergeny, například na 
pyl, prachové roztoče a srst nebo lupy domácích zvířat
– každý čtvrtý člověk.
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»» Zúčastněte se prohlídky domu spo-
jené s pohledem na kvalitu ovzduší jeho
interiéru

Při prohlídce domu a kvality ovzduší jeho interiéru získejte ry-
chlý přehled o některých z nejdůležitějších způsobů ochrany 
vzduchu u vás doma. Procházením jednotlivých místností se 
dozvíte informace o hlavních škodlivinách i o tom „jak na ně“. 

Ložnice 
V  ložnici se často nacházejí materiály, na kterých ulpívá 
prach. Je důležité prát povlečení a čistit ostatní textilie a také 
pravidelně vysávat. 

Koupelna 
Koupelna je často nejvlhčím místem v celé domácnosti. Je 
důležité koupelnu při používání větrat a povrchy ploch utírat 
do sucha. 

Obývací pokoj 
Obývací pokoj bývá nejužívanějším prostorem celé domác-
nosti a vzduch v  něm může představovat příznivé prostředí 
pro výskyt škodlivin. Je důležité řádně větrat, nepouštět do 
domu druhotný tabákový kouř, pravidelně vysávat a  utírat 
prach. 

Kuchyně
V kuchyni se nacházejí spotřebiče, z nichž může ucházet plyn, 
a bývají v ní uloženy různé chemické čisticí prostředky nebo 
prostředky na hubení škůdců. Je důležité spotřebiče řádně 
udržovat, přivádět k nim dostatečné množství vzduchu a che-
mikálie skladovat na bezpečném místě. 

Sklep
Sklep je místem, kde dochází k úniku vzduchu, a je zdrojem  
vlhkosti. Často jsou v  něm uloženy různé chemikálie. Je 
důležité větrat, utěsnit netěsná místa a řádně skladovat 
veškeré chemikálie.

Zúčastněte se prohlídky domu spojené s pohledem 
na kvalitu ovzduší jeho interiéru

Ložnice

Obývací pokoj

Sklep

Koupelna

Kuchyň

Zdroj: EPA United States Environmental  Protection Agency
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Ložnice

Ložnice
V ložnici se často nacházejí materiály, na kterých ulpívá 
prach. Je důležité prát povlečení a čistit ostatní textilie  
a také pravidelně vysávat.

PRACH
Prachoví roztoči mohou vyvolávat alergické a ast-
matické záchvaty. Roztoči jsou všude, zejména 
pak na polštářích, prostěradlech, kobercích, na 
čalouněném nábytku a plyšových hračkách. 
Utírejte doma pravidelně prach a vysávejte, perte 
ložní prádlo a  používejte antialergické matrace 
a povlečení na polštáře. Více informací se dočtete 
na www.epa.gov/asthma/dustmites.html

Koupelna

Koupelna
Koupelna je často nejvlhčím místem v celé domácnosti. 
Je důležité koupelnu při používání větrat a povrchy ploch 
utírat do sucha. 

PLÍSEŇ 
Koupelny jsou běžným zdrojem plísně. Mokro 
ze sprch může vyvolat problémy s vlhkostí, 
v jejímž důsledku dochází k množení plísní. Plíseň 
může vyvolávat alergické reakce, astma a další 
respirační onemocnění. Instalací a používáním 
ventilátoru lze přispět ke kontrole vlhkosti 
a předejít množení plísní. Více informací se 
dočtete na www.epa.gov/mold

Obývací pokoj

Obývací pokoj
Obývací pokoj je často nejužívanějším prostorem celé 
domácnosti. Je důležité řádně větrat, nepouštět do domu 
druhotný tabákový kouř, pravidelně vysávat a utírat prach. 

KŮŽE A SRST DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
Kůže, lupy a srst domácích zvířat může vyvolávat 
alergické a  astmatické záchvaty. Nepouštějte 
domácí mazlíčky do místností, ve kterých 
spíte, ani na čalouněný nábytek, koberce nebo 
k  plyšovým hračkám. Často čistěte a vysávejte 
koberce, rohože a nábytek. Více informací se 
dočtete na www.epa.gov/asthma/pets.html
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Obývací pokoj

DRUHOTNÝ KOUŘ
Druhotný kouř z cigaret, doutníků a  ostatních 
tabákových výrobků může vyvolat astma a další 
respirační onemocnění, a to zejména u dětí. 
Abyste ochránili své děti před druhotným kouřem, 
nekuřte a  nedovolte druhým, aby u vás doma 
nebo v autě kouřili. Více informací se dočtete na 
www.epa.gov/smokefree

OXID UHELNATÝ
Krby a netěsné komíny jsou zdrojem oxidu uhel-
natého. Místnosti, ve kterých se krby nacházejí, 
větrejte. Přesvědčete se, že je kouřové hradítko 
plně funkční a při používání krbu je zcela otevřete. 
Zajistěte řádné utěsnění komínu. Více informací 
se dočtete na www.epa.gov/iaq/co.html

Kuchyně

Kuchyně
V kuchyni se nacházejí spotřebiče, z nichž může ucházet 
plyn. Bývají v  ní uloženy různé chemické prostředky. 
Je důležité spotřebiče řádně udržovat, přivádět k nim 
dostatečné množství vzduchu a chemikálie skladovat 
na bezpečném místě.

PESTICIDY
Pesticidy, které se používají na ochranu domác-
nosti před hlodavci, hmyzem a dalšími škůdci, 
mohou dráždit oči, nos a krk, poškozovat centrální 
nervový systém a ledviny a také zvyšovat riziko ra-
koviny. Pokud musíte používat pesticidy, pak při 
jejich použití i po něm vyvětrejte. Dodržujte návod 
k použití. Je-li to možné, používejte na hubení 
škůdců jiné metody než ty chemické. Více informací 
se dočtete na www.epa.gov/iaq/pesticid.html

OXID UHELNATÝ
Pro prevenci před účinky oxidu uhel-
natého zajistěte, aby spotřebiče, jako je 
například plynový sporák, byly pokud možno 
odvětrávány ven a aby byly řádně nainsta-
lovány, používány a udržovány. Více informací 
se dočtete na www.epa.gov/ iaq/co.html

TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY 
(VOC)
Běžné čisticí prostředky, které bývají často uloženy 
pod kuchyňským dřezem, uvolňují při používání 
a skladování těkavé organické sloučeniny (VOC). 
Skladujte čisticí prostředky, které obsahují chemické 
látky, podle pokynů výrobce a všechny prostředky 
uchovávejte mimo dosah dětí. Zvažte koupi čisticích 
prostředků bez obsahu VOC. Více informací se 
dočtete na www.epa.gov/ iaq/voc.html

Obývací pokoj
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Sklep

PLÍSEŇ
Sklepy mohou být vlhké. Pro udržování správné hla-
diny vlhkosti ve vašem sklepu a zmírnění možnosti 
vzniku plísní instalujte odvlhčovač vhodné velikosti. 
Pro zabránění množení plísní je důležité, aby byly 
plochy a věci poškozené vodou vysušeny do 24 až 
48 hodin. 
Více informací se dočtete na www.epa.gov/mold

TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY 
(VOC)
Barvy, pryskyřice, ředidla, chemikálie a další přípravky neu-
stále uvolňují těkavé organické sloučeniny (VOC), dokonce 
i tehdy, jestliže jsou řádně uloženy. Při malování, provádění 
různých přestaveb a  používání dalších přípravků, které 
mohou uvolňovat těkavé organické sloučeniny, zajistěte 
řádné větrání. Zvažte koupi prostředků s nízkým obsahem 
nebo bez obsahu VOC.

Sklep
Sklep je místem, kde dochází k úniku vzduchu, a je 
zdrojem vlhkosti. Často jsou v  něm uloženy různé 
chemikálie. Je důležité větrat, utěsnit netěsná místa  
a řádně skladovat veškeré chemikálie.

OXID UHELNATÝ
Spalovací topná zařízení a chladicí zařízení, jako 
například topení, ventilace a klimatizace, petro-
lejová kamna a další zařízení, jsou zdrojem oxidu 
uhelnatého. Zařízení na spalování paliv je nutno 
řádně instalovat, používat a udržovat. V  obytných 
prostorech instalujte detektory oxidu uhelnatého. 
Více informací se dočtete na www.epa.gov/iaq/
co.html

RADON
Radon je v  USA hlavní příčinou rakoviny plic 
u nekuřáků. Jedná se o radioaktivní plyn, který se
běžně vyskytuje v přírodě a do domů se může do-
stávat prasklinami a otvory v podlaze a ve stěnách,
které jsou v kontaktu se zemí. Změřit výskyt radonu 
u vás doma je snadné a není drahé.
Více informací se dočtete na www.epa.gov/radon

NOVOSTAVBY:
Novostavba odolná vůči radonu (radon-resi-
stant new construction - RRNC) nasává radon 
z  podloží a  potrubím jej vede ke střeše a tím 
brání jeho pronikání do domu. Tato technolo-
gie využívá běžné materiály a stavební postupy.  
Novostavba odolná vůči radonu je méně 
nákladná než dovybavení již dokončeného domu 
podobným systémem na snížení hladiny rado-
nu. Ti, kdo kupují novostavby domů či bytů, by 
měli požadovat, aby byla stavba vybavena prvky 
na ochranu před radonem. Všechny nové domy 
– i novostavby odolné vůči radonu – by měly být 
testovány na přítomnost radonu. Více informací
o novostavbách odolných vůči radonu se
dočtete na www.epa.gov/radon/rrnc. Infor-
mace o programu Indoor airPLUS a specifi-
kacích staveb ohledně radonu jsou uvedeny na
internetových stránkách www.epa.gov/indoo-
rairplus.

STÁVAJÍCÍ STAVBY:
Test na přítomnost radonu — provedení testu 
představuje jediný způsob jak zjistit, zda se u vás 
doma radon vyskytuje. Vhodné a dobře dostupné 
jsou například testovací soupravy, pomocí kterých 
můžete test provést sami. Nebo si můžete doma 
nechat provést profesionální měření. Je-li podle 
výsledku testu hladina radonu příliš vysoká, je 
možné si kvalifikovaným odborníkem nechat nain-
stalovat systém pro snížení výskytu radonu.

http://www.epa.gov/iaq/iaqhouse.html
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JAKÉ SE NABÍZÍ /E"ENÍ?
Therapy Air® iOn

1. Toto za+ízení, které bylo zvoleno nejlep'ím produktem roku ur(en&m k)(ist*ní vzduchu (N*mecko, kv*ten 2016),
doká%e odstranit 99,9 % zne(i'-ujících látek v(etn* pevn&ch (ástic o)pr,m*ru 2,5 mikrometr,.
2. !isti(ka je vybavena p*tiúrov.ov&m 0 ltra(ním systémem:

- antistatick& 0 ltr
- antibakteriální 0 ltr
- 0 ltr HEPA
- antialergick& 0 ltr
- 0 ltr s)aktivním uhlím

3. Generátor záporn&ch iont, Therapy Air

1. ANTISTATICK! FILTR: Odstra.uje v*t'í (ástice
prachu, plísní, vlasy, lupy, zví+ecí srst atd.

2. ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR: Odstra.uje zb&vající
malé (ástice prachu, bakterie (v*t'í ne% 1 mikron)
a pyl.

3. HEPA FILTR: Filtr, kter& je pota%en organic-
kou antibakteriální látkou typu thiabendazolu
a protiplís.ov&mi látkami, odstra.uje látky zne(i'-ující
vzduch v) místnosti (bacily, spory plísní a) chorobo-
plodné zárodky) a p+edchází tak riziku infekce. Rovn*%
odstra.uje i ty nejmen'í (ástice prachu a tabákového
kou+e.

4. ANTIALERGENNÍ FILTR: Tato sm*s st+íbra,
apatitu (minerál) a antibakteriálního (inidla je

mimo+ádn* ú(inná proti bakterii Legionella, která 
je nebezpe(ná zejména pro kojence. Filtr obsahuje 
v&ta%ek z) list, jinanu dvoulalo(ného (ginkgo bi-
loba), kter& se velmi ú(inn* pou%ívá p+i astmatu, 
plicních onemocn*ních a ob*hov&ch problémech, 
nebo- t*lo jej doká%e dob+e zpracovat. Filtr se 
pou%ívá k)odstran*ní alergen,, vir, ch+ipky a)bakterií. 

5. FILTR S AKTIVNÍM UHLÍM: Díky sv&m vysok&m
absorp(ním vlastnostem odstra.uje nep+íjemné
pachy pocházející z) potravin a cigaretového kou+e,
jedovaté plyny - jako nap+. t*kavé organické látky
(VOC), toluen, benzen, xylen, styren a) formaldehyd,
(pavek, acetaldehyd a kyselinu octovou - a dal'í
pachy. Dezodora(ní 0 ltr s)aktivním uhlím odstra.uje
'kodlivé plyny a zápach z)potravin (i cigaret.
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Ozon

Pachy

Plíse!

Tabák

"upinky k#$e a lupy ze zví%ecí srsti
ViryBakterie

Pyly
Rozto&i 
Alergeny

1. Antistatick! "ltr

2. Antibakteriální "ltr

3. HEPA "ltr

4. Antialergick! "ltr

5. Filtr s#aktivním uhlím

Vy!i"t#n$ vzduch 
Vy!i"t#n$ vzduch je odvád#n zp#t 
do okolního prost%edí.
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JAK THERAPY AIR® ION FUNGUJE?

Therapy Air Ion vytvá+í kolem 220)000 iont, na cm3 v turbo 
re%imu, tj. dvojnásobné mno%ství záporn&ch iont, ve vzdu-
chu, ne% jaké se nachází v nejzdrav*j'ích prost+edích, jako 
nap+íklad v) okolí velk&ch vodopád, (Niagarské vodopády 
produkují p+es 100)0000 záporn&ch iont, na cm3).

Záporné ionty zlep'ují celkovou t*lesnou i du'evní pohodu 
a)byst+í mysl, nebo- zbavují nadm*rn* zne(i't*n& a kladn&mi 
ionty kontaminovan& vzduch jeho oslabujících a otupujících 
ú(ink,. !asto jsou proto ozna(ovány za p+írodní antidepre-
siva. 

Záporné ionty doká%ou v&znamn* sni%ovat mno%ství 
vir, a) bakterií p+ítomn&ch ve vzduchu uzav+en&ch pros-
tor (domácností, kancelá+í, sportovních center, mate+sk&ch 
'kolek, atd.) a p+ispívají tak ke zdrav*j'ímu %ivotu.

Záporné ionty zlep'ují funkci +asinek v d&chacích cestách, 

které chrání na'e plíce p+ed podrá%d*ním a zán*tem, a tím 
pomáhají sni%ovat v&skyt respira(ních onemocn*ní, jak&mi 
je r&ma a)ch+ipka, a dokonce i senná r&ma a astma. Jeliko% se 
vst+ebávají rovnou do krevního +e(i't*, mohou záporné ion-
ty p+isp*t k boji proti 'kodliv&m voln&m radikál,m v na'em 
t*le. 

V*de(tí pracovníci Kalifornské univerzity prokázali, %e zá-
porné ionty normalizují hladiny serotoninu v mozku a vyka-
zují díky tomu potenciál zlep'ovat rozpolo%ení a pozitivní 
náladu (lov*ka a)napomáhat mu k lep'ímu spánku, zv&'ení 
koncentrace a)k)posílení poznávacích schopností. 

To potvrzují i slova Pierce J. Howarda, Ph.D., z Centra ap-
likovan&ch kognitivních v*d: „Záporné ionty zvy'ují pr,tok 
kyslíku v mozku, (ím% dochází ke zv&'ení bd*losti, zmírn*ní 
ospalosti a posílení psychické energie.“

D$CHEJTE ZHLUBOKA 1 D$CHEJTE VY!I"T#N$ 
VZDUCH OBOHACEN$ O ZÁPORNÉ IONTY.

PRO VA"E UZDRAVENÍ 1 PRO VÁ" DOBR$ POCIT



THERAPY AIR ION
P#TIÚROV2OV$ SYSTÉM !I"T#NÍ VZDUCHU 

PRO ZDRAV$ 3IVOT.
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Lep'í kvalita vzduchu v uzav+en&ch prostorách vede k po-
sílení imunitního systému a tudí% i pracovní produktivity 
[31]. Therapy Air® iOn zaji'-uje optimální okysli(ení t*la - 
v(etn* mozku - a)zvy'uje tak bd*lost a koncentraci, posi-
luje imunitu a pomáhá bojovat proti nemocem. 

Therapy Air® iOn odstra.uje patogeny, zne(i'-ující látky, 
plísn* i)alergeny vyskytující se ve vnit+ním ovzdu'í. Také 
nás chrání p+ed ch+ipkou a sennou r&mou, (ím% p+ispívá 
ke sní%ení nutnosti nasazování medikamentózní lé(by. 

Filtra(ní systém nechrání jen proti alergen,m 
a zne(i't*nému venkovnímu ovzdu'í, ale i proti 
zne(i't*ní v místnostech, které je zp,sobeno chemick&mi 
slou(eninami, (isticími prost+edky, va+ením a vytáp*ním 
a které 'kodí na'emu zdraví. 

Kontrola látek zne(i'-ujících vzduch v domácnostech, 
kancelá+ích, ve 'kolách, nemocnicích, fitcentrech a well-
ness za+ízeních i v'ude tam, kde je vzduch zne(i't*n&, 
je základním p+edpokladem prevence nemocí, lep'ího 
uzdravování i udr%ování celkového zdraví. 



INOVACE UMO32UJÍCÍ
DOKONALÉ D$CHÁNÍ 
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NADSTANDARDNÍ PRVKY

"tíhl& design pro instalaci na ze4 (volitelné)
Za+ízení lze díky 'tíhlému designu zav*sit na ze4 a dosáhnout tak hezkého 
dekorativního efektu. 

Provozní re%im rytmického (i't*ní
Tento re%im je ur(en pro optimální proud*ní vzduchu v)místnosti a pro 
rychlé odstran*ní zne(i'-ujících látek. 

Tich& provoz v)noci (spánkov& re%im)
Za+ízení v)noci automaticky p+echází do tichého re%imu a vytvá+í tak 
p+íjemnou atmosféru. 

Bezpe(nostní provedení
P+i otev+ení p+edního krytu se automaticky p+eru'í v'echny (innosti. Otvory 
pro nasávání a vypou't*ní vzduchu jsou navr%eny tak, aby byla zaji't*na 
bezpe(nost u%ivatele a aby nedocházelo k)nehodám. 

Sv*tlo podle nálady
Na p+edním panelu za+ízení si m,%ete zvolit barvu sv*tla podle nálady. 

D*tsk& re%im
Rychlost proud*ní vzduchu se sni%uje, aby se zamezilo pocitu chladu u d*tí. 



TECHNICKÉ ÚDAJE ZA/ÍZENÍ THERAPY AIR® ION:

TECHNICKÉ ÚDAJE FILTR5 PRO ZA/ÍZENÍ THERAPY AIR® ION:

KÓD V$ROBKU PWC-570 
NÁZEV V$ROBKU THERAPY AIR® iON 
HRUBÁ HMOTNOST 6kg7  10,8 
!ISTÁ HMOTNOST 6kg7  8,8 
V$ROBCE HOME ART & SALES SERVICES AG, 

SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU 
ROZM#RY 54,4 x 18,1 x 51 cm  
P/ÍKON  47 W 
NAP#TÍ 220 V-240V - 50HZ/60HZ  
BEZPE!NOSTNÍ T/ÍDA II 
P/ÍVODNÍ KABEL   Neodpojiteln! 
METODA !I"T#NÍ Antistatick! fi ltr, antibakteriální fi ltr, fi ltr HEPA, antialergenní fi ltr, 

fi ltr s aktivním uhlím  
METODA OCHRANY Elektrick! jisti"  
PRODUKCE ZÁPORN$CH IONT5  220 000 iont# na cm3 
HLADINA HLUKU  Minimáln$ 21db - maximáln$ 46 db 
MAXIMÁLNÍ KAPACITA !I"T#NÍ  328 m3/h 
MAXIMÁLNÍ PR5TOK VZDUCHU (m3 / min)  5,8 
ZÁRUKA  2 roky 
OSV#D!ENÍ / PROHLÁ"ENÍ 

KÓD V$ROBKU  PWC-570-49
NÁZEV V$ROBKU sada fi ltr# pro THERAPY AIR 
SET APPLICATION  Sada "isticích fi ltr# pro za%ízení Therapy Air iOn

PWC- 570. Balení na jeden rok 
HRUBÁ HMOTNOST [kg]  1,98 
!ISTÁ HMOTNOST [kg] 1,2 
V$ROBCE HOME ART & SALES SERVICES AG

SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU 
SLO3ENÍ

ZÁRUKA Neuplat&uje se, nebo' se jedná o spot%ební zbo(í. 

2x antistatick! fi ltr, 1x antibakteriální fi ltr, 1x fi ltr HEPA 
1x antialergenní fi ltr, 1x fi ltr s aktivním uhlím. 
Poznámka: Filtry mají ochrann! fi lm. Tento fi lm, prosím, odstra&te. 

ES prohlá)ení o shod$ pro elektrická za%ízení. Prohlá)ení o shod$ se sm$rnicí 
2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilit$. Prohlá)ení o shod$ se 
sm$rnicí 2006/95/ES o nízkém nap$tí. Prohlá)ení o shod$ se sm$rnicí 
2002/95/ES (RoHS 1) o omezení n$kter!ch nebezpe"n!ch látek v elektrick!ch 
a elektronick!ch za%ízeních.
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D$CHEJTE ZHLUBOKA 1 D$CHEJTE VY!I"T#N$ 
VZDUCH OBOHACEN$ O ZÁPORNÉ IONTY.

PRO VA"E UZDRAVENÍ 1 PRO VÁ" 
DOBR$ POCIT
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https://live100.cz/produkt/zepter-therapy-air-ion/
https://live100.cz/produkt/zepter-therapyair-ion-6-let-zaruka/



