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Henry   
Cavendish 

• Anglický šlechtic Henry Cavendish (1731 - 1810), jeden z nejbohatších lidí své doby, si mohl 
dovolit život jako odloučený vědec a prozkoumat dvě naprosto splínové věci: 

• Hořlavý plyn, později nazývaný vodík. 

• Gravitace, pro jejíž výpočet již existovaly vzorce jeho krajana Isaaca Newtona, avšak nebyla ještě 
prokázána. Zjevnou přítomnost gravitace převedl na nezvratnou skutečnost. Proč jsou pro nás 
dnes tyto dvě věci tak důležité? 

• Vodík „H“ v naší sluneční soustavě představuje 75% celkové hmoty a dokonce 93% všech atomů 
jsou atomy vodíku. Nakonec se všechny ostatní prvky vrátily zpět k vodíku. Byly inkubovány 
hvězdami po velkém třesku. „Jsem rád, že to vím!“ dalo by se říct. „Budu si to pamatovat pro příští 
kvízovou show!“ Kdyby nebyla otázka: „Proč je právě na naší Zemi vodíku jen 0,12% celkové 
hmotnosti, mnohem méně vodíku než ve zbytku vesmíru?“ A tím jsme u druhého životního téma 
Henryho Cavendishe, gravitace. 

• Vodík je totiž tak nepatrně malý, že ze Země odlétne, protože je 15krát lehčí než vzduch. Rychlostí 
přibližně 5 metrů za sekundu mizí v prostoru, odkud pochází. Protože na něj gravitace nestačí, 
dokonce, ani když je zdvojen jako plyn H2. Proto je na zemské kůře pouze 2,9% a ne 75% vodíku 
jako ve vesmíru (bez temné hmoty). A to, i když máme v oceánech zdánlivě v spoustu vodíku jako 
H2O. 

• Vodík je na Zemi produkován živými bytostmi za pomoci Slunce a organismus brání chemickými 
vazbami úniku. Člověk se skládá z velké části z vody, tedy ze spáleného vodíku. Člověk však může 
čerpat čistý vodík z vody, stejně jak to umí Váš inhalátor a infuzor Aquavolta® H2. 

• Dokud žijeme, skládáme se z 99% H atomů. Protože je vodík tak malý, zabírá navzdory převaze 
mnohem méně prostoru v našem těle. 

 



• V naší atmosféře najdeme 21% kyslíku, ale pouze 0,00005% vodíku. Kyslík zůstává na zemi. Migrace 
vodíku z nejvzdálenější vrstvy zemské atmosféry do vesmíru je však necelých 50 miliónů litrů 
denně, nebo jen něco málo přes 4,3 tuny. Jde tzv. o parciální tlak vodíku Země. Tuto ztrátu 
vyrovnáváme díky zachování života na naší planetě pomocí organismů, které vodík produkují a 
akumulují. Pokud nemáme techniku, která nám pomůže uvolnit vodík na zemské kůře pro naše 
účely. Tato technika se nazývá elektrolýza. Vyžaduje elektřinu, která je k dispozici díky současným 
zdrojům nebo prehistorickým využitím sluneční energie ve formě fosilních paliv produkovaných 
živými bytostmi. Elektrolýza získává zpět z vody vodík a kyslík.  

• Když vodík dýcháme stejně jako u inhalátoru Aquavolta® H2 v nehořlavé a nevýbušné asi 2% 
koncentraci, prokazatelně část z toho přijímáme při každém nádechu do krevního řečiště. Další část 
jde do nosních sliznic a přes čichový nerv přímo do mozku. 

• Je poněkud obtížnější uchovávat plynný vodík ve své nejčistší formě jako H2 ve vodě, což je úkolem 
zařízení infuzor Aquavolta® H2. K tomu potřebuje zákon Henryho druhého důležitého v této oblasti, 
konkrétně Williama Henryho, rovněž geniálního Angličana (1774 - 1836). 

• Plynný vodík, o který u našeho přístroje jde, se vody bojí, protože s vodou nemůže nic dělat. Pro něj 
je pobyt ve vodě jako návštěva hřbitova. Není tam nic než vodíkové mrtvoly. Protože voda, H2O 
není nic jiného než oxidovaný vodík, tedy spálený nebo zrezivělý. Kolik vodíku se přesto do vody 
může dostat, nám ukázal William Henry. 

• S Henryho zákonem žije i náš přístroj: Henryho zákon uvádí, že parciální tlak plynu nad tekutinou je 
v konstantním poměru („Henryho konstanta“) ke koncentraci plynu v tekutině, která je pod ním. 
Rozpustnost plynů klesá s rostoucí teplotou, ale zvyšuje se zvyšujícím se tlakem. Za normálních 
podmínek (25 ° C, 1 bar) lze ve vodě rozpustit 0,8 mmol nebo 1,6 mg / l vodíku. Již 0,5 mg / l 
prokázalo terapeutické účinky! 

• Aquavolta® H2 Infuzor to díky inovativní fluidizační technice dokáže mnohem rychleji než jakékoli 
jiné zařízení. Působí proti tendenci vodíku rychle se ve vodě spojovat a vytvářet velké plynové 
bubliny. Vodík opouštějící vodu je pomocí vysokorychlostního víru okamžitě nasáván zpět do vody a 
rozmixován do malých bublinek. 

William 
Henry   
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Überlegen 

Dlouho jsme přemýšleli, jak koncipovat náš nový generátor vodíku. Na dálném východě již 
existují prodejní automaty H2 na mince. Nechtěli jsme žádné velké a drahé zařízení, které 
vypadá jako přestavěná svářečka, nehodí se do útulné domácnosti, ani do pracovního prostředí 
a způsobuje mnoho hluku. 

 

Od začátku bylo jasné, že jsme nechtěli zařízení, které produkuje tzv. Hnědý plyn, 
směs vodíku a kyslíku. O jeho účinku neexistují žádné vědecké studie, které by nás 
skutečně přesvědčily. Pro nás platilo: standardy namísto spekulací! Proto pro nás 
přicházelo v úvahu pouze zařízení s technicky nejčistším vodíkem, který je dnes 
možný: 99,995%. 

 

• Bylo také zásadní, aby množství vodíku produkovaného rychlostí přibližně 
100 ml / minutu bylo více než 10krát vyšší než u jednoduchých PEM 
generátorů molekulárního vodíku, které jsou přestavěny na pseudo-
inhalátory. 

• Rozhodujícím faktorem byla technologie víření, která umožňuje vyrábět 
nasycenou vodíkovou vodu 10krát rychleji než velmi dobrý generátor 
vodíku PEM, aniž by voda přicházela do přímého kontaktu s elektrodami. 

 



Určení 

Vodíkový generátor produkuje 100 ml čistého 
plynného vodíku za minutu a lze jej použít pro dvě 
funkce 

• Výroba nápojů bohatých na vodík 

• Inhalaci vodíku 



Rozsah dodávky 

Ve větším ze dvou obalů je generátor vodíku s 
příslušenstvím pro inhalaci. 

 
V menším balení je vodíkový infuzor (vířivý) s 
příslušenstvím pro výrobu nápojů bohatých na 
vodík. 
Infuzor funguje pouze při připojení k vodíkovému 
generátoru. 

 



Popis generátoru 

1. Vypínač on/off 

2. Okno pro kontrolu  funkce 

3. Uzávěr doplňovací nádrže pro dvakrát destilovanou 
vodu 

4. Výstup vodíku s krytkou 

5. Ventil pro vývod O2 

6. Zásuvka pro vodní vír H2 

7. Zásuvka pro síťovou zástrčku 



Příslušenství  

1. Nosní brýle 

2. Síťový kabel 

3. Síťový zdroj 

4. Propojovací kabel 

5. Sběrač vody 

6. Vodní filtr 



Uvedení do provozu 1 

• Odšroubujte nádrž na doplňování vody a 
přidejte destilovanou vodu do řádku 
označeného šipkou. 

• Poté vložte vodní filtr a znovu zavřete víko 
nádrže na vodu. 

• Použijte vodu s vodivostí <5 mikrosiemens 
/ cm2 (nebo 0,5 ohm na metr, nebo 3,2 TDS 
ppm), aby jste pro elektrolytický článek 
zajistili plnou životnost 5 000 hodin. 
Nejlepší dvakrát destilovaná voda 
(laboratorní voda Aqua Bidest). Pak vaše 
buňka vydrží přes 13 let s 1 hodinou 
provozu denně! 



Uvedení do provozu 2 

2. Vložte adaptér napájecího zdroje do pravé 
spodní zásuvky a připojte síťovou zástrčku k 
napájecímu zdroji a zásuvce 220 V. 

Modré blikání na spínači senzoru ukazuje, že se 
provádí test funkcí přístroje. 



Uvedení 
do 

provozu 3 

3.Odklopte krytku nad výstupem H2. Potom vytáhněte ventil O2. 

H2 Výstup s krytkou 
O2 Výstup pro vytažení 



4. Jemně třepejte zařízení 4-5krát, aby se ze zařízení odstranily všechny zbývající 
vzduchové bubliny. Následným stisknutím spínače na 5 sekund spusťte aktivační 
režim. 
Proces aktivace trvá 2 hodiny. Mezitím modrá kontrolka senzoru bliká. Ventil O2 musí 
být vytažen. Tento proces je také vyžadován, pokud bylo zařízení dlouhodobě nečinné. 

Uvedení 
do 

provozu 4 
Velmi důležité 

nepřerušit! 



Příprava inhalace 

1. Zasuňte ohnutou krátkou 
hadičku sběrače vody do 
otevřeného výstupu H2. 

 

2. Pevně připojte konec nosních 
brýlí k druhému vývodu sběrače 
vody. 

 

3. Utáhněte nosní brýle na zadní 
straně hlavy, jak je znázorněno  
vpravo. 



Nosní brýle 

• Vodíkové brýle jsou opotřebitelné předměty, které by se měly měnit 
nejméně jednou za měsíc. 

• Každý uživatel potřebuje vlastní nosní brýle! 

• Jak často byste měli vyměňovat brýle, záleží také na základním 
onemocnění a dalších okolnostech. 

• Například při akutním nachlazení by se nosní brýle měly měnit častěji. 

• Pro alergiky a citlivé osoby jsou k dispozici extra měkké nosník brýle 
vyrobené z kratonu. 

 

 

 

• Nosní brýle jsou pro inhalaci vodíku velmi vhodné, zatímco náhlavní 
sada a brýle Oxynasal, které rovněž umožňují alternativní dýchání 
ústy, vhodné pro inhalaci vodíku nejsou.  



Inhalace 
 
Doporučení:  
1 – 2 x denně 
třicet minut 
 

Krátkým stisknutím spínače začne vodík proudit do nosních brýlí. Senzor přitom svítí modře. Pro vypnutí 
stiskněte spínač znovu. Po dvou hodinách se zařízení automaticky vypne. Takže můžete současně můžete 
pracovat, dívat se na televizi, hrát karty a dokonce i spát. Pokud je v jednotce příliš málo vody, zazní tón a 
rozsvítí se červená LED dioda. Pak je třeba doplnit nádržku dvakrát destilovanou vodu. 



Průběh inhalace vodíku (2012) 

Základní studie inhalace molekulárního vodíku (H2) u pacientů s akutní 
mozkovou ischemií. Bezpečnostní screening fyziologických  parametrů a 
měření hladiny H2 v krvi. 

Ono H, Nishijima Y, Adachi N, et al. A basic study on molecular hydrogen (H2) 
inhalation in acute cerebral ischemia patients for safety check with 
physiological parameters and measurement of blood H2 level. Med Gas Res. 
2012;2(1):21. Published 2012 Aug 23. doi:10.1186/2045-9912-2-21 

V této studii z roku 2012 je znázorněn průběh 30minutové inhalace vodíku s 
jeho účinkem, koncentrace vodíku (HC) v arteriální (červené) a žilní (modré) 
krvi. 



H2 inhalace a cílové orgány (2019) 

 
Distribuce vodíku v orgánech po inhalaci: 
Monitorování koncentrace tkáňového vodíku v reálném čase u potkanů. 
 

Yamamoto R, Homma K, Suzuki S, Sano M, Sasaki J. Hydrogen gas distribution in organs 

after inhalation: Real-time monitoring of tissue hydrogen concentration in rat. Sci Rep. 

2019;9(1):1255. Published 2019 Feb 4. doi:10.1038/s41598-018-38180-4 
 

Obrázek levo dole: Křivka distribuce vodíku po inhalaci 3% H2 dýchaného vzduchu do nasycení. Ve 

srovnání s ostatními orgány se koncentrace vodíku ve stehenním svalu postupně zvyšovala. Játra 

měla nejvyšší C max, zatímco ledviny měly nejnižší. Játra, n = 6, mozek, n = 8, břišní tuk, n = 4, 

ledviny, n = 5, stehenní sval, n = 5. 

 

Vpravo dole: Po inhalaci se koncentrace vodíku v každém orgánu vrátila na základní 

úroveň. Koncentrace vodíku ve stehenním svalu se ve srovnání s ostatními orgány 

pozvolně snižovala, zatímco koncentrace v mozku, játrech, ledvinách a břišním tuku se 

snižovala podobným tempem. 



Pozadní AquaVolta®  

• Značka Aquavolta ® se skládá z latinského termínu 
pro vodu (Aqua) a jména vynálezce baterie 
Alessandro Volta. To znamená elektricky 
aktivovanou vodu. 

• Charakteristickým znakem AquaVolta® je to, že má 
záporné elektrické napětí na měřící elektrodě, tzv. 
Negativní redox potenciál (ORP). 

• Čím nižší je redoxní potenciál, tím vyšší je 
připravenost vody uvolňovat elektrony. Tato ochota 
je zdvojnásobena na 0,018 voltů (18 milivoltů) s 
nižším redoxním potenciálem. AquaVolta® má 
redoxní potenciál o 400 až 800 milivoltů nižší než 
voda z kohoutku nebo balená voda. 

• Díky vysoké ochotě darovat elektrony se 
AquaVolta® nazývá také antioxidační voda. 
Používají ji nejen lékaři k terapii, ale díky své 
příjemné chuti se také stává moderním 
každodenním nápojem 

• Obsah rozpuštěného vodíku (H2) je především 
zodpovědný za elektronové bohatství AquaVolta®. 
Pro zvýšení tohoto účinku byl vyvinut AquaVolta® 
Hydrogen Infuzor. Infuzor umí nejen vodu, ale 
všechny nesycené nápoje obohatit o H2. 



H2 – infuzor provoz 

• Specifický přínos zahrnutí vodíku do lidského těla závisí nejen na 
spotřebovaném množství, ale také ve značné míře na cestě absorpce. 
Dvě zásadní cesty absorpce jsou voda nebo vodné roztoky a dýchací 
plyn bohatý na vodík. 

• Od roku 2007 se na základě vědeckých výzkumů pije voda obohacená 
vodíkem, vdechuje plynný vodík, infuzí a injekcí izotonického roztoku 
bohatého na vodík do krevního řečiště nebo tkáně, zevní postřik kůže, 
očí, ušních kanálků pomocí roztoků bohatých na vodík stejně jako 
koupele ve vodě bohaté na vodík. 

• Připojením infuzoru H2 k vodíkovému generátoru je možné vyrábět 
vodíkovou vodu s plným nasycením 1,6 mg / l bezkonkurenční 
rychlostí. 

• Tato voda může být použita k přímému pití, vkládání potravin, výrobě 
nápojů a dalších tekutin bohatých na vodík. V důsledku vysoké difuzní 
schopnosti vodíku může být takzvaný "vodíkový roztok" také 
produkován tzv. „bezkontaktním přenosem" přes specifické infuzní 
vaky do infuzního nebo injekčního roztoku. 



         Vířící láhev 

Provoz infuzoru: 
 
1. Naplňte nápoj přesně po 

značku 400 ml. 

2. Utáhněte kryt a uvolněte 
vstupní zdířku H2 

3. H2 Připojte vstupní zdířku k 
výstupu H2 z inhalátoru 

4. Propojte se elektrickým 
zdrojem. 

5. Zapněte generátor stisknutím 
vypínače.  

6. Jakmile se objeví bublinky, 
zapněte vířič. 

7. Vířič se zastaví po 90 
sekundách. Voda je poté 
nasycena vodíkem. 

8. Jiné nápoje: Zastavte víření po 
10 až 30 sekundách pomocí 
vypínače. Horké nápoje do 60 
°C lze vířit až 60 sekund. 

vypínač 

vířič 

H2 

Infuzní trubička 

vstupní zdířka H2 

otvor pro 
pití / lití 

Při vířivém provozu musí být vývod O2 vždy otevřený! 



Vodíkový infuzor (vířič) 

Nádoba vířiče se naplní vodou, případně jiným požadovaným nesyceným nápojem (čaj, džus, mléko atd.) 
přesně po značku 400 ml (1). Víko vířivky se otočí do zobrazené polohy (2). Následně se krátkou hadičkou z 
příslušenství (3) propojí vířivá nádoba s generátorem vodíku. Výstup kyslíku musí být vždy otevřený! 

Elektrická energie vířiče je přivedena propojovacím kabelem z generátoru vodíku. Pozor: Zástrčky (4) (5) 
jsou citlivé a smí být zapojeny pouze bílou šipkou nahoru. Nejprve se zapne generátor vodíku vypínačem 
(6). Výstup kyslíku (7) musí být otevřený. Poté vířič tlačítkem start (8). Produkce (9) se zastaví po 90 
sekundách. Pakliže jste použili jinou tekutinu než vodu, očistěte láhev ihned po použití vodou do 60 ° C a 
jemným čisticím prostředkem. Dobře protřepejte a opláchněte čistou vodou. 

1 

7 

6 

5 

4 

3 
2 

9 

8 



Nejen 

Voda 

Klasická výrobní zařízení vodíkové vody, jako jsou populární 
generátory vodíkové vody, které za pomoci elektrolýzy obohacují 
vodu oblíbeným vodíkovým plynem. Elektrolýza však vylučuje jiné 
nápoje než vodu. V džusech, čajích, mléku, kávě, atd. se mohou při 
přímém kontaktu elektrodami vyskytnout nežádoucí chemické reakce 
a vedlejší produkty. Není to dobrý nápad! Proto lze v generátorech a 
vodních ionizátorech připravovat pouze vodu, všechno ostatní je 
přísně zakázáno! 

Naproti tomu je u Aquavolta® Hydrogen Infusor vodík získáván z 
nejčistší laboratorní vody s čistotou téměř 100%. Kapalina 
promíchaná s vodíkem v infuzoru tedy nemá žádný kontakt s 
elektrodou a nevyskytují se žádné nežádoucí chemické reakce. Takto 
se vodíkový svět otevírá lidem, kteří neradi pijí pouze vodu. Nápoje 
sycené oxidem uhličitým však nejsou přípustné! 



Signály údržby 

• Varování nedostatku vody: LED se trvale rozsvítí červeně a zazní 
pípnutí. Naplňte nádrž dvakrát destilovanou vodou. 
 

 

 

 

 

• Voda je v trubičkách do nosních brýlí, nebo vířiče: LED bliká červeně a 
zazní zvukový signál. 

• Krátkým stisknutím vypínače LED přestanete blikat a vysušíte nosní 
brýle. V případě potřeby vyměňte nosní brýle za nové. 

• Pokud se v nádrži na vodu nahromadilo více vody, než je vyznačeno, 
odlijte ji. 



Výměna filtru 

• Pokud LED bliká modře, je třeba vyměnit filtr. 

• Nejprve vypínačem vypněte zařízení. 

• Odšroubujte víko nádrže na vodu a vyměňte 
vyjímatelný filtr. 

• Zašroubujte víko nádrže na vodu zpět a krátce 
stiskněte vypínač. Po pípnutí přestane modré 
světlo blikat. 



Vezměte prosí na vědomí 
1. Pro výměnu používejte pouze originální filtry. 

2. Do nádrže plňte pouze dvakrát destilovanou vodu (laboratorní vodu). 

3. Nosní kanylu nesmí používat stejná osoba déle než 1 měsíc a nejpozdši poté 
musí být vyměněna. 

4. Během provozu může v hadičkách brýlí vznikat pára, popř. kondenzovat 
voda. Jednoduše prosím vytřepat.  

5. Nikdy nepřipojujte nosní brýle přímo do zařízení, ale vždy mezi zařízení a 
hadičku nosních brýlí vkládejte sběrač vody. Jinak by se voda mohla dostat 
do dýchacích cest. 

6. Správnou funkci zařízení poznáte pohledem stoupajícími bublinami plynu v 
kontrolním okénku. Maximální produkce vodíku začíná asi po 5 minutách.  

7. Pokud chcete zařízení přepravovat, nezapomeňte zavřít výklopný uzávěr 
výstupu H2 a výstupu kyslíku, aby během transportu neunikla žádná voda.  

8. Doporučujeme zařízení používat alespoň jednou denně. Pokud jej 
nepoužijete déle než 2 týdny, měli byste vodu z nádrže vylít. Před 
opětovným spuštěním opět naplnit vodou a provézt dvouhodinovou 
aktivaci. 

9.  Proces aktivace by měl být proveden, i když máte dojem, že v kontrolním 
okénku stoupá příliš málo bublin. 

10. Pokud při doplňování dvakrát destilované vody nalijete více než je 
označené, může voda z vývodů stříkat. Přebytečnou vodu odeberte k 
uvedené značce.  

    



Bezpečnost 
1. Před zapnutím je třeba ventil pro výstup O2 vytáhnout směrem nahoru. 

2. Přístroj používejte pouze ve větraných prostorách a udržujte jej mimo dosah 
tepla.  

3. Ujistěte se, že  zástrčka řádně sedí v zásuvce.  

4. Zařízení musí stát vodorovně. Jinak by snímač ochrany proti převrácení mohl 
způsobit vynucené vypnutí. 

5. Pokud se jednotka přehřeje, dojde k samočinnému vypnutí. V průhledovém 
okně střídavě bliká červená a modrá LED. Krátce stiskněte spínač spínače, 
aby zhasly LED diody a se zapnutím počkejte, než jednotka vychladne. 

6. Při přeplnění nádržky, odstraňte přebytečnou vodu. Dbejte na to, aby se 
nedostala voda k ventilační mřížce vzadu přístroje. 

7. Pokud dojde k poruše, zařízení se vždy automaticky vypne. Sledujte 
zobrazené LED diody a pokyny v této příručce. Pokud se zařízení i přes 
správný postup nespustí, obraťte se na servisního zástupce vašeho prodejce. 
Za žádných okolností byste neměli zařízení otevírat sami. 

8. Děti a osoby s poruchami vědomí by neměly obsluhovat zařízení bez dozoru 
osobou, která je obeznámena s návodem k obsluze. 

9. Pokud se během používání produktu nebo po jeho používání cítíte 
nepříjemně, musíte jej přestat používat. 

10. Použití otevřeného ohně v místnosti, ve které je přístroj používán, je 
zakázáno. Před každým použitím inhalátoru provětrejte místnost. 



Hlavní technologie: PEM elektrolýza 



Bezpečnostní 
technologie: tlakový 

senzor 

I při nejmenším riziku úniku většího množství 
vodíku se generátor automaticky vypne. 
Pokud je hadička brýlí zablokována nebo 
pokud do infuzoru dáte trochu víc vody, 
zastaví se výroba vodíku, dokud se neodstraní 
chyba. To umožňuje uvnitř regulátoru tlaku. 



Vířič pro 

dokonalý H2-

Galenika 

• Galenika je technický termín pro umění 
farmaceutické výroby. Ačkoli je vodík v našem 
těle přirozeným plynem a nikoli lékem, v 
mnoha lékařských oborech se používá jako 
lék. 

• Jedinečná vysokorychlostní vířivá technologie 
Infuzoru a sofistikovaný tvar lopatek zajišťují, 
že vodík sytí kapalinu mnohem rychleji než 
jiné techniky. 

• Vodík se vtáhne do vody vírem podobným 
tornádu, čímž se velké bubliny roztříští na 
mikrobublinky. 



Vodík přenést! 

Když je vodík rozpuštěn ve vodě, může snadno proniknout 
do potravin, zabránit jeho oxidačním procesům 
skladováním a transportem a dokonce je zvrátit . 

Přitom se potraviny vložené do takové vody stávají 
bohatšími na elektrony, což lze měřit s výrazně nižším 
redoxním potenciálem. 

Snížení redoxního potenciálu (ORP) se v analýze potravin 
považuje za faktor kvality a čerstvosti. Zde je příklad dvou 
polovin rajčete. Horní polovina byla umístěna do vodíkové 
vody z infuzoru H2 na 15 minut. Dolní nikoliv. 

Zisk je 0,51 V! 



Vodíkovou vodu nejen pít! 

• Umístěte ovoce, saláty, řezané květiny, syrová vejce, ryby, maso a 
zeleninu na 15 až 30 minut do čerstvé vodíkové vody. Taková jídla 
jsou osvěžena absorpcí vodíku, který dokonce prochází vaječnými 
skořápkami. Pronikáním vodíku se redukuje redoxní potenciál 
potravy, kterou například tester potravin Prof. Dr. med. Manfred 
Hoffmann považuje znak vyšší kvality potravin. Míchejte mléko, 
dietní prášek, fitness prášek atd. s vodíkovou vodou. Rozpusťte v 
něm minerální a vitamínové směsi. Redoxní potenciál opět klesá 
příznivě díky roli rozpuštěného vodíku. 

• Kupujte koncentráty šťávy - pokud možno s označením BIO. Tím 
ukončíte transport a znečišťování prostředí odpadními obaly. 
Žádný výrobce na trhu zatím nemůže dodávat šťávy s lepším 
redoxním potenciálem. Viz: Asenbaum, K. H., Elektroaktiviertes 
Wasser, Mnichov 2016, s. 42 a násl. 

• Alkoholické nápoje a koktejly smíchejte s vodíkovou vodou. Stávají 
se mírnější, chuť je lepší. Vyrobte kostky ledu z vodíkové vody. 

• Po pití alkoholu vypijte 2 skleničky večer a 2 skleničky ráno na 
lačný žaludek. 

• Sycenou vodu vodíkem dejte svým mazlíčkům (psům, kočkám ...) a 
sledujte, jak se srst a celkový zdravotní stav pozitivně mění. 



Jak H2 působí jako terapeutický plyn proti oxidačnímu stresu? 

Ve skutečnosti to věda podrobně neví ani v roce 2019. Z velké části zná důsledky 
používání H2 ze základních studií. Miliardový průmysl na Dálném východě se již 
postaral, že lidé nečekají, až desetiletí studií na lidech ukážou 100% účinnost. 
Spoléhají se na to, co z toho pravděpodobně vyplyne. Z dnešního pohledu je H2 
jako terapeutický plyn nejzajímavější ze všech lékařských plynů. 

Výrazně snižuje oxidační stres a zánět, a tím příčinu více než 150 nejčastějších 
nemocí. Oxidační stres a zánět jsou bezpochyby dva nejzákladnější mechanismy 
ničení lidského zdraví,  zejména s rostoucím věkem lidí a jejich typickými 
nemocemi souvisejícími s věkem. Ukázalo se, že molekulární vodík je v podstatě 
účinný v každém orgánu lidského těla, protože pomáhá zmírňovat rozsah 
oxidačního stresu a zánětu. 

Co znamená méně hydroxylových radikálů? Pokud se podíváte na jiné volné 
radikály, jako je Oxid dusnatý (NO): Jedná se o velmi důležitý volný radikál, 
protože může rozšířit krevní cévy a tím přispět ke snížení krevního tlaku. Nikdo 
nechce NO neutralizovat antioxidantem! Náš imunitní systém navíc používá další 
oxidanty, jako je peroxid vodíku, které nesmí být neutralizovány, pokud 
nepřestřelí. Ale pro jejich zkrocení pečují naše vlastní antioxidanty spolehlivé. A 
pro skutečné bio teroristy máme vodík! 



Jak H2 působí proti nitrosativnímu stresu? 

Rovněž buňky velmi poškozující peroxitritový aniont se zjevně působením plynného vodíku 
stahuje. Musí se počkat, než bude úplně každý lékař vědět proč? Lékař, který s Vás oščtřuje v 
průměru studoval medicínu před 20 lety a možná se nikdy během studia a následného studia 
nedozvěděl nic o mechanismech oxidu dusnatého (NO) nebo nitrosativním stresu díky peroxid 
nitritovým aniontům. 

Běžné endogenní antioxidanty nebo externě dodávaný vitamin C nejsou 
selektivní. Odevzdávají své elektrony poměrně slabým oxidantům. Oproti tomu 
molekulární vodík selektivně reaguje pouze na super silné oxidanty, které jiné 
endogenní antioxidanty nezvládají. 

Vodík pomáhá vrátit vše zpět do homeostázy. Proto je vodík tak obtížné studovat, 
protože když aplikujete molekulární vodík do buňky nebo zvířete, nejsou často 
patrné žádné změny. Pokud je vše v homeostáze, nevidíte žádné změny. Aby bylo 
možné změřit účinek vodíku, je třeba často podávat určitý druh toxinu, aby se 
zjistilo, jak vodík snižuje, zachraňuje nebo zmírňuje problém způsobený těmito 
toxiny. 



Kolik vodíku je užitečné? 
Za prvé: Přílišné množství není. Nepotřebné, tj. přebytečný vodík, se vylučuje 
několik minut po přijetí, zejména dýcháním. 

Při pití vody nasycené vodíkem (1,6 mg H2 / litr) je množství absorbovaného 
vodíkového plynu přirozeně omezeno množstvím vody, kterou denně pijete, tj. 
mezi 1 a 3 litry. Jako terapeutickou míru stanovili přední vědci minimální 
množství 3 mg denně. 1 mg vodíku při normálním atmosférickém tlaku je 11,1 
ml, takže jeden litr nasycené vodíkové vody obsahuje 17,8 ml rozpuštěného 
plynu H2. 

Inhalační funkce inhalátoru AquaVolta® H2 poskytuje 100 ml čistého plynného 
vodíku za minutu, což odpovídá asi 9 mg vodíku. Protože jeden dech se skládý z 
jedné třetiny nádechu, jedné třetiny dýchací pauzy a jedné třetiny výdechu, 
terapeutické hladiny 3 mg za den by bylo dosaženo po jedné minutě inhalace. 
Ale vodík, stejně jako ostatní plyny, není čerpán 100 procent z přílivového 
objemu. Výrobce inhalátoru AquaVolta® H2 proto pro dosažení nejlepších 
výsledků doporučuje inhalační dobu 30 minut. 

Zásadní rozdíl mezi inhalací a pitím vodíkové vody spočívá v různých způsobech 
příjmu. 

Při pití se většina vodíku distribuuje spolu s vodou z tenkého střeva přes krev a 
mezibuněčnou tekutinu do všech částí těla. V tomto procesu jsou plíce na konci 
cesty vodíku v těle a výdechem vylučují vodík, který nebyl na cestě 
spotřebováván. 

Během inhalace je nosní dutina s čichovým nervem a její přímé spojení s 
mozkem na začátku objehu vodíku. Neméně důležitý je průchod průdušek před 
tím, než krev absorbuje vodík a dává jej primárně do jater, srdce a mozku. Obě 
metody absorpce vodíku se vzájemně ideálně doplňují. 
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Kapky na měření vodíku 

Testování obsahu molekulárního vodíku se provádí bezprostředně po výrobě s volitelnou sadou H2 Blue®. Do 
měřícího šálku se opatrně nalije 6 ml vody a přidá se jedna kapka modré měřicí kapaliny. K docílení stejně 
velkých kapek je třeba držet lahvičku s kapkami takřka vertikálně. Každá kapka, která se odbarví, znamená 0,1 
ppm (= 100 ppb) rozpuštěného vodíkového plynu. Pokud už se kapka sama neodbarví, může se lehce míchat, ale 
ne třást. Pokud se tekutina stále neodbarví, poslední kapka se nepočítá. Voda pod normálním tlakem vzduchu 
může obsahovat až 1,6 ppm plynného vodíku (plná saturace). S generátorem molekulárního vodíku AquaVolta® 
můžete vyrábět přesycenou vodu s mnohem více než 1,6 ppm. Přesto se však tato voda už brzy poté, co přijde 
do kontaktu s normální atmosférou, vrátí k plné saturaci. Kdo chce hodně vodíku, musí rychle pít. 
Nepijte testovanou kapalinu a neponechávejte ji na dosah dětí! Používejte ochranné rukavice, omyvatelný 
povrch podkladu a dejte pozor na oděvy. Kapky obsahují methylenovou modř, velmi intenzivní barvivo. 
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Vaše odpovědná kontaktní osoba pro záruční služby je váš 
prodejce. To se týká zejména závazků, které překročily dvouletou 
zákonnou záruku. Všechny záruční závazky jsou uvedeny v 
potvrzení o nákupu Vašeho prodejce (faktura).  

Výrobce (výhradní dovozce a servisní středisko):  Aquacentrum. 
Vlastník: Yasin Akgün  

Münchener Str. 4A – DE 85748 Garching bei München  

www.aquacentrum.de 

Prodejce pro Českou republiku: www.sportreg.cz 

 

Aquavolta® je chráněna německým oddělením pro patenty, 
obchodní značky. (č. 30 2015 207 850).  

Majitelem značky: Karl Heinz Asenbaum, Constanze Asenbaum. 

Servis a záruka 

http://www.aquacentrum.de/
http://www.sportreg.cz/


Technická data 

• Výstup vodíku: 100 ml / min (+/- 10%) 

• Čistota vodíku (certifikováno):> 99,995% 

• Použitá voda: Dvakrát destilovaná voda nebo laboratorní voda. <5 μs / cm 

• Vstupní napětí externího zdroje napájení: Střídavý proud  100-240 V / 50 - 60 Hz 

• Spotřeba energie: <60 W 

• Rozměry vodíkového generátoru (D x Š x V): 130 x 120 x 203 mm 

• Hmotnost generátoru vodíku (neplněného): 900 g 

• Rozměry infuzoru: (D x Š x V): 77 x 77 x 210 mm 

• Plnící množství infuzoru: 0,4 l 

• Hmotnost prázdného infuzoru: 390 g 

• Napájení infuzoru: 12V 

Vodíkový infuzor aH2 inhalátor 



Vodíková medicína od roku 2007 

AquaVolta® Hydrogen Infuser a H2 Inhaler je především 
zařízení pro terapeutické profesionály. Jste-li lékařský laik, 
uvědomte si, že tím, že podáváme zprávy o stávajícím 
výzkumu, neuplatňujeme žádné zdravotní nároky. Fakta v 
této části příručky ukazují nejdůležitější výsledky výzkumu 
plynného vodíku z hlediska zdraví a odkazují na vědecké 
studie pro terapeutické profesionály, z nichž většina je v 
angličtině, protože se jedná o jazyk mezinárodního lékařství 
dnes. Shrnutí oblastí vědeckého výzkumu na toto téma lze 
nalézt v souhrnném recenzním článku kandidáta na 
Nobelovu cenu Garth R. Nicolson na obrázku vpravo. Pod 
QR kódem si můžete přečíst veškerou práci. 

Od hlavní lékařské publikace v roce 2007 kdy se 
molekulární vodík prokázal jako selektivní antioxidant 
schopný zabránit vážnému poškození způsobenému 
hydroxylovým radikálem, se do jeho lékařského výzkumu  
zapojilo více než 2 000 vědců. 

Zahrnuje více než 150 klinických studií, které naznačují, že 
by mohl H2 pozitivně působit jako nový terapeutický plyn. 
Antioxidanty vodíkové vody dosud pozitivně ovlivnily, 
zlepšily nebo dokonce zvrátily více než 150 nemocí. 

Nově vznikající vodíková medicína pracuje se třemi 
způsoby, jak aplikovat terapeutický plynný vodík do těla: 

1. Vodík orálnně: Pitná voda, která je výrazně 
obohacena plynným vodíkem. Běžná pitná voda 
neobsahuje prakticky žádný vodík. Vzácné 
minerální prameny obsahují méně než 0,1 mg / l 
vodíku. Vodíková voda pro terapeutické použití 
obsahuje nejméně 0,5 mg / l rozpuštěného 
vodíku.  

2. Infuze vodíku: Izotonický roztok bohatý na vodík 
je pouštěn do žil.  

3. Vdechování vodíku: Jedná se o přidávání plynu H2 
v nehořlavém a nevýbušném procentu do 
vdechovaného vzduchu, který do oběhu zavádí  
výrazně větší množství než při pití.  

4. Koupele ve vodě bohaté na vodík 



Návod k použití od společnosti Aquavolta UG (společnost s ručením omezeným). Georgenstreet 110, 
80798 Mnichov. Autor a autorská práva: Karl Heinz Asenbaum. E-mail: aquavolta@email.de  
 
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY  Tato příručka obsahuje důležité informace. Přečtěte si celou příručku a v případě 
potřeby opakovaně. Nevyhazujte ji, abyste do ni mohli kdykoliv nahlédnout! Můžete a smíte klást otázky a 
dotazy. Kontaktní adresa je uvedena výše. Za nesprávnou manipulaci a / nebo provoz se nepřebírá žádná 
odpovědnost.  
 
VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI  Molekulární vodík je přirozeně a plynule se vyskytující plyn v lidském těle, 
produkovaný mimo jiné ve střevní flóře. Rizika a vedlejší účinky spotřebovávající vody bohaté na vodík 
nejsou dle dosavadní vědecké literatury známé. Avšak nepřebíráme zodpovědnost za lékařská prohlášení 
ani za články o účincích ionizované vody, vodíkové vody a / nebo elektrolytické vody.  
 
Autor, vydavatel a producent nenesou odpovědnost za rozhodnutí a praktiky, které někdo provedl na 
základě tvrzení uvedených v této publikaci. Tuto publikaci nikdy nepoužívejte jako jediný informační zdroj 
týkající se zdraví. Pokud máte zdravotní potíže, požádejte o radu u akreditovaného lékaře nebo terapeuta. 
  
Další literatur je k dispozici na webových stránkách www.euromultimedia.de . 

Právní sdělení  

http://www.euromultimedia.de/


Odborná videa  

• Interview s Tyler Le Baron (2017):  

https://www.aquacentrum.de/hydrogen-water-tyler-le-
baron-munich-karl-heinz-asenbaum/ 

 

 

 

• Interview s Shigeo Ohta (2017): 

https://www.youtube.com/watch?v=hOqxANl-
pRM&index=1&list=PLS2_rQEROX8MycX4VrgY59rdINGS
QFlXg 

 

 

 

 

• Celý seznam videí Karl Heinz Asenbaum: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS2_rQEROX8M
ycX4VrgY59rdINGSQFlXg 
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H2 technologie  

 • Ideální kombinace inhalace H2 a vody bohaté na 
vodík, a to i pro nápoje jiné než voda. 

• Výkon:  100 ml / min čistého H2 

• Přívod vodíku pohodlnou nosní kanylou bez 
dýchací masky 

• Žádný třeskavý nebo hnědý plyn! 99,995% čistý 
H2. 

• 0,4 litru nasycené vody H2 za 90 sekund. 

• Druhá část této příručky je určena 
profesionálům a je vždy k dispozici ve 
formátu PDF. Stažením stvrzujete, že patříte 
do skupiny lékařských expertů. 

• Odkaz ke stažení: 
http://www.aquavolta.de/euromultimedia/p
df/studien_deutsch.pdf  

• QR kód také vede ke specializovanému vydání 
manuálu. 

http://www.aquavolta.de/euromultimedia/pdf/studien_deutsch.pdf
http://www.aquavolta.de/euromultimedia/pdf/studien_deutsch.pdf

