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Uvodna opomba založbe

Knjiga, ki je pred vami, vsebuje informacije o meto-
dah zdravstvene preventive in samopomoči. Uporablja-
te jo na lastno odgovornost. Namen avtorja in založbe 
ni postavljati diagnoze ali priporočati terapije. Postopki, 
opisani v knjigi, ne morejo nadomestiti profesionalnega 
medicinskega zdravljenja v primeru zdravstvenih težav.
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Uvod

Koloidno srebro je imelo v 19. in v začetku 20. stoletja 
v medicini velik pomen, vendar je sčasoma vedno bolj to-
nilo v pozabo, in to kljub temu, da je koloidno srebro tako 
rekoč zasebna klinika, lekarna za v nahrbtnik. Prijeli sta se 
ga tudi poimenovanji »drugi imunski sistem« in »naravni 
antibiotik«. Koloidno srebro po potrebi odlično podpre 
naravni imunski sistem, ne da bi kakorkoli škodovalo .

Knjiga, ki je pred vami, omogoča pregled možnosti 
uporabe in izkušenj s koloidnim srebrom ter njegovih 
učinkov. Prispevati želi k temu, da koloidno srebro najde 
svoje mesto v sodobni medicini, hkrati pa želi informirati 
bralke in bralce o zadnjem stanju tehnike v znanosti, zato 
bo veliko prostora namenjeno tudi obrazložitvi osnov ke-
mije in fizike.

V ZDA se je renesansa koloidnega srebra začela že 
pred leti, prav tako pa se tudi Nemčija vedno bolj obrača 
k tej učinkoviti metodi za zdravljenje infekcijskih bolezni 
brez stranskih učinkov. Koloidno srebro lahko namreč 
uporabljamo pri več kot sto povzročiteljih bolezni (bak-
terije, virusi in glive), medtem ko antibiotik (zdravilo za 
zdravljenje bakterijskih infekcij) ali antimikotik (zdravilo 
za zdravljenje glivičnih infekcij) učinkuje le proti malemu 
številu različnih klic. Zavedati pa se moramo, da naše zna-
nje o koloidnem srebru delno temelji na eksperimental-
nih ugotovitvah, delno pa tudi na dolgoletnih izkušnjah. 

Kdor se ukvarja s terapevtsko uporabo koloidnega sre-
bra, pozna zelo nasprotujoča si mnenja, ki so v zadnjih 
letih pripomogla k intenzivnim razpravam o koloidnem 
srebru ter preučevanju njegove vrednosti. Vse to je vzpod-
budilo resno ukvarjanje s temo. Razveseljuje tudi dejstvo, 
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da se ravno v zadnjem času vedno več znanstvenih del 
ukvarja z delovanjem srebra (v različnih oblikah) in da 
dokazujejo to, kar je že dolgo znano iz izkušenj. Tako 
danes nihče ne bo resno podvomil o zdravilnem učinku 
srebra pri zdravljenju ran. Čeprav se večina del izrecno 
ne ukvarja s koloidnim srebrom, pa je način delovanja 
primerljiv in spoznanja lahko v veliki meri prenesemo na 
koloidno srebro.

Vedno širši je tudi spekter uporabe, ki obsega mnoga 
področja, od pralnih strojev in hladilnikov, ki vsebujejo 
srebro, s srebrom prevlečenih pokrovov stranišč, srebr-
nih oblačil in posrebrenih oblog do obližev, prevlečenih 
s srebrom.
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Kaj je koloidno srebro?

Kemijsko-fizikalne osnove

Kdor želi preizkusiti delovanje zdravila, bo seveda naj-
prej hotel natančno vedeti, katera snov se za njim skriva, 
kakšne lastnosti ima in kako učinkuje. Začnimo torej z 
vprašanjem, kaj je koloidno srebro. Termin koloid bolj 
slabo poznamo, čeprav se s koloidi srečujemo dnevno 
oziroma celotno naše življenje temelji na koloidnih siste-
mih. Preden se posvetimo praktični uporabi, se za boljše 
razumevanje razlagi najprej približajmo z znanstvenega 
zornega kota. Ker je koloidna kemija zelo obsežno stro-
kovno področje, se bomo v tej knjigi posvetili le najpo-
membnejšim osnovam, ki jih potrebujemo za njegovo 
razumevanje. 

Koloid je sistem, v katerem so najmanjši delci zelo fino 
porazdeljeni. Ti delci so sestavljeni iz nekaj do nekaj tisoč 
atomov in lahko dosežejo velikost do 200 nanometrov. 
Nanometer pomeni eno milijardinko metra. Velikostna 
razmerja so ponazorjena v tabeli spodaj. Rdeče krvno 
telesce človeka ima na primer premer 7,5 mikrometra  
(= 7500 nanometrov) in je torej skoraj štiridesetkrat večje 
kot orjaški koloidni delček premera 200 nanometrov.
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Primerjava velikosti delca srebrnega koloida in bakterije 1 : 2000

Za boljše razumevanje smo v nadaljevanju primerjali 
nekaj merskih enot:

1 m meter
= 1000 mm = tisoč milimetrov
= 1.000.000 μm = milijon mikrometrov
= 1.000.000.000 nm = milijarda nanometrov
= 10.000.000.000 Å = deset milijard angstremov

Z generatorjem pridobljeno koloidno srebro pa je še 
veliko manjše.

Sestavljeno je iz le nekaj atomov in ima premer približ-
no enega do pet nanometrov. Je torej dosti manjše kot 
rdeče krvno telesce ali orjaška bakterija. Takšna primer-
java ustreza približno razliki v velikosti med mačko in 
goro Mount Everest. V primerjavi z najmanjšimi bakteri-
jami pa je delček srebrovega koloida (vendarle še) skoraj 
2000-krat manjši. Podobno, kot če bi odrasel človek stal 
ob vznožju gore Großglockner.
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Objekt  Velikost
srebrov ion (Ag+)  0,115 nm (= 1,15 angstrema)
srebrov atom  0,175 nm (= 1,75 angstrema)
molekula glukoze  0,7 nm (= 7 angstremov)
koloidno srebro 1–5 nm (= 10–50 angstremov)
    (pribl. 15 atomov)
virusi  20–300 nm (= 0,02–0,3 mikrometra)
bakterije  200–80.000 nm (= 0,2–80 mikrometrov)
rdeče krvno telesce  7500 nm (= 7,5 mikrometra)
premer človeškega lasu  40.000–100.000 nm 
     (= 40–100 mikrometrov)
človeška jajčna celica  150.000 nm (= 150 mikrometrov)

V znanstvenem smislu govorimo o koloidnem siste-
mu takrat, ko so izpolnjeni naslednji trije pogoji:

1.  Prisotni so različni sestavni deli, na primer srebro in 
voda.

2.  Sestavni deli pripadajo različnim fazam, na primer te-
koče/trdno ali plinasto/tekoče.

3.  Delci niso topni. Govorimo tudi o liofobnih raztopi-
nah (lio = raztopiti in phobos = strah).

Koloidi so torej heterogeni, večfazni in netopni. Pri 
koloidu srečamo tudi četrto obliko stanja materije, poleg 
trdnega, tekočega in plinastega tudi koloidno. Včasih lo-
čujemo tudi takole:

Zmesi  Velikost delca
raztopine  manj od 1 nanometra
koloidi  med 1 in 1000 nanometri
suspenzije  več kot 1000 nanometrov
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V nasprotju s soljo koloidni delci ne spremenijo fizikal-
nih lastnosti suspenzijskega sredstva (ledišče ali vrelišče ).

Do nesporazumov včasih prihaja zaradi netopnosti. 
Srebrovi delci, ki so v koloidnem srebru, se v vodi ne raz-
topijo, temveč suspendirajo. Gre torej za suspenzijo in ne 
za raztopino. Če pa nasprotno vodi dodamo sol (tudi sre-
brove soli kot srebrov nitrat in srebrov klorid), se le-ta v 
njej raztopi. To pomeni, da sestavni deli teh soli razpadejo 
(diasociirajo) in nastanejo na primer pozitivno nabiti sre-
brovi ioni (Ag+) in negativno nabiti kloridni ioni (Cl-). Ne 
gre torej za elementarno srebro ali klor!

Pomembna razlika med koloidnim, elementarnim sre-
brom in srebrovo soljo je tukaj zelo dobro ponazorjena. 
Žal pa ju vedno znova zamenjujemo in enačimo (prim. 
Kakšni so stranski učinki koloidnega srebra?). Čeprav ne 
moremo pridobiti čistega koloidnega srebra, naj bo delež 
elementarnega srebra vedno kar se da visok. Predvsem pa 
se na daleč izogibajmo nečistosti, ki jo povzroča sol. 

Komercialna definicija koloidnega srebra žal vključu-
je vse tekočine, ki vsebujejo srebro in ki se uporabljajo 
v zdravilne namene. Sem sodijo torej tudi srebrovi ioni, 
srebrove soli, srebrovi proteini in druge srebrove spojine. 
In ravno zvodenelost znanstvene definicije je močno vpli-
vala na nediferencirano kritiko koloidnega srebra (prim. 
Kakšni so stranski učinki koloidnega srebra? in Čemu tak
šno vznemirjenje?).

V tej knjigi govorimo v prvi vrsti o koloidnem srebru, 
ki ga pridobivamo elektrokemično in ki vsebuje kar se 
da veliko elementarnega srebra. V nasprotnem primeru 
bomo na to opozorili. Treba pa je omeniti, da generator 
proizvede približno 10 odstotkov, največ do 25 odstotkov 
srebrovih delcev in od 75 do 90 odstotkov srebrovih io-
nov (Jefferson, 2003). Če pri proizvodnji dodamo le zrn-
ce kuhinjske soli (natrijev klorid), dobimo le srebrovo sol 
(srebrov klorid).
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Koloidni delci so najmanjši delci, na katere materija 
lahko razpade, ne da bi pri tem izgubila individualne last-
nosti. V naslednji stopnji bi razpadel atom sam. Koloidno 
srebro so torej izjemno majhni srebrovi delci. Glede na 
način pridobivanja (kemično, z mletjem ali elektrolizo) 
so delci lahko veliki manj kot en do več kot deset nano-
metrov. Delci so v destilirani vodi in nosijo električni na-
boj. Ker se delci z enakim nabojem odbijajo, ostajajo v 
lebdečem položaju. Naboj pa se kot pri bateriji sčasoma 
izgubi, predvsem zaradi vpliva svetlobe. Zato koloidno 
srebro hranimo vedno zaščiteno pred svetlobo.

Zaradi cepitve na mikroskopsko majhne delce (nano-
delce) se celotna površina zelo poveča in s tem tudi uči-
nek. Prav tako se občutno izboljša sposobnost prodiranja 
v telo in dostopnost do oddaljenih delov telesa.

V koloidni tekočini se posamezni delci premikajo bolj 
ali manj lahkotno. Kadar se delci težko premikajo, govo-
rimo o gelu, sicer pa o koloidni raztopini. Ti dve stanji 
lahko prehajata drugo v drugega, prehodi pa so zabrisani. 
Koloidi igrajo v naravi zelo veliko vlogo. Brez njih ne bi 
bilo življenja, saj vsi življenjski procesi v celicah, gradni-
kih živih bitij, temeljijo na koloidnih stanjih.

Koloidi so tudi sveže stisnjen pomarančni sok, pralna 
sredstva, premazi za filme ter dim in megla.

Večji kot so delci, bolj nanje vpliva težnost. Potopijo 
se na dno posode. Koloidno srebro pa se ne useda na dno 
posode, ker se delci z električnim nabojem medsebojno 
odbijajo in ostajajo v lebdečem položaju. 

Pri majhnih delcih, kot so koloidi, pa je na delu še ena 
sila, ki preprečuje usedanje. Ta sila se imenuje Browno-
vo gibanje. Škotski botanik Robert Brown (1773–1858) 
je opazil in leta 1827 prvič opisal, da se najmanjši delci v 
tekočinah nenehno premikajo. Tako vedno znova trčijo 
drug ob drugega, kar preprečuje, da bi potonili na tla in 
se tam usedali. Brownovo gibanje se pojavlja le pri delcih, 
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ki so manjši od enega mikrometra (1 μm = 1 tisočinka 
milimetra). Kljub temu pa moramo koloidno srebro pred 
uporabo vedno rahlo pretresti, da zagotovimo optimalno 
porazdelitev delcev.

Podajmo za konec še sodobno definicijo koloidov iz 
slovarja Webster’s Third New International Dictionary 
(po Jeffersonu, 2003). Koloid je torej »… snov (kot agre-
gat atomov ali molekul) v obliki plina, tekočine ali trdne 
snovi; ima fino porazdeljene delce; je premajhen, da bi 
bil viden z običajnim mikroskopom; porazdeli se v plinu, 
tekočini ali trdni snovi ter se ne oziroma se zelo počasi 
useda (kot kapljice tekočine v megli, trdni delci v dimu, 
mehurčki v peni ali zlati delci v rubinovem steklu).«
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Od kdaj poznamo koloidno srebro?

Zgodovinski pregled uporabe srebra

Pojem koloidno je konec 19. stoletja vpeljal britanski 
kemik Thomas Graham (1805–1869). Ker se ob agregaciji 
vede dokaj nenavadno, si je poimenovanje izposodil pri 
grški besedi kolla, ki pomeni lepilo. Pojem je uporabil za 
tiste delce, ki jih je lahko prefiltriral skozi pergamentno 
membrano. Od njih je ločil kristaloide, ki lahko prehajajo 
skozi takšno membrano (na primer sol ali sladkor). Ko-
loidno srebro pa je fino porazdeljeno v koloidni raztopini 
in nima nič skupnega z lepilom. Čeprav so Grahama za-
radi njegove objave leta 1861 kasneje imenovali »oče ko-
loidne kemije«, pa je znani Michael Faraday (1791–1867) 
že vsaj pet let prej pripravil in opisal še en drug koloid, 
koloidno zlato. Način pridobivanja takrat pa se je še moč-
no razlikoval od današnjega. 

Kot smo uvodoma že omenili, koloidno srebro danes 
doživlja svojo renesanso. Njegova zdravilna moč je bila po-
znana že našim prednikom. Ampak kot se to pogosto zgodi, 
so se dobre izkušnje sčasoma izgubile. Sodobna medicinska 
znanost jih je izpodrinila. In če se želimo danes ponovno 
spomniti izkušenj naših prednikov, se moramo nekoliko 
poglobiti tudi v zgodovino uporabe srebra v medicini. 

Srebro je ena izmed devetih žlahtnih kovin, od katerih 
sta najbolje poznana še zlato in platina. Belo svetlikajo-
če se, mehko srebro je element z najboljšo električno in 
termično (toplotno) prevodnostjo in se pojavlja dvajset-
krat pogosteje kot zlato. Srebro je bilo že od nekdaj pred-
met poželenja in zelo zgodaj so ga začeli uporabljati za 
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izdelavo  nakita, namizne posode in novcev. Homer ome-
nja celo oklepe iz srebra. V srednjem veku je bilo zlato 
trinajstkrat toliko vredno kot srebro. Pred 100 leti smo za 
kilogram zlata dobili 28 kilogramov srebra. Danes znaša 
vrednost srebra v primerjavi z zlatom 74 : 1, medtem ko 
je leta 1999 razmerje znašalo 53 : 1.

Srebro je začela uporabljati tudi medicina. Ne le v ko-
loidni obliki se v medicini uporablja že tisočletja. Kitajci 
so pred več kot 5500 leti razvili akupunkturo in jo vedno 
znova izboljševali. Najprej so za stimuliranje akupunk-
turnih točk po določenem sistemu uporabljali les in trnje, 
kasneje pa so jih nadomestili z železnimi, nato pa z zla-
timi in srebrnimi iglami. Najstarejša najdba srebrnih igel 
izvira iz groba člana cesarjeve družine, ki je umrl pred 
približno 4000 leti. Akupunkturisti so ugotovili, da zlato 
pri tej obliki zdravljenja stimulira, srebro pa pomirja. In 
predvidevamo lahko, da na milijone zdravilcev po vsem 
svetu uporablja srebrne igle za akupunkturo. 

V medicini je že približno tri tisočletja znano, da voda 
ostane dalj časa pitna, če je shranjena v srebrnih posodah. 
Prve pisne omembe medicinskega pomena srebrovega 
nitrata izvirajo iz dela legendarnega Gâbir ibn Haiyân 
as-Sûfîja iz druge polovice 10. stoletja po Kristusu. Tudi 
zdravnik in filozof Avicenna (980–1037), ki se je izobra-
ževal v Bagdadu, je srebro v medicini uporabljal na raz-
lične načine in prvi opisal argirijo (obarvanje kože zara-
di prevelikega odmerka srebra; prim. Kakšni so stranski 
učinki koloidnega srebra?). Tudi Paracelzus (1493–1541) 
je srebru pripisoval zdravilno moč, v alkimiji pa »Argen-
tum Potabile« sodi med esence kovin, ki so bile med dru-
gim pridobljene po njegovih receptih.

Srebro je našlo svoje mesto tudi v ajurvedski medicini, 
ki je nastala pred približno 2000 leti. V obliki pepela in 
kot koloidno srebro se uporablja za pomlajevanje ter pri 
težavah z jetri in vnetjih. 
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Srebrov nitrat so pri epilepsiji, spolnih boleznih, aknah 
in vnetjih uporabljali že pred letom 1800, zelo zgodaj pa 
so za preprečevanje infekcij po operacijah uporabljali sre-
brno folijo. 

Konice s srebrovim nitratom (lapis) so uporabljali pri 
odstranjevanju bradavic in bul.

Tudi naši predniki so praktično izkoriščali antibiotič-
ni učinek srebra. Preden smo poznali hladilnike, je bilo 
poleti skoraj nemogoče dalj časa ohraniti hrano svežo. Da 
se mleko ne bi prehitro skisalo, so naše babice vanj polo-
žile srebrnik. Te metode ohranjanja hrane sveže ni težko 
razumeti, saj zunanja plast srebrovih atomov takšnega 
novca reagira z zračnim kisikom in nastane nevidna plast 
srebrovega oksida. Če srebrnik potopimo v mleko, nekaj 
srebrovih ionov preide v tekoči medij, kjer uničijo mleč-
nokislinske bakterije, ki povzročajo sesirjenje mleka.

Nekaj sodobnikov je preverjeno metodo naših pred-
nikov začelo spet uporabljati. Tako James Harrison v in-
ternetni klepetalnici piše: »Tukaj v Teksasu se ledeni čaj 
čez noč pokvari. Zato dam vanj od 1 do 1 ½ unče [pribl. 
30–45 ml] koloidnega srebra in ne da bi ga moral hladiti, 
ostane svež cel teden!«
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Ta metoda je bila že pred pol stoletja omenjena v stan-
dardnem delu kemije (Römpp 1966): »Ljudje poskušajo 
z zelo majhnimi količinami koloidnega srebra narediti 
obstojne tudi vodo, led, limonade in umetne limonade.«

Znanstvenik Ravelin je leta 1869 opozoril, da srebro v 
že zelo nizkih odmerkih razvije svoje antimikrobsko de-
lovanje. Znanstvenik Carl von Nägeli (1817–1891) je te 
lastnosti opisal z besedo »oligodinamično«, kar pomeni 
»biti aktiven z malo«. Ugotovil je, da zadostuje že kon-
centracija 0,0000001 odstotka srebrovih ionov, kar ustre-
za 9,2 × 10-9 mola (= 9,2 nanomola ali približno 1 mikro-
gram) srebra na liter, da ubijemo algo spirogiro, ki raste v 
sveži vodi. Ugotovil je, da za uničenje spor plesni (Asper-
gillus niger) prav tako zadostuje samo 0,00006 odstotka 
srebrovih ionov, kar je 5,5 × 10-6 mola (= 5,5 mikromola) 
srebra. Ni naključje, da po vsem svetu številne bolnišnice, 
hoteli in letalske družbe uporabljajo srebrove filtre in da 
se je pri gradnji vesoljskega plovila tudi NASA odločila za 
srebrov sistem za pripravo vode, prav tako so storili pri 
postaji MIR tudi Rusi. 

Osnova za pripravo vode s pomočjo srebra je dezin-
fekcija s srebrom s t. i. postopkom Katadyn (izpeljano iz 
katalitično in oligodinamično), ki je bil razvit okoli leta 
1928. Pri tej metodi »pihano srebro« nanesemo na nosilec 
in tako ustvarimo zelo veliko kovinsko površino (prim. 
Kateri kriteriji kakovosti veljajo za koloidno srebro?). Skozi 
to površino se voda filtrira in uničuje povzročitelje bole-
zni. Patent je bil celo osnova za ustanovitev švicarskega 
podjetja, ki obstaja še danes. Postopek dezinfekcije s sre-
brom je primeren tudi za algicidno pripravo tehnične in 
kopalne vode na primer v kopališčih, t.j. za uničevanje alg.

V zgodnjem 19. stoletju je imelo koloidno srebro v 
medicini svoje samoumevno mesto. Odlikuje se namreč 
po zelo širokem spektru delovanja in tako rekoč nima 
stranskih učinkov. K takratni veliki razširjenosti je ne 
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nazadnje  pripomogel tudi Alfred Searle. Ustanovitelj 
podjetja Searle Pharma (danes Monsanto) se je intenziv-
no ukvarjal z raziskovanjem zdravilnega učinka koloidov, 
med drugim tudi srebra. Leta 1919 je zapisal (povzeto po 
Jeffersonu, 2003): »Dokazali smo, da lahko v koloidu uni-
čimo določene klice bakterij. Uporabiti smo ga morali le 
na človeku in v številnih primerih se je to zgodilo z never-
jetno uspešnim rezultatom. (…) Njihova prednost je, da 
hitro ubijejo tako bakterijske kot druge parazite, ne da bi 
kakorkoli škodljivo vplivali na gostitelja.« Searle je v svoji 
knjigi povzel tudi mnoga znanstvena dela drugih avtorjev 
o koloidnem srebru. 

Ker koloidno srebro zaradi prvotnih postopkov pri-
dobivanja ni bilo ravno poceni, je to ugodno vplivalo na 
razširitev antibiotikov. Danes lahko koloidno srebro z 
generatorjem koloidnega srebra sami relativno ugodno 
pridobivamo.

Od odkritja penicilina v letu 1928 je bilo raziskanih na 
tisoče različnih antibiotikov. Sodobna medicina je v njih 
videla čudežno orožje proti vsakovrstnim bakterijskim 
klicam. Medtem ko se je medicina navdušeno obračala k 
tej novosti, je koloidno srebro počasi tonilo v pozabo. Šele 
ko je stroka ugotovila, da so se v vedno večji meri začeli 
razvijati odporni rodovi bakterij, ki jim ni mogoče priti 
do živega niti z najmodernejšimi antibiotiki, se je medi-
cina počasi spet začela spominjati prednosti koloidnega 
srebra. Čim pogosteje je predpisan antibiotik, toliko lažje 
se razvijejo odporni rodovi bakterij.

V 70. letih prejšnjega stoletja je kirurški oddelek uni-
verzitetne kinike v Washingtonu dobil štipendijo za razis-
kovanje izboljšanih metod oskrbe pacientov z opeklina-
mi. Ugotovili so, da ima srebro velikanske prednosti pred 
drugimi snovmi. V istem času so znanstveniki v New 
Yorku začeli raziskovati s srebrom prevlečeno tkivo za 
zdravljene kompleksnih kostnih infektov.
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V kirurgiji srebro uporabljajo npr. za preščipavanje 
možganskih žil ali zapiranje defektov v predelu lobanj-
skega svoda (plastika Heidenhain).

Posebni učinek srebra je bil dolgo poznan tudi v Nem-
čiji. Ginekolog Carl Sigmund Franz Credé (1819–1892) iz 
Leipziga je na primer priporočal preprečevanje zelo raz-
širjenega vnetja očesne veznice pri novorojenčkih (tako 
imenovan očesni triper) tako, da se jim v oči po kapljicah 
daje srebrov nitrat. Komplikacijo je pogosto povzroči-
la gonoreja matere in jo je bilo mogoče z novo metodo 
takoj odpraviti, zato je bila tako imenovana »Credejeva 
profilaksa« pri novorojenčkih celo zakonsko predpisana. 
Še danes v lekarnah dobimo kapljice za oči s srebrovim 
nitratom, ki so dovoljene pri tej indikaciji. Credé je med 
drugim tudi ugotovil, da srebrov nitrat, ki je razredčen 
celo v razmerju 1 : 1000 v petih minutah uniči stafilokoke, 
streptokoke in povzročitelje vraničnega prisada.

Poleg srebrovega nitrata so med drugim za dezinfek-
cijo uporabljali tudi srebrov jodid in klorid ter srebrov 
laktat kot adstringenten in antiseptični agens. Srebrov 
oksid so včasih uporabljali pri koleri in epilepsiji. Srebro-
ve pripravke v obliki soli pa so zaradi velikega potenciala 
stranskih učinkov prenehali uporabljati.

Knjiga The Body Electric (Becker in Seldan, 1990) opo-
zarja še na eno čisto drugačno možnost uporabe srebra. 
Dr. John Birch iz bolnišnice Silber 23 St. Thomas v Lon-
donu je že leta 1812 uporabljal elektrošoke za zdravljenje 
nezaraščene golenice. Becker in njegovi kolegi so to me-
todo začeli izvajati leta 1980, uporabljali pa so srebrove 
elektrode. Ugotovili so, da lahko s priključitvijo na tok že 
diferencirane celice tkiva (fibroblasti, ki tvojo tkivo) spre-
menimo nazaj v njihovo prvotno stanje (nediferencirane 
celice) in da tudi ne tvorijo skupine tkiv. Če so iz hranilne 
raztopine odstranili srebro, so se ponovno preoblikovali v 
fibroblaste in se sprijeli v novo tkivo. Podobne reakcije so 
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opazili tudi pri pripravi posrebrenega najlona za zdravlje-
nje ran. Tako lahko zdravilni učinek srebrovih ionov na 
rane pripišemo dejstvu, da aktivirajo nastajanje novega 
tkiva.

V 90. letih prejšnjega stoletja so v različnih centrih 
raziskovali potencial zdravljenja tkiva, ki je prevlečeno s 
srebrom in na katero je priključen blagi tok. Na osnovi 
teh raziskav so od leta 1996 v ZDA nastali mnogi patenti 
(Jefferson, 2003).

Še v 40. letih prejšnjega stoletja so številna sredstva za 
uničevanje klic vsebovala srebro, prav tako je bilo tudi na 
trgu na razpolago na stotine izdelkov z vsebnostjo srebra 
(Silverseed, 1999). Med drugim so razlikovali med bla-
gimi pripravki s srebrovim proteinom, ki so vsebovali le 
majhen del srebra v obliki ionov, od 19 do 30 odstotkov, 
in močnim srebrovim proteinom z od 7 do 8,5 odstot-
ka srebra, katerega stopnja ioniziranosti pa je bila zelo 
visoka . 

Pa še tole: vsi poznamo še en način uporabe srebro-
ve soli – srebrov fulminat (pokalno srebro), ki eksplo-
dira že pri najmanjšem dotiku, uporabljamo ga v pasjih 
bombicah .
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Proti čemu deluje koloidno srebro?

Izkušnje s številnimi boleznimi

Koloidno srebro je univerzalno sredstvo za zdravlje-
nje mnogih bolezni skoraj brez stranskih učinkov. Mnoge 
publikacije dokazujejo, da ima antibakterijski učinek (na 
primer stafilokoki in streptokoki) in da deluje proti viru-
som in glivam (na primer kvasovka Candida albicans). 
Vse te povzročitelje uniči v nekaj minutah.

Zanimivo je to, da koloidno srebro običajno ne uniči 
pomembnih »koristnih« bakterij v debelem črevesu, saj 
se resorbira najkasneje v tankem črevesu, to pomeni, da 
ga absorbirata ožilje ali limfa. V nekaterih primerih pa je 
tudi zaželeno, da koloidno srebro deluje v debelem čre-
vesu. O tem več v enem izmed naslednjih poglavij (prim. 
Kako uporabljamo koloidno srebro?).

Koloidno srebro lahko uporabljamo tudi pri obole-
njih, katerih vzroki niso poznani ali niso v celoti poznani. 
Njegovo uspešno delovanje je danes opisano že pri širo-
kem spektru bolezni, pri več stotih bolezenskih slikah 
(glej tabele).

Učinkovitost koloidnega srebra so predvsem v začet-
ku našega stoletja intenzivno raziskovali številni priznani 
znanstveniki, ki so rezultate objavili v uglednih medicin-
skih revijah, kot so Lancet, Journal of the American Me
dical Association in British Medical Journal. Courtenay 
(1997) je ta pomembna dela zbral in upošteval v svoji 
knjigi.

Po dolgem premoru, med katerim se je zanimanje za 
srebro in koloidno srebro močno poleglo, je raziskovalna  
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Koloidno srebro deluje pri virusih, glivičnih celicah in bakterijah.
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dejavnost že nekaj let spet zelo živa. Na najrazličnejših 
področjih se znanost ponovno ukvarja z zdravilno močjo 
srebra in pri tem stare ugotovitve in izkušnje dokazuje z 
novimi metodami.

Med bolezni, pri katerih so znane izkušnje s koloidnim 
srebrom, sodijo številne težave z očmi, dihalnimi potmi, 
kožo, bolezni mišično-skeletnega aparata in živčnega sis-
tema. Če pomislimo, da antibiotik s širokim spektrom de-
lovanja (proti bakterijskim infekcijam) ali antimikotik s 
širokim spektrom delovanja (proti glivičnim infekcijam) 
uniči vedno le del povzročiteljev in se lahko razvije lažja 
odpornost, je to velikanska prednost. Antibiotik deluje 
vedno le proti majhnemu številu različnih povzročiteljev 
bolezni in nikoli proti virusom. Razen tega je uživanje 
koloidnega srebra tako rekoč brez stranskim učinkov, 
medtem ko imajo lahko kemične snovi običajno mnogo 
in močne stranske učinke.

Naslednje tabele nam omogočajo pregled nekaterih 
bolezni, za katere zapisi o zdravljenju s koloidnim sre-
brom ali srebrovimi solmi obstajajo že zelo dolgo. Na 
osnovi novih raziskovanj bi lahko seznam vedno znova 
posodabljali.

Očesna obolenja

Bolezen  Vzrok/povzročitelj
očesno vnetje (oftalmija)  različni vzroki
vnetje veke (blefaritis)  npr. bakterije, paraziti itd.
vnetje veznice (konjunktivitis)  različni vzroki
vnetje roženice (keratitis)  med drugim virusi
roženični ulkus  po navadi pnevmokoki ali 
 glivična infekcija
vnetje solzne vrečice različni vzroki
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Kožna obolenja

Bolezen  Vzrok/povzročitelj
akne  različni vzroki
bromidroza (smrdeče izločanje potu) bakterije
dermatitis  različni vzroki
tur  med drugim stafilokoki 
kožni rak  različni vzroki
glivična obolenja kože  različne glivice rok
kožna tuberkuloza (lupus)  različni vzroki
herpes simpleks  virus herpesa
herpes zoster (pasovec) virus Varicella zoster 
impetigo (gnojne kožne infekcije)  npr. stafilokoki ali streptokoki
gnojni mehurčki na glavi  gnojna vnetja
psoriaza (luskavica)  dedni dejavniki
rozacea  številni različni vzroki
seboreja (povečano izločanje loja) dedni dejavniki
sončne opekline  pretirana izpostavljenost 
 sončnim žarkom
urtikarija (koprivnica)  alergeni
bradavice  virusi papilona 

Obolenja prebavnega trakta

Bolezen  Vzrok/povzročitelj
driska (diareja)  različni vzroki
gastritis (vnetje želodčne sluznice) različni vzroki
hemoroidi  šibko vezivno tkivo
 (glavni vzrok)
pruritus ani (srbenje zadnjika)  različni vzroki
griža  bakterije šigele
okužba s salmonelo  salmonele
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Obolenja dihalnih poti

Bolezen  Vzrok/povzročitelj
influenca (gripa)  Haemophilus influenzae;
 Myxovirus influenzae
oslovski kašelj Bordetella pertussis
legionarska bolezen  Legionella pneumophila
pljučnica  različni vzroki
vnetje mandljev  po navadi streptokoki, 
 delno virusi
vnetje nosne sluznice bakterije
rinitis  pogosto rinovirusi
(vnetje nosne sluznice)
vnetje poprsnice  različni vzroki
tuberkuloza  Mycobacterium tuberculosis

Obolenja živčnega sistema

Bolezen  Vzrok/povzročitelj
vnetje možganskih ovojnic  različni vzroki
(meningitis) 
Menierjeva bolezen  okvara 8. možganskega živca
nevrastenija  zgaranost in drugi
(stanje izčrpanosti)  zunanji vplivi

Obolenja urogenitalnega sistema

Bolezen  Vzrok/povzročitelj
vnetje mehurja (kronično)  različni vzroki
gonoreja (triper)  Neisseria gonorrhoeae
 (gonokokus)
beli tok  različni vzroki
vnetja obmodka  različni vzroki
težave s prostato  različni vzroki
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Obolenja mišično skeletnega aparata

Bolezen  Vzrok/povzročitelj
artritis (vnetje sklepov)  različni vzroki
revma različni vzroki

Druga obolenja

Bolezen  Vzrok/povzročitelj
zastrupitev krvi  krvni strupi
diabetes  pomanjkanje inzulina, 
 šibko delovanje inzulina
vnetja sluhovoda  različni vzroki
tur  običajno stafilokoki
razjede  različni vzroki
poporodni prisad  različne bakterije
gobavost  Mycobacterium leprae
malarija  plazmodium
paratifus  Salmonella paratyphi
parodontitis (gnojni)  različni vzroki
flegmona  gnojno vnetje celičnega tkiva
poliomielitis (otroška paraliza)  poliovirus
škrlatinka  streptokoki
celiakija  nepojasnjeni vzroki
sifilis  Treponema pallidum
tetanus (otrpni krč)  Clostridium tetani
tifus  Salmonella typhi
opekline  različni vzroki

Koloidno srebro lahko uporabljamo za zdravljenje bo-
lezni ter preventivo, saj podpira in razbremenjuje imun-
ski sistem.

Od številnih, v literaturi navedenih bolezni, ki se zdra-
vijo oziroma so se zdravile s koloidnim srebrom, v nada-
ljevanju navajamo nekaj primerov.

Osnova principa zdravljenja ran s srebrovimi obloga-
mi ali srebrovimi obliži je enaka kot pri zdravljenju ran s 



33Proti čemu deluje koloidno srebro?

koloidnim srebrom. Poleg srebrovega sulfadiazina, ki se 
je začel uporabljati leta 1968, se danes uporabljajo pretež-
no obloge in povoji za rane, ki sproščajo srebrove ione 
(prim. Thomas in McCubbin, 2003).

Poleg tega da zavirajo vnetje, srebrovi ioni spodbujajo 
tudi nastajanje novega epitelnega tkiva in pospešujejo ce-
ljenje ran. Ranjeno tkivo v zgodnji fazi zdravljenja absor-
bira več srebra kot v kasnejši fazi, kar je očitno povezano s 
tem, da zdravo tkivo (epitel) delno blokira srebro. Deluje 
torej dvojno, saj je zaščita pred infekcijami po opeklini 
izjemno velikega pomena. Mogoče je tudi, da koloidno 
srebro podpira proizvodnjo nediferenciranih celic, ki 
so potrebne za nadomestitev postaranih ali pokvarjenih 
celic (prim. Od kdaj poznamo koloidno srebro?). Morda 
zato, ker srebrovi ioni pozitivno vplivajo na programira-
no celično smrt (apoptoza).

V eksperimentalnih študijah so ugotovili, da srebro v 
celicah epitela stimulira tudi nastajanje posebnih protei-
nov, t. i. metalotioneinov (Landsdown, 2002b). Te belja-
kovine razstrupljajo težke kovine v telesu, kot sta kadmij 
in živo srebro, ter izpodbujajo celjenje ran. 

Srebrovo folijo iz tanko valjanega, sterilnega srebra 
že od leta 1900 pogosto uporabljamo za zdravljenje ran 
(srebro je za zlatom najbolj elastičen material in ga lah-
ko predelamo v 0,0027 milimetra tanke lističe). Na ta 
način preprečimo pretirano izgubo tekočin in izpodbu-
jamo tvorbo novega tkiva. Pri opeklinah in oparinah pa 
je pomembno tudi preprečevanje infekcij s povzročitelji 
bolezni. Tudi k temu pomembno prispeva srebro v obliki 
folije in v koloid ni obliki. Zaradi dr. Williama Halsteada 
(1852–1922), očeta sodobne kirurgije, je srebrna folija za 
prekrivanje ran postala splošno znana. Ta princip so do 
2. svetovne vojne intenzivno uporabljali, nato pa je po-
stal žrtev zmagovitega pohoda antibiotikov. Že nekaj let 
pa doživljajo renesanso bandaže in obliži, prevlečeni s 
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srebrom (prim. Srebrni prah in srebrne niti). Za antimi-
krobno vlažno zdravljenje ran so kot medicinski proizvo-
di na voljo hidrokoloidne obloge. Delovanje med drugim 
temelji na oddajanju srebrovih ionov v rano.

Lymska bolezen (erythema migrans) je bila leta 1976 
prvič opisana v ameriškem kraju Lyme. Prenašajo jo klo-
pi, povzroča pa jo bakterija Borrelia burgdorfei. Med 
potekom bolezni se lahko pojavijo kardinalni in nevro-
loški simptomi ter artritis na velikih sklepih. Courtenay 
(1997) navaja, da so pri pacientih, ki so jih tri leta ali več 
neuspeš no zdravili z antibiotiki, po tri- do štiritedenski 
terapiji s koloidnim srebrom simptomi izginili. Srednje 
dolga doba, da se telo osvobodi povzročitelja, je tri do de-
vet mesecev. Otežujoča za terapijo je pogosta infekcija s 
kvasovkami (zaradi Candide albicans), ki zahteva podalj-
šanje trajanja zdravljenja, še dodaja Courtenay. Kot pri te-
rapiji z antibiotiki moramo pa seveda pomisliti, da nega-
tiven serološki izvid ne pomeni nujno popolne ozdravitve 
borelioze. Resnih bolezni nikoli ne poskušajte zdraviti na 
lastno pest, temveč se zaupajte izkušenemu zdravniku ali 
zdravilcu. 

Z glivičnimi obolenji kože se v nekem trenutku sreča 
skoraj vsak človek. Izzovejo jih različne glivice in so lahko 
zelo moteča. Pogosto so povezana s srbenjem, rdečino ali 
celo z bolečo razpokano kožo (ragade). Za prizadete ljudi 
so glivična obolenja kože velik zdravstveni in kozmetič-
ni problem. Zdravljenje zahteva veliko časa in pogosto se 
bolezen ponovno pojavi. Courtenay (1997) poroča, da so 
ob lokalni uporabi koloidnega srebra simptomi pod nad-
zorom že po dveh do treh dneh.

Luskavica (psoriaza) je bolezen z dedno predispozici-
jo in velja za neozdravljivo. Je zelo nadležna, saj obolelega 
tudi duševno obremenjuje. Njen izbruh lahko sprožijo 
različni dejavniki (mednje sodijo tudi bakterije in virusi). 
Bolezen se manifestira kot čezmerno nastajanje lusk in se 
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pojavlja predvsem na komolcih, kolenih, lasišču, dlaneh 
in podplatih ter v kožnih gubah. Prizadeto pa je lahko 
tudi celo telo. Courtenay (1997) opisuje, da z uporabo 
koloidnega srebra začne že po treh tednih rasti normalna 
koža, da pa terapija glede na predhodno zdravljenje lahko 
traja tudi od tri do osemnajst mesecev.

Razširjena so tudi vnetja v ustih. Obolele so dlesni, je-
zik, lica, vzroki pa so različni. Vse to je lahko zelo boleče 
in moteče, oteži lahko celo govor ali hranjenje. Obstajajo 
poročila, da so se prizadeti s koloidnim srebrom zelo hi-
tro pozdravili. Že po kratki uporabi majhnih količin jih je 
večina lahko spet jedla, infekcija pa je ob uporabi štirikrat 
na dan po dveh do štirih dneh popolnoma izzvenela.

Povzročitelj herpesa simpleks je virus, bolezen pa se 
izraža v obliki vedno znova pojavljajočih se, lokalno ome-
jenih skupin mehurčkov. Glede na obolelo telesno regi-
jo govorimo o herpesu facialis (obraz), herpesu labialis 
(ustnice), herpesu nasalis (nos), herpesu buccalis (lica) 
in o herpesu genitalis (spolni organi). Simptome sprožijo 
obremenjujoče življenjske situacije okuženih. Prvi znaki 
novega izbruha so srbenje in občutljivost prizadetega me-
sta. Pojavijo se moteči mehurčki. Po Courtenayu (1997) 
lahko topična aplikacija (lokalna uporaba) koloidnega 
srebra pri prvih simptomih v polovici primerov prepreči 
nastanek mehurčkov.

Če pa se mehurčki kljub temu pojavijo, je oblika blažja 
kot brez takojšnjega zdravljenja. Koloidno srebro pozi-
tivno vpliva tudi na izginjanje mehurčkov. Le ti izginejo 
polovico hitreje kot sicer.

Tudi za herpes zoster, drugo virusno obolenje, ki ga 
poznamo pod imenom pasovec in ki je lahko zelo boleče, 
je opisano uspešno zdravljenje s koloidnim srebrom.

Mnogi ljudje se bodo vprašali, ali koloidno srebro 
lahko pozdravi AIDS. Kolikor težje bolezen prizadene 
človeka in kolikor bolj brezizhodno je zdravljenje, toliko 



36 Zdravilni učinki koloidnega srebra

večje je upanje pri vsakem novem zdravilu in vsaki novi 
metodi zdravljenja. Ravno pri infekcijah z virusom HIV 
so bili v zadnjih letih zaradi novih zdravil in kombinacij 
zdravil doseženi vedno boljši rezultati. Tako je mogoče 
izbruh AIDSA občutno odložiti, zelo pa se je izboljšalo 
tudi zdravljenje spremljajočih bolezni.

AIDS sicer zato še ni ozdravljiv, boljša pa je kakovost 
življenja prizadetih in tudi njihova življenjska doba se 
podaljša. Obstajajo sicer zapisi, da lahko povzročitelja 
AIDSA, virus HIV, prav tako kot druge viruse uničimo s 
koloidnim srebrom in vitro (v epruveti), vendar žal s tem 
ozdravitev AIDSA še ni dosežena. Pri okuženih z viru-
som HIV sicer nenevarne klice zaradi oslabljenega imun-
skega sistema povzročajo tako imenovane oportunistične 
bolezni. Zato bi moralo biti koloidno srebro za podporo 
imunskega sistema kot naravni agens primerno tudi za te 
ljudi, posebno ker ga organizem dobro prenaša. Mnoga 
izmed teh oportunističnih obolenj sprožijo namreč eno-
celičarji (bakterije, glivice ali virusi). Mednje sodijo na 
primer virus citomegalije, virus herpes simpleks, kandida, 
salmonele, mikobakterija, tuberkelbacil in toksoplazma. 
Če vas zanimajo izkušnje s koloidnim srebrom pri AID-
SU, je najbolje, da se obrnete na regionalno skupino za 
samopomoč. Informacije pa boste dobili tudi na domači 
strani AIDS Project Los Angeles (prim. www.apla.org).

V okviru apela FDA, naj zavzame stališče v zvezi s ko-
loidnim srebrom (prim. Čemu takšno vznemirjenje?), je 
bil predložen zanimiv prispevek zdravnika o zdravljenju 
benigne prostatične hiperplasije (nenevarno povečanje 
prostate).

Poroča o dvojni slepi klinični študiji z 22 moškimi v 
starosti od 50 do 82 let, pri katerih je zdravil nokturijo 
(pogosto vstajanje ponoči zaradi potrebe po uriniranju). 
Pacienti so poročali o enkratnem do petkratnem vstaja-
nju. 15 pacientov (testna skupina) so zdravili s koloidnim 
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srebrom, sedem pa s placebom (obarvana voda). Doza je 
znašala eno čajno žličko pripravljenega zdravila zjutraj in 
zvečer okoli 19 do 23 dni. Štirje pacienti iz testne skupine 
so poročali o zmanjšanem nočnem uriniranju z dva- do 
štirikrat na le še enkrat. Pet (ter eden iz placebo skupine) 
jih je poročalo o splošnem izboljšanju nokturije. Nato so 
vsi udeleženci študije osem tednov jemali čajno žličko ko-
loidnega srebra na dan. Po nadaljnjih štirih tednih je 16 
udeležencev (eden je s študijo prekinil) poročalo o izbolj-
šanju, pri petih napredka ni bilo.

Po »pismih z vraničnim prisadom« po terorističnem 
napadu 11. september 2001 se je takoj pojavilo vprašanje, 
ali se s koloidnim srebrom lahko zaščitimo pred povzro-
čiteljem vraničnega prisada, bakterijo Bacillus anthracis. 
In dejansko je že od leta 1887 znano, da je srebro ze-
lo učinkovito proti povzročiteljem vraničnega prisada 
(Bechhold , 1919, in Dean, 2001). Povzročitelja je enajst 
let prej odkril znani Robert Koch (1843–1910). Čeprav je 
danes poznan predvsem zaradi svojega dela s tuberkulo-
zo, se mora Koch za svoj poklicni vzpon zahvaliti odkritju 
povzročitelja vraničnega prisada, bakteriji Bacillus antra-
cis, leta 1876, ker je bil to dejansko njegov prvi študijski 
objekt.

Njegovo delo ni vplivalo le na upad kolere in tuber-
kuloze, temveč tudi na upad zelo nalezljivega vraničnega 
prisada. 

Vranični prisad je še danes razširjen po vsem svetu, še 
posebej v državah, kjer boj proti živalskim kužnim bolez-
nim ni tako intenziven. Predvsem ljudje, ki so pogosto 
v stiku z živalmi oziroma živalskimi trupli (kmetje, živi-
nozdravniki itd.), imajo potencialno možnost, da zbolijo 
za vraničnim prisadom. A »pisma z vraničnim prisadom« 
konec leta so jasno pokazala, da nevarnost grozi še z dru-
ge strani, ker tako varni, kot se splošno domneva, labora-
toriji »civilizirane vojne industrije« niso, saj povzročitelji, 
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ki so bili takrat uporabljeni, očitno prihajajo iz takšnih 
laboratorijev.

Kot preventivni ukrep so uradni organi v povezavi s 
»pismi z vraničnim prisadom« ogroženim osebam pripo-
ročili zgodnji odmerek antibiotika. Vendar pa so svarili 
pred tem, da bi to delali na lastno pest, saj bodo zdravila 
(penicilin pri pljučnem in črevesnem antraksu oziroma 
Ciprofloxacin ali Doxycyclin pri kožnem antraksu) po 
potrebi na razpolago v zadostnih količinah.

Raziskav o tem, ali lahko koloidno srebro pri ljudeh 
ali živalih prepreči infekcijo z antraksom, sicer ni, a ker 
uniči povzročitelja, lahko izhajamo iz tega, da uživanje 
koloidnega srebra vsaj podpira telesno odpornost. Pri 
konkretnem sumu, da gre za okužbo s povzročiteljem 
vraničnega prisada, moramo na vsak način poiskati stro-
kovno pomoč.

Še enkrat moramo izrecno poudariti, da je učinek ko-
loidnega srebra sicer v mnogih primerih res presenetljiv, 
vendar to ni čudežno sredstvo. Z njim lahko premagamo 
mnoge povzročitelje bolezni, podpremo zdravljenje obo-
lenj ali pa ga uporabljamo preventivno.

Pri resnih boleznih pa se moramo obrniti po profesio-
nalni zdravniški nasvet. 

Poročila o izkušnjah
1. primer: Gospa L. iz C. je dolge mesece trpela zaradi 

»težav z dlesnimi«, ki so jih nenehno spremljale mučne 
bolečine. Po zdravljenju z različnimi zdravili so se ji v 
ustih pojavile razjede. 16. decembra se je prvič zdravila s 
koloidnim srebrom.

Po nekaterih navedbah ga je najprej vzela verjetno 
preveč in je bruhala. To je občutila kot očiščujoče za svoj 
želodec in se od takrat naprej ni več počutila bolne. Je pa 
zdaj začela jemati odmerke po navodilih. 22. decembra se 
ji je na majajočem zobu pojavil ognojek.
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Pacientka je razrezala bombažni robček na tanke tra-
kove, jih napojila s koloidnim srebrom in pritisnila med 
ustnico in dlesen na vneto mesto.

Postopek je čez noč trikrat ponovila in je lahko potem 
neobremenjeno praznovala božič (Courtenay, 1997).

2. primer: Gospa C. iz M. je od leta 1978 obolevala za 
kožno alergijo. Dvanajst let je preizkušala različne kre-
me in paste. Zdravila se je tudi proti psoriazi (luskavica), 
a nič ni pomagalo. Potem pa je brez velikih pričakovanj 
preizkusila koloidno srebro. Zjutraj in zvečer je oralno 
vzela koloidno srebro in si najprej z robčkom iz blaga vti-
rala prizadeta mesta. Čez nekaj mesecev so težave izginile 
(Courtenay, 1997).

3. primer: Bralka je februarja 2001 pisala založbi 
VAK: »Po poklicu sem laborantka, šest let sem pomočni-
ca zdravnika. (…) Pozitivne izkušnje sem dobila, ko sem 
pozdravila infekcijo s herpesom. Infekcijo v ustih sem 
uspešno pozdravila po treh dneh, herpes simpleks pa po 
petih. Infekcijo grla v začetnem stadiju sem premagala, 
še preden je izbruhnil gripozni infekt. Očarana sem nad 
načinom delovanja in hitro ozdravitvijo.«

4. primer: Uporabnik koloidnega srebra je 10. marca 
2002 zapisal: »Koloidno srebro jemljem le nekaj tednov in 
zgodilo se je nekaj neverjetnega.« Pacientu so pred dvema 
letoma z laserjem odstranili kondilome (koničaste bradavi-
ce), a je še vedno trpel zaradi »trajnih vnetij ter neznosnega 
srbenja«. »Odkar jemljem koloidno srebro, je te težave kar 
odpihnilo.« Pri prizadetem pa so se poleg tega popravili 
tudi motnje krvnega obtoka in visok krvni pritisk.

Na internetu smo lahko našli naslednja zanimiva po-
ročila, ki jih vsebinsko nismo spreminjali, temveč le ne-
koliko priredili (vir: Colloidal Health Solutions Ltd., Du-
nedin, Nova Zelandija; stanje: 14. februar 2000):

5. primer: »Dolga leta sem bila dovzetna za obolenja 
dihalnih poti. Decembra 1998 sem dobila pljučnico, ki so 



40 Zdravilni učinki koloidnega srebra

jo povzročili stafilokoki. So zelo nevarni in odporni na an-
tibiotike. Po sedmih poskusih zdravljenja z antibiotiki in 
dveh s steroidi v pol leta povzročitelji bolezni še niso bili 
uničeni, poleg tega so se pojavili tudi stranski učinki. Po-
čutila sem se slabše kot prej in začela sem obupavati. Tudi 
moja zdravnica mi ni znala dati nobenega nasveta več. Ta-
krat mi je prijatelj priporočil koloidno srebro. Uživam ga 
že tri tedne in od prvega dne naprej so se moje težave z 
dihanjem in moj kašelj izboljševali. Zelo dobro se poču-
tim. Celo moja zdravnica je presenečena in ne more več 
dokazati prisotnosti stafilokokov.« (E. McC., stara 65 let)

6. primer: »Po nesreči z motornim kolesom pred 14 leti 
so se na moji nogi kar naprej pojavljala vnetja. Moj zdrav-
nik mi je zato večkrat predlagal amputacijo. Pred dvema te-
dnoma je bilo že skoraj res tako daleč. Imel sem tako hudo 
zastrupitev krvi, da je bila noga dejansko ogrožena. Alter-
nativa bi bila moja smrt. Čeprav sem bil zelo skeptičen, 
sem poslušal nasvet prijatelja in preizkusil koloidno srebro. 
Nakapal sem ga neposredno na rano. Že po enem tednu so 
se simptomi izboljšali in rana se je hitro celila.« (J. W.)

7. primer: »Dolga leta sem se zjutraj prebujal zaradi 
bolečih razjed na dlesnih. Sovražim obiske pri zobozdrav-
niku in temu ustrezno je tudi stanje v mojih ustih. Tudi 
nisem tip, ki verjame v alternativne metode zdravljenja. 
Zato sem najprej tudi zavrnil koloidno srebro, ki mi ga je 
ponudil bratranec. Potem pa sem se le pustil pregovoriti 
in ga enkrat poskusil. In glej, naslednje jutro prvič nisem 
več čutil bolečin in nisem več imel razjed. Hitro delovanje 
je name naredilo močan vtis.« (Jerry)

8. primer: »Boleham za različnimi alergijami, ki jih 
pogojuje okolje. V preteklosti sem morala takrat, ko je bil 
v zraku pelod, kakšen dan nenehno kihati. Odkar kolo-
idno srebro uporabljam v obliki razpršila za nos, mi ni 
treba več kihati, izginili pa so tudi vsi stranski učinki do 
sedaj uporabljenih zdravil.« (M. G., ZDA, 27. 3. 1998) 
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9. primer: »Prejšnje poletje sem dobila vnetje srednje-
ga ušesa. To je vnetje, zaradi katerega zgubiš živce, z vroči-
no in bolečinami. Po navadi se ga brez antibiotikov ne da 
pozdraviti. Dva do trikrat na dan sem jemala približno 30 
ml srebrne vode in jo nakapala tudi v uho. V šestih dneh 
je vnetje popolnoma izginilo. Dogovorila sem se tudi že 
za termin pri zdravniku, kar je zame drastičen ukrep, a 
sem ga odpovedala, saj ga nisem več potrebovala.« (Mary 
Smith, ZDA, prim. www.elixa.com/silver/testmonl.htm) 
Druge zanimive primere je navedel Jefferson (2003), med 
njimi tudi naslednja:

10. primer: Steven J. Geigle je poročal, da je bolehal za 
kroničnim sinusitisom, občasno bronhitisom, alergijami 
in lažjo astmo. Proti sinusitisu uporablja koloidno srebro 
kot razpršilo za nos, proti težavam z dihalnimi potmi in-
halator, pri infekcijah ušes kapljice in pri ranah povoj s 
koloidnim srebrom. Kakor hitro čuti, da bi se lahko raz-
širila infekcija, več ur na vsakih trideset minut popije ne-
kaj koloidnega srebra, da bi kratkoročno povišal njegovo 
raven.

11. primer: Lori Mantyla je dolga leta trpela zaradi hu-
dih aken. Potem ko je neuspešno obiskala mnogo speci-
alistov in porabila veliko denarja, je preizkusila koloidno 
srebro. Uspeh se je pokazal že čez dva tedna.
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Kako deluje koloidno srebro?

Povzročitelji bolezni se zadušijo

Le kako lahko nekaj tako preprostega, kot je koloidno 
srebro, deluje tako univerzalno? Preden se poglobimo 
v njegov mehanizem delovanja, si poglejmo še dokaz o 
delovanju .

Antibiotično aktivnost srebra lahko znanstveno pre-
prosto dokažemo. Položimo trak srebra v petrijevko 
(test no posodo) in jo napolnimo s hranilnim agarjem, ki 
vsebuje testne klice (bakterije ali glivične trose). Po dolo-
čenem času zrastejo povsod tam, kjer so bile klice, večje 
kolonije povzročiteljev bolezni. Le tam, kjer je srebro, je 
rast zavrta. Nastane tako imenovana inhibicijska cona. Ta 
metoda se na primer uporablja tudi pri testiranju antibi-
otikov. Druga možnost pa je, da v posodi substrat preme-
šamo s koloidnim srebrom, v drugi posodi pa ne.

A zakaj koloidno srebro uniči mikroorganizme? Na-
tančen mehanizem delovanja srebra še ni čisto pojasnjen. 
Danes domnevamo, da učinka, ki uniči klice, ne razvijejo 
srebrovi atomi, temveč srebrovi ioni, saj kovinsko srebro 
ni zelo reaktivno, kar pa ni v nasprotju z uporabo koloid-
nega srebra. Le-to namreč poleg elementarnih srebrovih 
delcev vsebuje predvsem srebrove ione. In kovinsko sre-
bro, torej tudi koloidni delci, v tekočem okolju nenehno 
oddajajo srebrove ione, ki lahko razvijejo svoj antibiotični 
učinek. Pomembno pa je, da uporabljamo kar se da »či-
sto« srebrno vodo brez soli (prim. Kateri kriteriji kakovo
sti veljajo za koloidno srebro?). Na istem principu temelji 
zdravljenje ran s srebrno folijo in drugimi srebrovimi 
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pripravki (prim. Proti čemu deluje koloidno srebro?). Iz 
kovinskega srebra se skozi izloček rane sproščajo srebrovi 
ioni, ki tako lahko razvijejo svoj učinek.

V začetku 20. stoletja je še prevladovalo mnenje, da se 
na tisoče pozitivno nabitih srebrovih delcev oprime povr-
šine stokrat večjih, negativno nabitih bakterij in jih tako 
uniči. Delno je to morda res, vendar danes izhajamo iz 
tega, da srebro na različnih nivojih deluje antimikrobsko.

Vemo na primer, da srebrovi ioni zelo močno reagira-
jo z nekaterimi strukturami, ki vsebujejo žveplo (žveplo-
vodikove skupine = SH-skupine). Na ta način se uničijo 
tako strukture celic kot tudi onesposobijo encimi.

Encimi so prisotni na neštetih mehanizmih v celicah, 
brez njih življenje ne bi bilo mogoče. Če je funkcija enci-
mov ovirana ali encim uničen, bodo ovirani tudi življenj-
sko pomembni procesi teh bolezenskih klic, ki zato pogi-
nejo. Ta proces pa se sproži že pri zelo nizkih odmerkih in 
domnevamo, da bakterije, tripanosomi in celice kvasovk 
lahko koncentrirajo srebro iz nizko doziranih tekočin in 
da lahko bakterija vsebuje od 105 do 107 srebrovih ionov, 
kar ustreza količini njenih encimov (Landsdown, 2002a).

Srebrovi ioni v prvi vrsti ovirajo pridobivanje energije 
celic bakterij ter gliv, in sicer tako, da prekinejo njihovo 
dihalno verigo. Tako se klice v nekaj minutah zadušijo. 
Izgubijo tekočino in elektrolite, se izsušijo in skrčijo. 

Srebro vpliva tudi na nukleinske kisline bakterij, na 
najpomembnejše gradnike dednih informacij (RNK in 
DNK). Kot kaže, srebro zavira širjenje dedne substance, 
ko se stabilizira RNK oziroma DNK. Na ta način pre-
prečuje prepis dednih informacij, ki je potreben za raz-
množevanje celic. Ta interakcija je torej soodgovorna, če 
ne celo odločilnega pomena za antibakterijsko delovanje 
(Landsdown, 2002a).

Danes potekajo tudi razprave o odstopanju celične 
membrane od celične stene, ki jo povzroča srebro (Wulf 
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in Moll, 2004). Prav tako se lahko srebro veže na števil-
ne druge sestavne dele celic bakterij in na ta način ovira 
njihovo delovanje. Morda zavira tudi absorpcijo fosfata 
v celično membrano, fosfat odteka in celica bakterije se 
trajno poškoduje.

V nadaljevanju sledi pregled verjetnih mehanizmov 
delovanja srebrovih ionov pri bakterijah (prim. Gühring, 
2000):

• Interakcija z dedno substanco:
– nastajanje DNK- in/ali RNK-srebrovih kompleksov
– uničevanje nukleinskih kislin
– zaviranje prepisa dedne informacije

• Interakcija z aminokislinami, proteini in encimi:
– nastajanje žveplovodikovih spojin (SH-skupine)
– uničevanje življenjsko pomembnih encimov

• Zaviranje pridobivanja energije:
– reakcija s citohromi (= sestavni del dihalne verige)
– vpliv na prenos elektronov

• Interakcija s celično membrano:
– sprememba prepustnosti
– zaviranje absorpcije fosfata
– izguba tekočine in izsušitev celice

V celicah kvasovk pa očitno deluje še en mehanizem. 
Odločilnega pomena za gradnjo celične stene kvasovk je 
encim manoza-6-fosfat-izomeraza. Če tega encima ni, 
celica izgubi številne življenjsko pomembne sestavine. S 
pomočjo srebra lahko pri celicah kvasovk zaviramo delo-
vanje tega encima, ne moremo pa tega narediti pri bakte-
riji Escherichia coli (Landsdown, 2002a).

Z vso pravico lahko zdaj vprašate, zakaj srebro ne uni-
či tudi naših celic. Celice večceličarjev (torej ljudi in živa-
li) so običajno veliko večje od celic enoceličarjev in zato 
tudi veliko večji »nasprotnik« koloidnega srebra. Naše 
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celice  poleg tega vsebujejo večje količine enakih funkcij-
skih enot. Da bi lahko izzvali primerljiv učinek zastrupit-
ve kot pri enoceličarjih, so pri mnogoceličarjih zato po-
trebne veliko večje koncentracije koloidnega srebra (Alt 
idr., 2003).

Pomemben pa je še naslednji vidik. Pri bakterijah so 
najpomembnejši sestavni deli dihalne verige (encimi za 
pridobivanje energije) na zunanji strani celice in so zato 
za srebro lahko dostopni. Pri naših celicah pa so ti enci-
mi v celici v mitohondrijski membrani. Srebro mora to-
rej najprej priti do nje. Prav tako imajo naše celice veliko 
mitohondrijev. Zakaj koloidno srebro naših celic ne more 
uničiti, postane jasno, če teoretično enačimo mitohondrij 
z bakterijo: medtem ko koloidno srebro uniči bakterije 
že v nizkih koncentracijah, so za poškodbo pridobivanja 
energije naših celic potrebne visoke koncentracije, saj so 
v njih prisotni številni mitohondriji.

Vedno znova najdemo zapisano, da koloidno srebro 
uniči bakterije v šestih minutah. To število se je nekoč po-
javilo in mnogi avtorji so ga prevzeli. Očitno pa se nana-
ša na izjavo Henryja Crookesa iz leta 1914: »Ne poznam 
mikrobov, ki jih v laboratorijskih poskusih ne bi uničili v 
šestih minutah.« (citirano po Jeffersonu, 2003) 

Navedbe ne smemo vzeti preveč dobesedno. Učinek 
se lahko pojavi tudi šele po daljšem času. Gibbs je na pri-
mer testiral različne srebrove suspenzije in ugotovil, da 
najboljše potrebujejo skoraj poldrugo uro, da lahko 500 
kolonij bakterij zreducirajo na deset. A ta ugotovitev naj 
nas ne prestraši. Konec koncev je najpomembnejša izku-
šnja, da koloidno srebro učinkuje.
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Kako uporabljamo koloidno srebro?

Kovina neomejenih možnosti

Koloidno srebro ima to prednost, da ga lahko ne le 
univerzalno uporabljamo, temveč ga apliciramo, tj. upo-
rabimo prilagojeno posamezni bolezni. Ker ga zelo do-
bro prenašamo, so njegove možnosti uporabe skorajda 
neomejene .

Zunanja uporaba je mogoča pri kožnih obolenjih, kot 
so akne, bradavice, odprte rane, herpes, psoriaza (luska-
vica), glivične bolezni nog in podobne težave. Pri takšnih 
obolenjih lahko prizadeto mesto natiramo s krpico, pre-
pojeno s koloidnim srebrom. Druga preizkušena metoda 
je povijanje s povojem, ki je prepojen s koloidnim sre-
brom, na primer pri bradavicah, urezninah in odrgninah. 
Za sistematično uporabo moramo koloidno srebro zau-
žiti oralno, moramo ga popiti. Ker je skoraj brez okusa 
(nekateri ljudje občutijo okus kot rahlo kovinskega), to ni 
težko. Priporočljivo je, da tekočine takoj ne pogoltnemo, 
temveč jo najprej nekaj sekund zadržimo pod jezikom 
(sublingvalno). Tako telo del koloidnega srebra absorbira 
skozi ustno sluznico. Na ta način tudi preprečimo, da v 
črevesu ne uničimo bakterij, potrebnih za prebavo.

Oralna uporaba se priporoča na primer pri napadu 
parazitov in gliv kvasovk (kandida), kronični utrujenosti, 
bakterijskih in virusnih infekcijah ter pri številnih drugih 
boleznih.

Koloidno srebro se je uporabljalo tudi intravenozno 
(prim. Pomaga koloidno srebro tudi živalim?). Leta 1918 
je na primer znanstvenik T. H. Anderson Wells v ugledni 
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medicinski reviji Lancet objavil, da je to naredil pri za-
strupitvi krvi. Tudi po večkratnih odmerkih v presledkih 
48 ur se niso pojavili nobeni stranski učinki (po Courte-
nayu, 1997).

Pri obolenjih ustne votline in žrela (vnetje dlesni, pre-
hladi itd.) je smiselno grgranje in spiranje s koloidnim 
srebrom. Silverseed (1999) priporoča, da ga uporabljamo 
z električnim pripomočkom za izpiranje ustne votline. 
Obstaja celo patent za aparat za ustno higieno, ki vsebu-
je koloidno srebro in vodikov superoksid (za to na novo 
odkrito zdravilo prim. Pies, 2004). Koloidno srebro je 
primerno tudi kot kapljice za oči. Pri vnetjih veznice in 
drugih vnetjih očesa ga nakapamo v oči.

Če želimo, da koloidno srebro deluje v debelem čre-
vesu, ga moramo popiti kar se da hitro z veliko tekoči-
ne, da se prej že ne absorbira povsem. Nato pa moramo z 
jogurtom ali podobnim obnoviti naravno črevesno floro. 
Uporabljamo ga lahko tudi vaginalno in rektalno, snov 
pa je primerna tudi kot nosno in inhalacijsko razpršilo. 
Ker koloidno srebro ne draži občutljivih tkiv, kot so oči, 
je primerno kot razpršilo za prvo pomoč pri urezninah, 
vnetjih, opeklinah in pikih insektov.
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Silverseed (1999) navaja še druge možnosti uporabe v 
gospodinjstvu: za čiščenje, pranje, dezinfekcijo površin, 
celo za preprečevanje smradu (na primer v kopalnici in 
stranišču). Če živila poškropimo s koloidnim srebrom, 
ostanejo dalj časa sveža, z dodatkom nekaj kapljic v vodo 
ali sokove pa so tudi trajnejša.
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Kako doziramo koloidno srebro?

Pomembno je individualno doziranje

Moto »manj je več« je splošno znan, čeprav mnogi lju-
dje pogosto raje delujejo po načelu »veliko bolj pomaga«. 
Ker za uničenje povzročiteljev bolezni zadostuje že zelo 
majhna količina koloidnega srebra, bi se pri njegovi upo-
rabi morali držati načela »manj je več«. Glede na vrsto 
bolezni pa je lahko, vsaj začasno, potreben višji odmerek. 
Tako zdravilci in zdravniki pri kroničnih, dolgotrajnih 
obolenjih uporabljajo visoke koncentracije, medtem ko 
pri akutnih obolenjih (na primer pri prehladu) in pri zelo 
občutljivih ljudeh opažajo zelo dobre rezultate tudi pri 
zelo nizkih koncentracijah.

Na vsak način je pomembno, da uporabljamo čisto ko-
loidno srebro brez dodatkov soli ali proteinov. Pomemb-
na sta tudi število in velikost koloidnih delcev v koloidni 
raztopini. Čim bolj čisto je koloidno srebro in čim manjši 
so posamezni delčki, tem manj ga je potrebno. Pogosto za 
uničenje bolezenskih klic zadostuje že nekaj majhnih del-
cev oziroma ionov. Pri zunanji uporabi so smiselne višje 
koncentracije, pri notranji pa po izkušnjah zadostujejo 
nizke.

Ker nas navedene koncentracije lahko zmedejo, jih 
bomo v nadaljevanju bolje spoznali. Koncentracija ko-
loid nega srebra je pogosto navedena v ppm (parts per 
million = deli na milijon). Ta način izražanja sicer ni v 
skladu z mednarodnim merskim sistemom, je pa obi-
čajen. S ppm označujemo število deležev učinkovine na 
milijon delov raztopine ali suspenzije. Pri trdnih snoveh 
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je to delež teže, pri tekočinah in plinih pa delež volumna. 
V skladu z mednarodnim merskim sistemom bi morali 
koncentracijo navajati v gramih na tono (g/t). Za koloi-
dno srebro pomeni torej del na milijon (ppm) naslednje 
(ppm): 

1 gram  srebra na  1.000.000 gramov  (= 1000 litrov) vode
1 gram  srebra na  1000 kilogramov (= 1000 litrov) vode
1 miligram  srebra na  1 kilogram  (= 1 liter) vode
1000 mikrogramov  srebra na  1 kilogram  (= 1 liter) vode
1 mikrogram  srebra na  1 gram  (= 1 mililiter) vode

Če se torej priporočilo na primer glasi, spijte kozarec 
vode [po navadi približno 200 mililitrov (= 0,2 litra)] z 
1 ppm koloidnega srebra, to pomeni, da kozarec vsebu-
je 200 mikrogramov oziroma 0,2 miligrama koloidnega 
srebra.

Če želimo vzeti enako količino koloidnega srebra v 
koncentrirani obliki, ker hočemo, da deluje skozi ustno 
sluznico, moramo seveda izhajati iz ustrezno višje kon-
centracije. Dobro napolnjena čajna žlička drži približno 
5 ml vode. Če naj vsebuje 200 mikrogramov koloidnega 
srebra, mora koncentracija znašati 40 ppm. Courtenay 
(1997) na primer priporoča odmerek od 15 do 25 µg ko-
loidnega srebra. Preračunano na 5 ml to pomeni približno 
od 3 do 5 ppm. Tudi Silverseed (1999) kot redni odmerek 
priporoča vsak tretji ali četrti dan od 30 do 60 ml vode z 
nekaj koloidnega srebra. Po potrebi lahko odmerek povi-
šamo na več unč (ena unča = cca 30 mililitrov).

Pojem ppm lahko ponazorimo zelo preprosto. Če 
damo jabolko v posodo z enim milijonom vodnih mo-
lekul, dobimo koncentracijo jabolk v višini 1 ppm. Če 
jabolko razpolovimo, znaša koncentracija 2 ppm (dva 
dela jabolka na en milijon delov vode). Istočasno zelo 
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povečamo  površino jabolka. Če jabolko razdelimo na šti-
ri dele, dobimo 4 ppm pri še večji površini itd.

Ravno v zadnjih letih v Nemčiji poročajo o zelo po-
zitivnih izkušnjah s koloidnim srebrov v visokih kon-
centracijah, vsaj pri začasni uporabi. Obstajajo poročila 
iz ordinacije naravne medicine iz Heilbronna, v kateri so 
zaposleni najprej na sebi »do štirikrat dnevno uporabi-
li 100 ppm v količini 200 ml« in »niso opazili nobenih 
stranskih učinkov«. Ordinacija zagovarja tezo, »da je pri 
odraslih treba uporabiti količine med 150 in 200 ml, če 
želimo zagotoviti uspeh«. Argirija pa naj bi se pojavila 
pri »omejeni ali ustavljeni infekciji ledvic«. Kot kažejo 
nasled nja poročila, so v tej ordinaciji naravne medicine z 
visoko koncentriranim koloidnim srebrom dejansko do-
segli dobre rezultate: 

»Od začetka testiranja smo pri vseh infekcijskih obo-
lenjih večkrat dnevno uporabljali količine med 50 in 200 
ml koloidnega srebra v koncentraciji 25 ppm in pri mak-
simalnem številu primerov dosegli odlične rezultate, ne 
da bi opazili kakršnekoli stranske učinke.«

1. primer: »14-letno, večkrat prizadeto dekle z recidi-
vom pljučnice je imelo že več mesecev nenehno vročino, 
v kulturi izpljunkov (slina) pa bakterijo Pseudomonas 
aeroginosa, odporno na antibiotike. Priporočili so ji traj-
no umetno dihanje. Že po treh dneh jemanja koloidnega 
srebra v odmerkih trikrat po 100 ml s postopkom PEG 
na prazen želodec je vročina izginila. Od takrat naprej 
je dvakrat dobivala po 50 ml, 25 ppm. Recidiv se že tri 
mesece ni več pojavil, prej prisotna cianoza (modrikavost 
kože zaradi pomanjkanja kisika) je izginila. Izvidi so se 
bistveno izboljšali. Stranskih učinkov nismo opazili.«

2. primer: »18-letno dekle ima že leta ponavljajoče se 
vnetje ledvičnega meha s predhodnimi vnetji mehurja. 
Ponavljajoče zdravljenje z odmerki antibiotikov je bilo 
neuspešno. Po priporočilu je trikrat vzela čajno žličko 
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koloidnega  srebra. Izvid se je izboljšal, a urin je še ve-
dno vseboval klice. Štiri dni je jemala trikrat po 150 ml 
koloid nega srebra: urin zdaj klic ni več vseboval.«

3. primer: »Moški, star 42 let, ima že štiri tedne močne 
bolečine v grlu. Začetna terapija z Amoxicillinom je bila 
neuspešna, nato so ga zdravili z antibiotikom širokega 
spektra. Težave niso izginile. Po treh dne jemanja koloid-
nega srebra trikrat po 150 ml, najprej ga je grgral nato pa 
pogoltnil, so težave izginile.«

Poročila zelo jasno kažejo, da po navodilih izkušenega 
zdravilca ali zdravnika lahko zdravimo tudi z visoko do-
ziranim koloidnim srebrom.

Vendar pa moramo poudariti še enkrat, da je odmerek 
odvisen od obolenja in posameznika.

Koncentracije, ki jih priporoča Courtenay (1997) med 
drugim priporočajo tudi ameriški zdravstveni organi, ki 
so kot zgornjo mejo dnevnega vnosa srebra za 70 kg tež-
kega človeka določili 350 mikrogramov.

Dnevni odmerek, ki ga priporoča Courtenay, zna-
ša torej le od 4,3 do 7,1 odstotka te zgornje meje in je 
po teh kriterijih neproblematičen. Glede na priporočila 
ameriških oblasti je celo pri otroku, težkem 5 kg, dovoljen 
odmerek 25 mikrogramov. Seveda pa moramo biti pri 
otrocih še posebej previdni in odmerke zmanjšati. Dobre 
izkušnje z visoko doziranim koloidnim srebrom temeljijo 
na začasni prekoračitvi najvišjih vrednosti, ki jih navaja 
ameriška agencija FDA, za nekaj desetiških potenc. 

Po izjavah zdravnikov so z njim tudi v brezizhodnih 
primerih dosegli dobre rezultate brez stranskih učinkov. 
Še enkrat pa je treba poudariti, da gre v teh primerih za 
izkušene uporabnike. Koloidnega srebra v visokih od-
merkih v nobenem primeru ne jemljimo brez strokovnih 
navodil ali dalj časa.

Glede na različne načine jemanja obstajajo različna 
priporočila.
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Ker je pomembno, da na vsak način poleg koloidnega 
srebra popijemo tudi dovolj tekočine, se eno izmed pri-
poročil glasi, da dnevni odmerek zaužijemo z veliko ko-
ličino vode. Odmerek lahko na primer zmešamo z litrom 
vode in ga pijemo čez dan, čeprav je slabost tega, da se 
lahko naboj koloidnih delcev zato zmanjša.

Drugo priporočilo se glasi, da imamo majhno količino 
visoko koncentriranega koloidnega srebra najprej nekaj 
časa v ustih ali jo grgramo ter nato pogoltnemo. Tako or-
ganizem lahko vsrka srebro skozi ustno sluznico.

Tudi v tem primeru moramo potem spiti veliko vode.
Da bi dosegli osnovno raven, pri večini odraslih zado-

stuje, da v začetku dnevno jemljemo štiri do sedem dni 
čajno žličko s 15 do 25 µg koloidnega srebra. Nato lahko 
odmerek zmanjšamo na približno pol čajne žličke.

Za otroke in dojenčke moramo odmerek ustrezno 
zmanjšati.

Seveda pa je vsekakor smiselno, da v določenih kriznih 
situacijah izvedemo neke vrste kuro s srebrom in nato na-
redimo premor, da svojega imunskega sistema preveč ne 
obremenimo. Smiselno je na primer, da v mrzlih letnih 
časih telo začasno imuniziramo s koloidnim srebrom in v 
ta namen prehodno nekoliko povečamo odmerek.

Courtenay (1997) priporoča, da dnevni odmerek ko-
loidnega srebra pri kroničnih obolenjih za enega do 
poldrugi mesec podvojimo ali potrojimo in nato spet 
zmanjšamo na običajno količino. Istočasno pa se mora-
mo izogibati obremenjujočim živilom, ki vsebujejo veliko 
sladkorja in nasičenih maščobnih kislin.

Bolniki s kroničnimi obolenji pa morajo na vsak način 
poiskati strokovno medicinsko pomoč.

Jefferson (2003) piše, da nekateri uporabniki za pre-
prečevanje bolezni redno »jemljejo približno eno čajno 
žličko 5 ppm (približno 50 mikrogramov) koloidnega 
srebra«. Drugi spet ga jemljejo le po potrebi, in sicer 30 
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mililitrov  v koncentraciji od 5 do 10 ppm. Pri tem pa ko-
ličina celotnega dnevnega odmerka (24 ur) variira med 
eno in šestnajstimi unčami (ena unča = približno 30 mi-
lilitrov)! Pri težkih in kroničnih boleznih lahko po na-
vedbah Jeffersona srebro jemljemo od treh tednov do štiri 
mesece ali celo dlje.

Vsak človek bo hitro sam ugotovil, kakšen odmerek 
potrebuje njegovo telo, da lahko zbere dovolj odpornosti. 
Podobno kot pri vseh oblikah terapije vsak potrebuje či-
sto individualni odmerek.

Vsak človek mora odgovorno ravnati s svojim zdrav-
jem. Sem sodi tudi premišljena uporaba koloidnega srebra .

Nekateri znanstveniki tudi domnevajo, da obstaja ne-
posredna zveza med koncentracijo srebra v telesu člove-
ka in stanjem imunskega sistema. Glede na to naj bi bili 
ljudje, katerih organizem vsebuje malo srebra, pogosteje 
bolni kot tisti z visoko vsebnostjo srebra.

Naravno koncentracijo srebra v organizmu (ki ni po-
sledica jemanja zdravil oziroma izpostavljenosti indu-
strijski obremenitvi) je s posebno metodo določila sku-
pina avstralskih raziskovalcev (Wan idr., 1991). Ugotovili 
so naslednje vrednosti: 

kri  manj kot 2,3 miligrama na liter 
urin  manj kot 2 mikrograma
jetra  manj kot 0,05 mikrograma na gram vlažnega tkiva
ledvice  manj kot 0,05 mikrograma na gram vlažnega tkiva

Trditev, ki jo občasno zasledimo, da srebro sodi med 
elemente v sledovih (kot na primer selen), pa ne drži.
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Kako pridobivamo koloidno srebro?

Boljša kakovost 
s sodobnimi metodami

Načeloma lahko s pomočjo dveh postopkov tako re-
koč vsako snov pripravimo kot koloid. Da dobimo ustrez-
no velikost delcev, snov razpršimo (disperzijska metoda) 
ali pa združimo najmanjše delčke v velike koloidne delce 
(kondenzacijska metoda).

Kondenzacija se na primer pojavlja pri megli, kjer so 
delčki prahu kondenzacijska jedra meglenih kapljic. Pri-
mer disperzije je mletje srebra v »koloidnem mlinu«, kar 
danes ni več običajno, ali pa pridobivanje premogovega 
prahu iz trdnega premoga. Druge možnosti disperzije so 
homogenizacija, električna razpršitev kovin (tudi srebra), 
ultrazvok in peptizacija (encimatska cepitev).

Učinkovitost koloidnega srebra je odvisna od načina, 
kako ga pridobimo: z mletjem, kemično ali elektroko-
loidno. Nekateri avtorji v zadnjem primeru ne govorijo 
čisto korektno o elektrokemičnem ali elektromagnetnem 
pridobivanju. S posebnim generatorjem pridobljeno ko-
loidno srebro je brez dodatka proteinov ali soli in vsebuje 
zelo majhne srebrove delce.

Še v 30. letih prejšnjega stoletja je bilo pridobivanje 
koloidnega srebra zelo drago. 10 gramov je preračunano 
stalo do 35 €. Šele sodobne metode so omogočile pridobi-
vanje koloidnega srebra po dostopnih cenah. Ker elektro-
koloidno pridobljena suspenzija vsebuje veliko manjše 
delce kot na primer zmleto srebro, dajemo danes pred-
nost tej metodi. 
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Kemik prof. Römpp (1966) zelo nazorno opisuje neke 
vrste pridobivanje koloidnega srebra v laboratoriju: »Če 
na primer dve 2 do 3 mm debeli žici iz srebra v ledeno 
mrzli vodi s konicami približamo na 2 do 3 mm, se po-
tem, ko skoznju steče tok jakosti približno 110 V in od 4 
do 12 A, pojavi svetlobni lok, ki zeleno žari, srebrna žica 
pa se istočasno dispergira v rjave ali olivno zelene oblake 
koloidnega srebra.« Ker se ta postopek nanaša na kemi-
ka Georga Brediga (1868–1944) iz Heidelberga (Bredig, 
1898a in 1898b), govorimo tudi o Bredigovem aparatu 
in nekateri govorijo o srebru, ki je bilo pridobljeno po 
Bredi govi metodi, kadar mislijo koloidno srebro, kar pa 
ni čisto pravilno, saj obstajajo velike razlike med Bredigo-
vim aparatom in pridobivanjem koloidnega srebra z ge-
neratorji srebra:

Bredigov aparat Generator srebra

Razdalja elektrod v milimetrih Razdalja elektrod v centimetrih

Električni svetlobni lok z mehansko 
sprostitvijo elementarnega srebra (in 
nastankom nekaj srebrovega oksida)

Elektroliza z nastajanjem srebrovih 
ionov in kovinskega srebra

Približno 100 V, od 4 do 10 A,        
od 400 W do 1 kW

Približno od 30 do 40 V, od 1 do     
30 mA, od 30 mW do 1,2 W

Visoka napetost, jaki tok Nizka napetost, šibki tok

Pridobimo lahko od 1 g
do 1 kg srebra.

Pridobimo lahko do nekaj 
mg srebra. 

Današnjim uporabnikom je bistveno lažje, kot je bilo 
našim prednikom. Na voljo imajo sodobne naprave, ki 
omogočajo pridobivanje koloidnega srebra v zelo krat-
kem času. Ker je natančen postopek pridobivanja opisan 
v navodilih za uporabo proizvajalca naprave, naj tukaj za-
dostuje le kratek opis principa.
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Generator koloidnega srebra ima dve srebrni palici 
(elektrodi), ki ju potopimo v destilirano vodo in gene-
rator priključimo na električni tok. Ena od žic je anoda 
(plus pol), druga katoda (minus pol). Tok poleg sprostit-
ve srebrovih delcev (Ag°) ustvarja tudi pozitivno nabite 
srebrove ione (Ag+). Na katodi nastane vodikov plin, in 
ko se tvori Ag+, anoda nadomesti elektrone, ki so tam po-
trebni. »Če skozi srebro teče električni tok, nekaj srebro-
vih atomov na mejni površini z vodo izgubi elektron in se 
spremeni v ion. Medtem ko kovinsko srebro ni topno v 
vodi, srebrovi ioni so, zato se raztopijo v vodi in ustvarijo 
ionsko srebrovo raztopino.

Temu pravimo elektroliza. Pri elektrolizi nekaj ionov, 
ki so v neposredni bližini anode od toka, ki teče skozi, 
prejme elektron, ion pa jih spremeni nazaj v atom. Te ato-
me z van der Waalsovimi silami privlačijo drugi podobni 
atomi in tako tvorijo majhne kovinske delce. Tako z ele-
ktrolizo dobimo tako ione kot tudi delce.« (Key in Maas, 
2000)

Pozitivno nabiti kationi potujejo k negativno nabite-
mu minus polu (katoda), kjer sprejmejo elektrone, nega-
tivno nabiti anioni pa potujejo k pozitivno nabiti anodi. 
Kjer so prisotni kationi in anioni, le-ti poskušajo med-
sebojno izenačiti svoj naboj. Če ni prisotne soli, se pozi-
tivno nabiti srebrovi ioni (Ag+) dopolnjujejo z negativno 
nabitimi hidroksidnimi ioni (OH-). Če pa dodamo sol (na 
primer kuhinjsko sol), nastane srebrov klorid, kar prepo-
znamo po belem oblaku. Če želite to dokazovati s svojim 
koloid nim srebrom, raztopine potem več ne pijte. Po be-
sedah Franka Keya (v knjigi W. Jeffersona Colloidal Silver  
Today) konstanta topnosti za srebrov hidroksid znaša 
1,52 × 10-8. To pomeni, da se v litru čiste vode (brez do-
datka soli) 9,2 × 1022 (= 92 z 21 ničlami) lahko raztopijo 
srebrovi ioni, ne da bi se oborili.
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Katoda (minus pol) Anoda (plus pol)

Srebrov ion (Ag+) in elektron (e-) 
tvorita srebrov atom (Ag)  
(= redukcija srebrovega (kat)iona  
v srebrov atom). 

Srebrov atom (Ag) se razcepi  
v srebrov ion (Ag+) in elektron (e-) 
(= srebrov atom oksidira v srebrov 
(kat)ion).

Molekula vode (H2O) se razcepi 
v proton (H+) in hidroksidni ion 
(OH-). 

Iz štirih hidroksidnih ionov (4OH-) 
nastanejo molekula vode, molekula 
kisika (O2) in štirje elektroni (4e-).

Dva protona (2H+) in dva elektrona 
(2e-) tvorita molekulo vodika (H2).

Iz dveh hidroksidnih ionov (2OH-) 
in dveh srebrovih ionov (2 Ag+) 
nastane molekula srebrovega oksida 
(Ag2O) in molekula vode (H2O).

Če imamo ustrezen generator koloidnega srebra, ima-
mo svojo »zasebno kliniko«. Medtem ko je bilo ob izidu 
prve izdaje te knjige še skoraj nemogoče kupiti takšne na-
prave, danes generatorje tudi v Nemčiji prodajajo že za 
manj kot 200 EUR.

Namesto izraza koloidno srebro danes nekateri srebro, 
pridobljeno s takšnim generatorjem, imenujejo tudi »izo-
lirano srebro« (prim. www.silvermedicine.org).

A bodimo previdni. Zelo pomembno je, da so napra-
ve normirane in pridobijo navedeno količino koloidnega 
srebra. Pri nakupu generatorja srebra torej pazite na res-
nost ponudnika. Pri njem lahko kupite tudi srebrne pali-
ce s potrebno stopnjo čistosti 99,99 odstotka. Stroški za 
par takšnih srebrnih palic se glede na ponudnika gibljejo 
med 15,00 in 40,00 EUR. Elektrode naj nikoli ne bodo iz 
drugačnih srebrnih palic, sicer bodo vsebovale nečisto-
sti. Palice s sterling srebrom na primer vsebujejo strupen 
baker!

Za pridobivanje koloidnega srebra pa poleg tega 
potrebujemo tudi destilirano vodo, ki jo po možnosti 
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kupimo  v lekarni. Destilirana voda iz samopostrežne, ki 
je namenjena  likanju ali za akumulatorje, vedno ni pri-
merna, ker vsebuje tudi težke kovine. 

Če dvomite, se prepričajte pri proizvajalcu. Pri večkrat 
destilirani prečiščeni vodi (Aqua purificata) se lahko čas 
pridobivanja zaradi nizke električne prevodnosti za ne-
kajkrat podaljša.

Posodo takoj, ko iz nje odlijemo potrebno tekočino, 
spet dobro zapremo, odvečno destilirano vodo pa hrani-
mo v hladilniku. Destilirana voda v večjih količinah ni 
primerna za pitje. Uporabljajte jo izključno za pridobiva-
nje koloidnega srebra in pazite, da dodatno popijete do-
volj »navadne vode«.

Pri pridobivanju koloidnega srebra ne smemo dodaja-
ti soli, ker sicer samodejno nastanejo nezaželene srebrove 
soli (na primer srebrov klorid). Odsvetujemo tudi dodaja-
nje medu in vitamina C, kot to priporoča Silverseed (Sil-
verseed, 1999). Pri tako imenovani metodi z vročo vodo 
soli ni treba dodajati. Metoda se izvede v dveh delovnih 
korakih. Destilirano vodo najprej skuhamo v ognjevar-
ni, popolnoma čisti posodi, nato pa jo ravno tako dolgo 
hladimo, da tekočina več ne vre. Posoda za ogrevanje je 
lahko iz legiranega jekla, emajla ali stekla. Ne uporabljaj-
te posod iz aluminija, litega železa, bakra ali kuhinjskih 
posod iz preproste kovine, ker odločilno zmanjšajo kako-
vost koloidnega srebra.

Po segrevanju vodo v drugem koraku prelijemo v 
ognjevarno stekleno posodo in začnemo proces pridobi-
vanja z generatorjem. V ta namen ne uporabljajte kovin-
ske posode ali kuhalnika za vodo. Po eni strani se lahko 
kovinski delci raztopijo in onesnažijo vodo. Po drugi stra-
ni pa se lahko srebro izloči na stene posode. Med prido-
bivanjem in po njem koloidno srebro ne sme biti dalj časa 
v stiku s kovino. Za uživanje manjših količin koloidnega 
srebra lahko uporabimo kovinsko čajno žličko. Kdor pa 
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želi preprečiti vsak stik s kovino, lahko namesto kovinske 
uporabi plastično žličko ali kozarček za žganje. Za večje 
količine pa je najprimernejši običajen kozarec.

Nekateri uporabniki pridelujejo koloidno srebro v 
vod ni kopeli pri vklopljeni plošči na štedilniku. Nikar! Pri 
tem ustvarimo močno elektromagnetno polje, ki negativ-
no vpliva na kakovost koloidnega srebra.

Kot je opisano v enem izmed prejšnjih poglavij (prim. 
Kako doziramo koloidno srebro?), se koncentracija srebra, 
ki lebdi v vodi, navaja v ppm. Koliko srebra bodo oddale 
elektrode, je odvisno od številnih dejavnikov, med dru-
gim od temperature vode, medsebojne oddaljenosti obeh 
elektrod in kakovosti destilirane vode. Pri večini genera-
torjev srebra, ki jih najdemo na trgu, ne moremo dolo-
čiti želene koncentracije. Na voljo imamo tudi tehnično 
kompleksnejše naprave, pri katerih koncentracijo lahko 
določimo na začetku procesa pridobivanja. To je po-
membno zato, ker koncentracije v pripravljeni suspenziji 
ne moremo natančno določiti, saj so ustrezne merilne na-
prave preveč nezanesljive. Električni merilci prevodnosti 
so med drugim narejeni za raztopine (na primer za solne 
raztopine). Pri suspenzijah (kot je koloidno srebro) kaže-
jo napačne vrednosti.

Načeloma lahko koncentracijo koloidnega srebra sicer 
optično določimo. A ker pri tem igrajo vlogo različni dejav-
niki (koncentracija delcev in stopnja koagulacije delcev), je 
ta metoda za domačo rabo zelo nepraktična. Koncentraci-
jo lahko zanesljivo določimo le s pomočjo spektrometra za 
absorpcijo atomov v ustrezno opremljenem laboratoriju. 
Tyndallov učinek, ki je v nadaljevanju podrobneje opisan 
(prim. Kateri kriteriji kakovosti veljajo za koloidno srebro?), 
prav tako daje informacije le o tem, koliko je koloidnih sre-
brovih delcev, ničesar pa ne pove o njihovi koncentraciji ali 
velikosti. Zato se kot zanesljiva alternativa ponuja le upo-
raba umerjenega generatorja srebra.
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Pri pridobivanju koloidnega srebra pazite tudi na to, 
da mokre srebrne palice po vsaki uporabi očistite z runo 
(delno dobavljeno skupaj z napravo), kuhinjskim papir-
jem ali platnenim robčkom. Nikakor pa ne uporabljajte 
sredstva za čiščenje srebra ali gobice za čiščenje posode. 
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Kje lahko kupimo koloidno srebro?

Bodite pozorni 
na resnost ponudbe

Če po internetu iščemo ponudnike koloidnega srebra 
ali generatorjev srebra, hitro izgubimo pregled, saj je po-
nudba postala že zelo velika, predvsem podjetij iz ZDA. 
Biti moramo zelo previdni. FDA je na primer ugotovila, 
da mnogi proizvodi kljub označbi vsebujejo le majhne 
količine koloidnega srebra ali pa so celo nečisti. Mno-
ga podjetja sicer reklamirajo koloidno srebro, dejansko 
pa prodajajo srebrove soli, ki lahko povzročijo stranske 
učinke. Ker je rok trajanja koloidnega srebra tako in tako 
omejen (nekaj dni do nekaj tednov), je najbolje, da si po-
trebno količino pripravimo vedno sveže sami.

Kot smo omenili že v prejšnjem poglavju, danes tudi v 
Nemčiji ponujajo polavtomatske generatorje srebra, s ka-
terimi lahko vedno pridobimo enako koncentracijo kolo-
idnega srebra. Odsvetujemo nakup generatorjev z oznako 
»lastna izdelava«. 

Če želite kupiti končni izdelek, mirno vprašajte pro-
izvajalca po potrdilu o analizi in se prepričajte, kakšne 
koncentracije koloidnega srebra vsebuje (srebrovi delci in 
ioni), ali so bili uporabljeni stabilizatorji in ali je metoda 
izdelave standardizirana. Resen ponudnik bo brez težav 
odgovoril na vaša vprašanja. 

Če pomislimo, da letno porabimo vedno več denar-
ja za zdravljenje bolezni, pri tem pa se zdi, da smo kljub 
temu vedno bolj bolni, je vredno premisliti ter preizkusiti 
to univerzalno in naravno snov, ki je skoraj brez stranskih 
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učinkov. Premislek je še bolj smiseln, če pomislimo, da 
infekcijske bolezni sodijo med najpomembnejše vzroke 
smrti.
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Kateri kriteriji kakovosti veljajo  
za koloidno srebro?

Svežina, čistost in velikost delcev

Tako kot pri zdravilih in živilih bi nam morala biti 
tudi pri koloidnem srebru pomembna dobra kakovost. 
Dejstvo, da te zahteve včasih niso bile in tudi danes niso 
vedno upoštevane, je v veliki meri odgovorno, da se ko-
loidno srebro zelo nediferencirano kritizira. Dobra kako-
vost je med drugim odvisna od metode pridobivanja in 
skladiščenja.

Če koloidno srebro z generatorjem srebra pravilno 
pridobivamo, dobimo zelo majhne delce čistega srebra. Ti 
mikroskopsko majhni srebrovi delci lahko hitro dosežejo 
mesto, kjer jih telo potrebuje.

Glede velikosti delcev moramo upoštevati naslednje: 
manjši kot so posamezni srebrovi delci, večja je celotna 
površina, ki pride v stik z bolezenskimi klicami. Prof. 
Pömmp to razloži takole: »Zaradi zelo velike skupne po-
vršine so koloidi vseskozi ›aktivni na površini‹; delujejo 
kot močni adsorbenti in so dobri katalizatorji ali nosilci 
le-teh.

Zato tudi številne kemične reakcije potekajo pri ko-
loidih veliko hitreje kot pri neporazdeljenem materialu.« 
Veliko površino koloidnega srebra pojasnjuje s prime-
rom: »Če razdelimo srebrno kocko z volumnom 1 ccm in 
težo 10,5 g na majhne kocke z dolžino roba 1 mμ, dobimo 
1021 kockic s celotno površino 6000 qm!« Nato navaja, da 
potekajo reakcije na koloidnih delcih veliko hitreje kot na 
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neporazdeljenem materialu, ker ima število atomov in io-
nov, ki so na veliki površini, ustrezno več moči (kohezij-
ske sile, van der Waalsove sile itd.). In ker danes običajno 
izhajamo iz tega, da so v prvi vrsti srebrovi ioni odgovorni 
za antimikrobsko delovanje, so te navedbe zelo zanimive. 

Obstaja tudi preprosta metoda, s katero ugotovimo, ali 
imamo opraviti s koloidom. Pri tem nam pomaga tako 
imenovani Tyndallov učinek. Delci v koloidnih tekoči-
nah, naj bodo čiste ali motne, se umaknejo svetlobi. Če 
torej skozi koloidno tekočino pošljemo žarek svetlobe, se, 
če gledamo od strani, jasno izoblikuje fin mlečni trak. Ta 
fenomen je leta 1857 prvič opazil Michael Faraday (1791–
1867), leta 1867 pa ga je njegov naslednik John Tyndall 
(1820–1893) natančneje preučil. Učinek lahko primerja-
mo s sončnim žarkom, ki skozi majhno odprtino pade 
v prostor (na primer skozi strešno lino v skedenj) in mi 
lahko potem opazujemo prašne delce. Drug primer je 
svetlobni stožec žarometov ponoči. 

Koloidno srebro svojo učinkovitost ohrani približno 
tri mesece. Hranimo ga v pobarvanih steklenih posodah 
na hladnem. Ne postavljajmo ga v hladilnik, ker se lahko 
srebro izkosmiči. Zaščita pred svetlobo je potrebna zato, 

da srebro ne oksidira in postane 
neučinkovito. Če sveže pripravlje-
no koloidno srebro izpostavimo 
ekstremno močnim sončnim žar-
kom, oksidira že v desetih minu-
tah. Pri pritajeni svetlobi ta proces 
traja več dni. Zato koloid no srebro 
pripravljamo kar se da sveže in ga 
hranimo v temnih steklenih poso-
dah.

Plastične posode za ta namen 
niso primerne, ker se delci iz ste-
ne posode ločijo in se pomešajo s 
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tekočino . Srebro se zaradi električnega naboja lahko izlo-
či na stene plastičnih posod.

Najboljši kriterij kakovosti koloidnega srebra je njego-
va svežina. Glede na tip naprave je lahko srebrov koloid 
nekoliko rumenkaste barve, ki z rastočo koncentracijo 
postaja intenzivnejša. To ni kakovostna pomanjkljivost. 
Predvsem takrat, kadar pridobivamo zelo močno kon-
centrirano koloidno srebro, se lahko veliki delci odcepi-
jo od elektrode in delujejo nečisto. Če se to zgodi kljub 
temu, da smo uporabili destilirano vodo in kakovostne 
elektrode (prim. Kako pridobivamo koloidno srebro?), lah-
ko tekočino prefiltriramo z običajnim kavnim filtrom.

Rumena barva se navaja kot kriterij kakovosti. Neka-
teri proizvajalci koloidnega srebra menijo, da je rumena 
barva indikator koncentracije. To čisto ne drži. Posreduje 
bolj informacije o velikosti delcev. Gibbs (1990) to po-
jasnjuje s spremembo barve, ki se pojavi pri razpršitvi 
svetlobe. Vidna svetloba ima valovno dolžino od 380 do 
760 nm, razpršijo jo majhni delci (Gibbs navaja velikost 
delcev od 200 do 1200 nm).

Temu učinku dolgujemo na primer modro obarva-
nost neba. Po Gibbsovem mnenju je torej rumena barva 
koloidnega srebra znak zelo velikih srebrovih delcev ali 
nečistosti.

Zaželeni pa so zelo majhni srebrovi delci in čista sus-
penzija. Da obarvanje povzroča oksidacija (spojina sre-
brovih ionov z ioni kisika), izključuje na osnovi svojih 
raziskovanj. Njegove raziskave so pokazale, da je viso-
ko kakovostno koloidno srebro brezbarvno. A izkušeni 
strokovnjaki opozarjajo, da je blaga rumena obarvanost 
dopustna .

pH-vrednost koloidnega srebra bi morala biti nevtral-
na, torej imeti vrednost 7. 

Še eno vprašanje, o katerem se v zadnjem času raz-
pravlja, je vrsta toka. Nekateri generatorji srebra delujejo 
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na osnovi enosmernega, drugi pa na osnovi izmeničnega 
toka. Gibbs (1990) je v primerjalnem testu z enosmernim 
tokom proizvedel srebrove ione do 17 ppm, ni pa proizve-
del koloidnega srebra. Po njegovih izkušnjah z izmenič-
nim tokom dobimo boljšo kakovost. Key in Maas (2000) 
potrjujeta, da je izmenični tok v tem oziru boljši. Jeffer-
son (2003) pa daje prednost koloidnemu srebru, proizve-
denemu z nizko napetostjo in enosmernim tokom.

Priprava srebra z izmeničnim tokom lahko traja več 
ur. Pridobivanje koncentracij, ki so višje od 5 ppm, tako 
skorajda ni mogoče. Naprave nekaterih proizvajalcev 
kombinirajo oba postopka, enosmerna napetost je kom-
binirana z izmenično. 

Od časa do časa naletimo tudi na pojem (stabilizirani) 
srebrovi proteini. Proizvedemo jih iz mešanice srebrovega 
nitrata, natrijevega hidroksida in želatine. Predvsem vča-
sih so jih ponujali kot blag (mild) srebrov protein z od 19 
do 23 odstotki srebrovega deleža in močan (strong) sre-
brov protein z od 7,5- do 8,5-odstotno vsebnostjo srebra. 
Dodatek beljakovin naj bi preprečil sprijemanje in obar-
janje srebrovih ionov. Srebrove proteine nujno odsvetu-
jemo, ker lahko zaradi zelo visoke koncentracije srebra 
povzročijo argirijo. Kot še eno neustreznost Gibbs (1990) 
navaja dejstvo, da je koloidno srebro zaprto v želatini in 
da ni tako učinkovito v boju proti bakterijam, poleg tega 
pa je želatina idealno gojišče bakterij.
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Pomaga koloidno srebro  
tudi živalim?

Dobre izkušnje živinorejcev

Koloidno srebro lahko damo živalim s krmo ali pitno 
vodo. Odmerek je odvisen od njihove velikosti. Ker ima 
večina domačih živali tako kot majhni otroci nizko težo, 
bodimo pri odmerjanju previdnejši.

V nadaljevanju sledi nekaj izkušenj uporabe koloidne-
ga srebra pri živalih: 

»Naš angleški seter je bil zaradi 300 ugrizov rotvajler-
jev popolnoma zdelan. Eno rano je bilo treba zašiti z 80 
šivi. Žival je dobila gangreno in živinozdravnik je opustil 
upanje, da bi psa lahko rešil. Zato sem rane škropila s ko-
loidnim srebrom in mu vsakodnevno dala nekaj čajnih 
žličk tudi piti. Žival je v zelo kratkem času ozdravela!« (D. 
D., 28. 5. 1996; ELIXA Testimonials) »Imeli smo psa, ki 
je dobil infekcijo v ustih. Tri dni smo mu dajali koloidno 
srebro in infekcija je izginila. Poleg tega pa je imel naen-
krat prijeten zadah.« (R. Th., Las Vegas, 4. 12. 1997) 

»Pri šestih žrebičkih sem s koloidnim srebrom tri dni 
uspešno zdravil diarejo (E. coli). V drugem primeru sem 
konju, ki je zbolel za protozojskim mielitisom, sedem dni 
intravenozno dajal 30 ml koloidnega srebra. Medtem ko 
je bila običajna metoda neuspešna, gre konju zdaj že veli-
ko bolje. Nekoč sem moral pri kobili zdraviti maternično 
infekcijo. Po posebni terapiji z antibiotiki so bili po enem 
mesecu povzročitelji še vedno prisotni (Pseudooman 
aeruginosa ).



72 Zdravilni učinki koloidnega srebra

Šele potem, ko sem žival tri dni zdravil s koloidnim 
srebrom, so bakterije izginile.« (pismo veterinarja podjet-
ju Alternative Health Products Inc., 1998)

Ker koloidno srebro uničuje tudi bakterije, ki povzro-
čajo neprijeten vonj, Silverseed (1999) priporoča, da do-
mače živali z njim poškropimo. Po Silverseedovem mne-
nju je koloidno srebro primerno tudi za čiščenje akvarijev. 
Obstaja celo podjetje, ki je leta 2003 prijavilo patent za 
metodo zdravljenja s pomočjo suspenzije koloidnega sre-
bra, s katero lahko zdravimo največje težave pri tropskih 
in okrasnih ribah (Parker in Parker, 2003). V prijavi pa-
tenta je zapisano, da lahko z njim zdravimo širok spekter 
kožnih bolezni. Metoda temelji na koncentraciji srebra 1 
ppb (= del srebra na eno milijardo delov vode, torej ti-
sočkrat močneje razredčeno kot 1 ppm; prim. Kako dozi
ramo koloidno srebro?). Na ta način naj bi v nekaj dnevih 
pozdravili celo večje rane. Avtorji patenta priporočajo, da 
vsak drugi dan dodamo čajno žličko (= 5 ml) koloidnega 
srebra (6 ppm) v približno 40 litrov (10 galon) akvarijske 
vode. Pri daljši uporabi moramo tedensko zamenjati po-
lovico vode.

Avtorji tudi pišejo, da lahko kožne bolezni pri ribah, 
ki jih povzročajo bakterije ali virusi, preprečimo z doda-
janjem od 3 do 0,5 ppm v akvarijsko vodo.

Koloidno srebro je patentirano tudi za uporabo pri 
umetnem oplojevanju živali (Parker in Parker, 2003). Na 
Floridi so v neki univerzi ugotovili, da lahko v gojiščih 
ostrig z bakrom in koloidnim srebrom uničijo bakterije, 
ki povzročajo bolezni, ne da bi pri tem škodili ostrigam 
(Jefferson, 2003).

Na ta način lahko elegantno rešimo problem, ki se po-
javi pri teh živalih.

Še en način uporabe koloidnega srebra v kmetijstvu 
za gojenje kokoši opisuje Jefferson (2003). Gre za zanimi-
vo alternativo čezmerni uporabi antibiotikov (prim. tudi 
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uporabo vodikovega superoksida za podobne namene, 
Pies, 2003).

Jefferson (2003) citira lastnico psov (Karen Sanders), 
ki je imela dobre izkušnje s koloidnim srebrom pri raz-
ličnih kroničnih boleznih svojih živali. Neka druga žen-
ska poroča, da je pri svojem rotvajlerju s koloidnim sre-
brom pozdravila prebavne motnje tako, da mu ga je dala 
v hrano in pijačo. Uporabnik koloidnega srebra iz okrožja 
Emsland je založbi VAK sporočil, da je gojitelj golobov 
pri svojih poštnih golobih s podporo zdravilca pozdravil 
glivični napad. Poleg tega je bilo mogoče s koloidnim sre-
brom uspešno pozdraviti »bolezen mladih golobov«, ki jo 
je verjetno povzročila bakterija E. coli. Podobno sporočilo 
je 22. januarja 2004 založbi posredovala tudi bralka: »Ker 
imamo vrtnarijo, torej tako rastline kot tudi živali, sem 
lahko koloidno srebro uporabljala na različnih področjih, 
na primer pri kokoših, ki dobijo lažje prebavne motnje 
oziroma drisko zaradi bakterije E.coli. Preventivno redno 
dodajanje koloidnega srebra v pitno vodo je zelo učinko-
vito.« Ta uporabnica pa je imela dobre izkušnje s koloid-
nim srebrom tudi pri vnetjih vimen pri kravah in telečji 
gripi. Trenutno se različna podjetja ukvarjajo z uporabo 
srebrnega tekstila in srebrovih krem za živali. Terapevtske 
bandaže že lahko kupimo in po vsej verjetnosti bo razvoj 
na tem področju (za živali) podobno hiter, kot je na dru-
gih (prim. Srebrni prah in srebrne niti).
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Lahko koloidno srebro uporabljamo 
tudi pri rastlinah?

Bolj zdrava zelenjava zaradi  
koloidnega srebra

Koloidno srebro lahko proti povzročiteljem bolezni 
uporabljamo tudi pri rastlinah (bakterije, virusi, glive). 
Razpršimo ga po listih ali dodamo vodi za zalivanje. Tako 
bomo brez dodatka številnih strupenih snovi vzgojili bolj 
zdravo in bolj odporno zelenjavo, lahko pa ga uporablja-
mo tudi za nego sobnih rastlin. Literatura priporoča eno 
čajno žličko koloidnega srebra (z 20 do 30 ppm) na liter 
vode.
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Nekateri ljudje solato ali druga živila poškropijo s ko-
loidnim srebrom, da ostanejo dalj časa sveži. 

Poskusite dodati nekaj kapljic koloidnega srebra v 
vazo z rožami ali pa z njim poškropite rezano cvetje. Ugo-
tovili boste, da se jih boste lahko dalj časa veselili. 

Vedno več cvetličarjev ugotavlja, da se nakup genera-
torja srebra že po kratkem času obrestuje. S koloidnim 
srebrom privarčujejo veliko denarja za zaščitna sredstva 
za rastline in sredstva, ki rastline ohranjajo sveža (za re-
zano cvetje).

22. januarja 2004 je bralka (z vrtnarije) pisala založbi 
VAK o uporabi koloidnega srebra pri rastlinah: »Dobre 
rezultate imam pri rdečem pajku na fižolu in jajčevcih«.

Zelo vabljiva je misel, da bi sčasoma lahko opustili 
vedno več kemičnih zaščitnih sredstev za rastline, ko bi 
se razvedelo o širokem spektru učinkovitosti koloidnega 
srebra. 

V zvezi s tem pa še tale nasvet: rastline s koloidnim 
srebrom po možnosti poškropimo šele v mraku. Pa ne le 
zato, ker močno sonce zanje ni dobro (tudi če uporabimo 
čisto vodo), temveč tudi zato, ker koloidno srebro na svet-
lobi ni tako obstojno.
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Kakšni so stranski učinki  
koloidnega srebra?

Univerzalno sredstvo:  
(skoraj) brez stranskih učinkov

Poleg vprašanja o učinkovitosti nas zanimajo pred-
vsem stranski učinki koloidnega srebra. Pri tem mora-
mo imeti pred očmi dejstvo, da koloidno srebro ni ke-
mikalija (torej ni kemično pridobljena, umetna snov). 
Če koloidno srebro premišljeno uporabljamo, se nam 
stranskih učinkov ni treba bati, prav tako do sedaj ni 
bilo opisanega medsebojnega vpliva z zdravili. Koloid-
no srebro ne škoduje niti telesu lastnim encimom niti 
želodcu .

A kljub temu moramo opozoriti na nevarnost argiri-
je. Argirija je sivo modro obarvanje kože in sluznic, ki jo 
povzroči kopičenje srebra. Ta fenomen so opisovali že ti-
sočletje pred Kristusom. Kot prvi znaki argirije se na dle-
snih pojavijo sivo modre srebrne linije. Argirijo dobimo, 
če smo trajno izpostavljeni zelo visokim odmerkom sre-
bra. Potrebne so enormne količine elementarnega srebra 
in sicer povprečno 3,8 g na dan. Kar pa je milijonkrat na 
količina običajno priporočenega dnevnega odmerka ko-
loidnega srebra za zdravljenje odraslega človeka (prim. 
Kako doziramo koloidno srebro?). Celo gliv, ki imajo po 
naravi povišano koncentracijo srebra (če bi vsebovale 
enormno visoko količino 500 µg srebra na g), bi morali 
na dan pojesti na kilograme, da bi dosegli nevarno čez-
merno dozo. 
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Ko so bili pred desetletji še zelo nekritični do koloid-
nega srebra in so pogosto uporabljali srebrovo sol in sre-
brove proteine, se je zaradi visoke vsebnosti srebra argiri-
ja pogosto pojavljala. Ta stranski učinek sicer ne povzroča 
zdravstvenih okvar, je pa za prizadete velik kozmetični 
problem, ker je obarvanje kože trajno.

Primer, ki se pogosto omenja, je primer Rosemary Ja-
cobs. Številni prispevki svarijo pred koloidnim srebrom, 
nato je v njih opisana usoda gospe Jacobs, čeprav je v nje-
nem primeru šlo za uporabo srebrovega nitrata (Ciampa 
1996, Barret).

Pacientka je kot otrok proti alergiji dalj časa jemala 
preparat srebrovega nitrata, torej srebrovo sol. Spet drugi 
viri poročajo, da je uporabljala kapljice za nos. Zbolela je 
za močno argirijo. Kritiki koloidnega srebra na povratna 
vprašanja sploh ne odgovarjajo ali pa agresivno komen-
tirajo vztrajna poizvedovanja. Hvalevredna izjema pa je 
sama Rosemary Jacobs. Na svoji spletni strani (Jacobs, 
1999) si prizadeva, da vsega ne bi metali v en koš. Vendar 
pa se tudi ona omejuje na domnevanja in ne ponudi do-
kaza, da lahko tudi čisto koloidno srebro (brez dodatka 
soli ali proteinov) povzroči argirijo.

Lahko torej sklepamo, da srebro, ne glede na način 
priprave (koloidno, kot ion, kot nabit delec ali kot sol) 
načeloma lahko izzove argirijo. A zdi se, da ta fenomen 
ni toliko vprašanje priprave srebra, temveč bolj vpraša-
nje zaužite količine, kar pojasnjuje tudi dejstvo, da ta 
stranski učinek povzročajo predvsem srebrove soli in 
proteini. Koncentracija srebrovih ionov je namreč veli-
ko višja.

Če je kopičenje srebra v koži »le« kozmetični problem, 
lahko v očesu povzroči motnje delovanja. Po Guggenbi-
chlerju (Guggenbichler idr., 2003) lahko visoka koncen-
tracija koloidnega srebra (100 µg na mililiter) v kostnem 
cementu vpliva na delovanje živcev.
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Nasprotno pa so v laboratoriju dokazali, da je nano-
srebro (5 do 50 nm veliki srebrovi delci) v kostnem ce-
mentu učinkovito tudi proti rodovom bakterij, odpornih 
na antibiotik, obenem pa ni povzročalo nobenih stran-
skih učinkov (ni poškodovalo celic) (Alt idr., 2003).

Tu in tam zasledimo tudi opozorila, da uporaba srebr-
nih akupunkturnih igel na mestih vboda lahko povzroči 
lokalno črno obarvanost kože. V novejši literaturi najde-
mo tudi zapise o tem, da se v ekstremnih primerih lah-
ko tudi pri zdravljenju ran s srebrovimi proizvodi pojavi 
argirija ali razdraženost kože (Landsdown in Williams, 
2004, Cooper, 2004). Na splošno lahko z vso pravico trdi-
mo, da je zdravljenje ran s srebrom zelo koristno, skriva 
pa zelo majhno tveganje.

Srebro tako rekoč nikoli ne izzove alergij. Opazili so 
jih le pri ljudeh, ki so bili trajno izpostavljeni zelo viso-
kim koncentracijam srebra (na primer delavci v rudnikih 
srebra). Alergije se nanašajo na primesi niklja v srebrnem 
nakitu. 

Običajna vsebnost srebra v krvi je nižja od enega µg na 
liter, koncentracija v telesnem tkivu pa deset nanogramov 
na gram tkiva (Landsdown in Williams, 2004). Pri delav-
cih, ki so bili stalno izpostavljeni visokim koncentracijam 
srebra, pa so našli enajst mikrogramov na liter seruma. 

Zdrava koža srebra ne absorbira, pri ranah pa je to dru-
gače. Tako so pri pacientih z opeklinami, ki so jih zdravili 
s srebrovim mazilom, našli do 60 µg na deciliter (= 100 
ml) srebra v serumu in do 1100 µg v 24-urnem urinu. Pri 
vseh teh pacientih se niso pojavili nobeni stranski učin-
ki, navedenih ni nobenih opozoril o poškodbah jeter ali 
ledvic zaradi srebra (Guggenbichler idr., 2003, ter Lands-
down in Williams, 2004).

Pri dolgotrajnem uživanju velikih količin koloidnega 
srebra lahko uničimo bakterije prebavnega trakta. Zato 
moramo v takšnih primerih poskrbeti za izravnavo, na 
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primer z jogurtom. Vendar pa to ni velik problem in v na-
sprotju z antibiotiki koloidno srebro ne slabi imunskega 
sistema. Ravno nasprotno, telesu kot ščit pred številnimi 
boleznimi priskrbi »drugi imunski sistem«. 

Opozoriti pa moramo še na en mogoč stranski učinek, 
tako imenovano reakcijo Jarisch-Herxheimer. Poimeno-
vali so jo po zdravnikih Adolfu Jarischu (1850–1902) in 
Karlu Herxheimerju (1861–1944), ki sta opazila, da se pri 
pacientih s sifilisom po začetku zdravljenja s salvarsanom 
ponavlja začasno poslabšanje simptomov. Če pravilno 
pogledamo, vidimo, da je to dokaz delovanja. Če namreč 
uničimo veliko bolezenskih klic, na primer s koloidnim 
srebrom, telo preplavi velika količina strupenih snovi, ki 
se sproščajo iz uničenih bakterij. Le-te lahko potem začas-
no povzročijo vročino, utrujenost, simptome, podobne 
gripi, in podobno. Če se to zgodi, lahko uživanje koloi-
dnega srebra prekinemo, dokler simptomi ne izzvenijo .

Stranske učinke lahko opišemo s stavkom: zdi se, da 
je vsemu, kar je sestavljeno iz več kot ene celice, koloidno 
srebro všeč.
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Čemu takšno vznemirjenje?

Ocene zdravstvenih institucij

Ker je imelo koloidno srebro že pred letom 1938 svoje 
mesto v medicini, ga je ameriška registracijska institu-
cija FDA (Food and Drug Administration) pred nekaj 
leti potrdila najprej kot zdravilo za namene, v katere se 
je koloidno srebro tradicionalno uporabljalo. FDA si je 
sicer pridržala pravico, da je proizvode, ki so bili na trgu, 
podrobneje preučila, od prodajalcev pa je zahtevala, da 
priskrbijo dokaz o delovanju in potrdijo neoporečnost. 
Nekateri zaposleni so opozarjali, da lahko nekritična 
uporaba srebrovih proteinov in srebrovih soli povzroči 
argirijo (obarvanje kože zaradi predoziranja) (Fung idr., 
1995, Fung 1998), vendar s tem niso mislili kovinskega, 
koloidnega srebra. Visoke koncentracije srebrovih prote-
inov lahko povzročijo tudi poškodbe ledvic in vročinske 
napade, ki se pojavijo nekaj ur po vdihovanju kovinske 
pare, pri dolgotrajni uporabi pa nevrološke okvare.

Čeprav se zdi, da imajo te navedbe bolj teoretični zna-
čaj, jih omenjamo, da bodo informacije uravnotežene. 
Vsi primeri, ki jih navaja ameriška zdravstvena institu-
cija, se nanašajo na paciente, ki so dolga leta, do 35 let, 
neprekinjeno jemali srebrove proteine (torej ne čistega 
srebra). Ne navaja pa koncentracije dnevnega odmerka. 
Čisto kovinsko srebro v poročilih ni negativno ocenjeno.

15. oktobra 1996 pa je FDA pozvala, da je treba do 
13. januarja 1997 predložiti poročila o izkušnjah in ar-
gumente za uporabo koloidnega srebra. Skupno so zago-
vorniki in nasprotniki vložili 251 komentarjev. Med njimi 
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najdemo tudi že dolgo znane protiargumente. Tako kot v 
celotni razpravi o koloidnem srebru tudi v tem procesu 
pogosto ne ločujejo različnih pripravkov (čisto koloidno 
srebro in srebrove soli oziroma proteini).

Žal si je celotno problematiko poenostavila tudi FDA 
in je sledila temu zmedenemu načelu. Ne da bi upoštevala 
razlike, je odločila, da »proizvodi, ki vsebujejo koloidno 
srebro ali koloidne soli za notranjo ali zunanjo uporabo, 
načeloma ne morejo veljati kot varni ali učinkoviti«. Zato 
niso bili dovoljeni kot zdravila. Določba je stopila v ve-
ljavo 16. septembra leta 1999. A povedati je treba tudi, 
da pa oblasti ne trdijo, da so ti proizvodi neučinkoviti ali 
nevarni. Tudi za to namreč nimajo dokazov. Se pa ome-
njeni izdelki v ZDA lahko prodajajo vsaj kot dopolnilo k 
prehrani. Tako ima poučen uporabnik še vedno možnost, 
da dobi svojo izkušnjo.

FDA je tudi opozorila, da ponudniki za posamezne 
indikacije niso predložili znanstvenega dokaza o delova-
nju. Pri vsem tem moramo imeti pred očmi, da so kriteriji 
za takšne študije zelo strogi (dvojna slepa študija, nadzor 
učinka placeba) in da so študije že ob majhnem odstopa-
nju od formalističnih določil zavrnjene. Posamez na štu-
dija stane več sto tisoč evrov in lahko v večini primerov 
razišče le eno bolezensko sliko. Zato ni čudno, da pred-
vsem majhna podjetja ne morejo izpolniti teh zahtev. In 
ravno majhna podjetja so tista, ki ponujajo alternativne 
izdelke. Kdo pa bo kasneje kupoval drage proizvode? Jas-
no je namreč, da morajo stroške za te pretirano drage štu-
dije konec koncev nositi potrošniki. 

Po drugi strani pa na srečo še obstajata zdrava člo-
veška pamet in izkušnja (žal pri FDA izkušnja ne šteje, 
čeprav ima v medicini, govorimo tudi o izkustveni me-
dicini, svoje trdno mesto). Iz mnogih poročil o izkušnjah 
vemo, da lahko koloidno srebro uspešno uporabimo proti 
različnim bolezenskim klicam.
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Seveda je zelo pomembno, da ponudniku lahko zau-
pamo. FDA je na primer tudi ugotovila, da nekateri iz-
delki ne vsebujejo tega, kar je deklarirano na etiketi. To 
je fenomen, s katerim se vsakodnevno srečujemo na vseh 
življenjskih področjih in ki s strani potrošnika ni dopu-
sten. Kritiki koloidnega srebra so tako dobili v roke do-
brodošel protiargument, ki so ga posplošeno prenesli na 
vse izdelke. Kdor torej kupi končni izdelek, se mora pre-
pričati, da to stori pri resnem ponudniku. Po drugi strani 
pa to tako in tako velja za vsak izdelek, ne le za koloidno 
srebro. 

Če še povzamemo: pri vseh izdelkih, ki jih kritizira 
ameriška zdravstvena institucija FDA, gre za srebrove 
proteine in srebrove soli, ne pa za čisto koloidno srebro, 
ki je pridobljeno z elektrokoloidnim postopkom. Poleg 
tega pomirjujoče navaja, da so se zastrupitve s srebrom 
pojavile le pri ljudeh, ki so bili izpostavljeni zelo visokim 
koncentracijam srebra zaradi dela v industriji.

Tudi najvišji dovoljeni dnevni odmerki za elementar-
no koloidno srebro, ki jih priporoča FDA, niso razlog za 
vznemirjenje, temveč oznanjajo konec nevarnosti. 

Najvišji dovoljeni dnevni odmerek:  5 mikrogramov na kg telesne teže
Kritični odmerek:  14 mikrogramov na kg telesne teže

Potemtakem naj bi bil dnevni odmerek na primer 
manjši od 

350 mikrogramov za moškega, težkega 70 kilogramov, ali
25 mikrogramov za otroka, težkega 5 kilogramov.
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Po priporočilih agencije EPA (ameriška komisija za 
varstvo okolja) lahko srebro glede na sestavo tal dodaja-
mo nekaterim živilom: 

pšenična moka  0,3 mikrograma na gram
otrobi  0,9  mikrograma na gram
mleko  od 27 do 54  mikrogramov na liter
gobe  do nekaj sto  mikrogramov na gram

Da bi z živili vnesli v telo najvišjo dovoljeno dnevno 
dozo, bi moral 70 kilogramov težak človek na dan pojesti 
približno 1,2 kilograma pšenične moke, skoraj pol kilo-
grama otrobov ali šest do trinajst litrov mleka. Pri čemer 
dnevni odmerek dejansko pomeni dnevni vnos v daljšem 
časovnem obdobju.

Z živili dnevno zaužijemo od 1 do 88 mikrogramov 
srebra (Guggenbichler, 2003) in najvišja dovoljena meja 
za pitno vodo v Nemčiji znaša 100 mikrogramov na liter, 
v ZDA pa polovico te količine. Telo iz pitne vode posrka 
približno deset odstotkov srebra, ki je v njej.

V Nemčiji želijo nadzorne institucije koloidno srebro 
uvrstiti med »zdravila po št. 1 in 6., 1. odst., 2. člena AMG 
(Zakon o zdravilih)«, kar pomeni, da ga kot pripravljeno 
zdravilo ureja »zahteva po dovoljenju skladno z 21. čle-
nom AMG«. Po 13. ff členu AMG je potrebno tudi dovo-
ljenje za pridobivanje. Takšno dovoljenje za pridobivanje 
pa bo po potrebi izdala posamezna deželna vlada. Seveda 
pa se to ne nanaša na pridobivanje za lastno uporabo. Obe 
omejitvi (zahteva po dovoljenju in dovoljenje za pridobi-
vanje s strani zdravstvenih oblasti) poleg tega veljata le 
takrat, kadar koloidno srebro pridobivamo v komercial-
ne in prodajamo v terapevtske namene. Določitev statusa 
zdravilo, prehransko dopolnilo ali kozmetično sredstvo 
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itd. je med drugim vedno odvisna od določitve name-
na uporabe. Kdor želi prodajati koloidno srebro, mora 
to vprašanje predhodno razjasniti z nadzornimi organi. 
Ustrezne informacije lahko dobimo pri zveznem institutu 
za zdravila in medicinske produkte (BfArM) v Bonnu.

Avstralska zdravstvena institucija (Therapeutic Goods 
Administration) je na primer upoštevala različne mož-
nosti uporabe koloidnega srebra in od decembra 2002 
naprej za obdelavo in čiščenje pitne vode s koloidnim 
srebrom pridobitev dovoljenja ni več potrebna. Izdelke 
s terapevtskim učinkom pa ureja zakonodaja o zdravilih 
(prim. www.tga.health.gov.au).
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Odpornosti: da ali ne?

Odpornost na srebro je redek pojav

Problem, ki ga moramo vzeti zelo resno in ki ga pov-
zroči pogosta in nekritična uporaba antibiotikov, je od-
pornost. Sčasoma bakterijam namreč uspe, da se tako 
spremenijo (mutirajo), da jim antibiotik več ne pride do 
živega. Znanost si sicer prizadeva in razvija vedno nove 
snovi, a obstaja nevarnost, da nekega dne ne bo več mo-
gla stopati v korak s hitrostjo mutiranja bolezenskih klic. 
Poročila o (tudi večkrat) odpornih rodovih bakterij se za-
strašujoče množijo. Nekatere izmed teh bakterij so zelo 
pomembne pri infekcijah ran. Posebej strah zbujajoče so 
klice, s katerimi se lahko okužimo v bolnišnici (nosoko-
mialne infekcije), saj se tam lahko odlično razmnožujejo. 
Tipičini sta Staphylococcus aureus (MRSA) in Pseudo-
monas aeruginosa, ki sta pogosto odporni še na več an-
tibiotikov (večkratna odpornost). Kot posledica takšnih 
infekcij, ki jih dobimo v bolnišnici, se močno ne povečajo 
le stroški zdravljenja, podaljša se tudi čas ležanja 600.000 
pacientov, ki se v Nemčiji okužijo. Do četrtine teh infekcij 
pride na intenzivnih oddelkih. Za infekcijami, povzroče-
nimi s katetrom (srčni kateter itd.), umre v Nemčiji več 
ljudi kot v cestnem prometu (Bechert und Steinrücke 
o.J.).

V zadnjih letih je na to tematiko izšlo več podrobnih 
člankov, predvsem o zdravljenju ran (Landsdown, 2002a 
in 2002b, Landsdown idr., 2004, in Cooper, 2004).

Bakterije danes sami izpodbujamo, da razvijajo od-
porne rodove, saj že ob blagem obolenju sežemo po 
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močnih  zdravilih. Poleg tega mnoga zdravila delujejo le 
proti simptomom, medtem ko koloidno srebro odpra-
vi vzroke, ker uniči povzročitelje bolezni. Vedno večja 
odpornost bakterij kot tempirana bomba napoveduje 
medicinsko katastrofo. Obstaja bojazen, da bodo nekoč 
čudežna orožja, antibiotiki, v nekaj letih po vsem sve-
tu odpovedali. Zato je smiselno, da pri zdravljenju in v 
preventivi (na primer pri prehladnih obolenjih) najprej 
preizkusimo koloidno srebro, saj imamo na razpolago ve-
liko poročil o tem, kako ta snov uspešno zdravi vnetja in 
vzpodbuja hitro ozdravitev organizma.

Vedno več je tudi poročil o odpornosti gliv proti zdra-
vilom, ki so bila razvita za boj proti njim (antimikotiki). 

Zato je zelo pomembno, da koloidno srebro deluje 
tudi pri povzročiteljih bolezni, ki so postali odporni na 
antibiotike. Razlog za to je preprost: ker srebro deluje 
na več nivojih (vpliv na dihalno verigo bakterij, uniče-
nje integritete celične stene bakterij, preprečevanje šir-
jenja DNK itd.), se odpornost razvije težje, kot če je na 
delu le en mehanizem, kot v primeru antibiotikov in 
antimikotikov .

A koloidno srebro ni čudežno zdravilo ali zdravilo, 
ki lahko pozdravi vse, in seveda lahko spet in spet od-
krijemo opise primerov odpornosti na srebro (npr. B. 
Slawson idr., 1992, Thurman in Gerba, 1989, ter Güh-
ring, 2000). Sem sodijo med drugim tudi nekatere vrste 
enterobakterij  (mnoge izmed njih prištevamo med čreve-
sne bakterije in lahko povzročijo različne resne bolezni) 
in Klebsiella  pneumoniae (povzročiteljica pljučnice). V 
bolnišnici Massa chusetts General Hospital je neki pacient 
celo umrl zaradi salmonele, ki je bila odporna na srebrove 
ione (Jefferson, 2003). Guggenbichler (2003) navaja, da 
so Citrobacter freundii (lahko povzroči infekcijo sečil), 
Proteus mirabilis in Enterobacter cloacae (je del črevesne 
flore in lahko povzroči številna vnetja zunaj črevesja ali 
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zastrupitev krvi) klice, ki so odporne na srebro, prav tako 
na to izrecno opozarja Landsdown (2002a).

Znanstveniki so raziskovali, kako lahko pride do od-
pornosti na srebro. Izolirali so rodove bakterij iz srebro-
vih rudnikov. Namreč te bakterije morajo biti odporne 
na srebro, sicer na takšnem kraju ne bi mogle preživeti. 
Ugotovili so, da bakterije odlagajo srebro v zunanji celični 
steni in se na ta način izognejo škodljivemu učinku. Ob-
staja pa še druga razlaga: rodovi bakterij, ki so odporni na 
srebro, imajo zaradi mutacij črpalke, ki srebrove ione iz-
črpajo, preden postanejo nevarni klicam (Cooper 2004). 
Pri tem pa je treba opozoriti, da je bil pri teh preiskavah 
poudarek na srebrovih ionih in ne na elementarnemu sre-
bru. A kljub temu nam je to lahko v opozorilo, da mora-
mo tudi koloidno srebro uporabljati premišljeno. 

Koncentracija srebra, ki jo prenesejo odporni rodovi 
bakterij, je 500-krat višja kot odpornost, ki jo imajo rodo-
vi, občutljivi na srebro (Gühring, 2000).
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Srebrni prah in srebrne niti

Aktualne novosti

Pogosto slišimo trditve, da koloidno srebro za farma-
cevtsko industrijo ni zanimivo, ker ga ne moremo pa-
tentirati. To ne drži. Prav zadnja leta se prijavljajo vedno 
novi patenti, ki bodisi temeljijo na koloidnem srebru ali 
pa ga vsaj vključujejo. Nanašajo pa se na različne možno-
sti uporabe. Tako na primer med lastniki patentov najde-
mo vse vodilne proizvajalce barvnih filmov. Med patente 
sodijo tudi antistatične politure, dezinfekcijska sredstva 
in metode, proizvodi za dializo krvi, sredstva za rast las, 
površinski premazi, proizvodi za ustno higieno, genera-
torji srebra, naprave za pripravo vode, metode za konzer-
viranje sperme, jajčnih celic in zarodkov v okviru umetne 
oploditve živali ter žvečilni gumiji in pastile za odvajanje 
od kajenja (Parker in Parker, 2003). 

To poglavje posvečamo najpomembnejšim novostim 
v zadnjih letih. 

Ko je leta 1998 izšla prva izdaja knjige Zdravilni učinki 
koloidnega srebra, v Nemčiji še ni bilo mogoče kupiti niti ge-
neratorjev za proizvodnjo koloidnega srebra niti končnega 
izdelka. V skladu s tem ljudje takrat tudi skorajda niso imeli 
izkušenj s to snovjo. Do danes pa se je že marsikaj spre-
menilo. Vedno več zdravilcev (in posameznikov) uporablja 
koloidno srebro in mnoga podjetja temeljijo na »srebrnih« 
poslovnih idejah. Te novosti delno vsebujejo koloidno sre-
bro, delno elementarno nanosrebro in delno srebrove ione. 

Dobro načelo se torej uveljavlja. Pozitivno pri tem je 
tudi dejstvo, da so te novosti podkrepljene s študijami, 
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ki so prilagojene današnjim znanstvenim standardom in 
na ta način istočasno podpirajo dosedanje izkušnje. Celo 
skeptičen znanstvenik kdaj pa kdaj presenečeno ugotovi, 
»kako prepričljivi so vendar rezultati«.

Srebrna oblačila, 
plačana iz zdravstvenega zavarovanja

Na državnem zboru v Wormusu je cesar Maksimiljan 
leta 1495 v uredbi o načinu oblačenja določil, da sta zlata 
in srebrna tkanina rezervirani samo za stanova plemstva 
in vladarjev. To naj bi takrat tudi na zunaj utrdilo meje 
med (družbenimi) razredi. Danes pa ima srebrni tekstil 
čisto drugačen pomen in je seveda dostopen vsakomur.  
V nekaterih primerih zanje celo plača zdravstvena zava-
rovalnica, npr. pri nevrodermitisu.

Nevrodermitis in atopični ekcem (termina se včasih 
prekrivata) se odražata predvsem s srbečimi in luskinasti-
mi spremembami na koži, ki so nagnjene k bakterijskim 
infekcijam (pogosto Staphylococcus aureus). Zdravimo 
ju z mazili iz kortizona, pri uporabi le-teh pa moramo biti 
ob dolgotrajni uporabi bolj zadržani. Bolezni še danes ni-
sta ozdravljivi, težave pa lahko imamo tudi zaradi nošenja 
oblačil. Zato se prizadeti vedno zelo radi oklenejo vsake 
rešilne bilke. A so kmalu razočarani. Sem in tja pa je tak-
šno zdravljenje le uspešno.

Že pred 30 leti so za zdravljenje ran razvili tkanino 
iz najlona, ki je prevlečena s srebrom. Od pred kratkim 
so za lajšanje težav pri nevrodermitisu in diabetični nogi 
na voljo celo različne posebne tkanine, ki so prevlečene 
s srebrom (obleka in posteljnina). Srebrovi delci se s po-
močjo posebnega postopka tako dobro usidrajo v mikro-
vlakna tkanine, da dobro prenesejo celo pogosto pranje. 
Da srebrno perilo resnično pomaga, dokazujejo številna 
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poročila, izrecno priporočilo Zveze obolelih za nevro-
dermitisom v Nemčiji (prim. www.neurodermitis.net) in 
seveda znanstvene študije (Abeck in Ring, 2002, Gauger 
idr., 2003, ter Wulf in Moll, 2004).

Odmeven primer dečka, obolelega za nevrodermiti-
som, je 2. februarja 2003 prikazala televizija ZDF v oddaji 
Opoldanski magazin. Zahvaljujoč srebrnemu perilu, lah-
ko on in njegovi starši danes ponoči spijo.

Poročilo o primeru: neka ženska je skoraj 60 let bole-
hala za nevrodermitisom. Odkar nosi srebrno perilo, so 
se srbenje, kraste in prhljaj občutno zmanjšali. Sama tudi 
pravi, da lahko prespi noč brez srbenja le zaradi srebrnega 
perila.

Pod vodstvom dermatologa prof. Abecka iz Münchna 
je potekalo testiranje srebrnih oblačil pri otrocih z atopič-
nim ekcemom in ugotovljeno je bilo »občutno zmanjšanje 
števila bakterij Straphylococcus aureus« ter s tem pogoje-
no izboljšanje klinične slike. Abeck in Ring (2002) v svo-
jem učbeniku pišeta: »Uspelo je dokazati antimikrobsko 
delovanje, usmerjeno tudi proti bakteriji Straphylococcus 
aureus, ki ji ne škodi niti ponavljajoče pranje. Te tkanine 
imajo tako zaščitne kot tudi antimikrobske lastnosti.«

Nekateri avtorji tudi potrjujejo, da »so oblačila glede 
na raziskave izjemno udobna.« Učinek se pojavi po dveh 
dneh in se zanimivo neha šele sedem dni po prenehanju 
nošenja oblačila. Po navedbah proizvajalcev lahko s sre-
brnimi oblačili celo prihranimo kortizon.

Danes je na voljo že posebna ponudba srebrnih obla-
čil, ki jih nosimo in vzdržujemo podobno kot svilo in ki 
niso poceni, saj imajo visoko vsebnost srebra, več kot 20 
odstotkov. Vedno več zdravstvenih zavarovalnic prosto-
voljno prevzema stroške v celoti (za otroke) ali delno (za 
odrasle). Seveda pa je treba, preden jih dobimo, izpolniti  
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nekatere pogoje (recept, vloga pri zavarovalnici itd.). V 
kratkem naj bi bila vpisana tudi v seznam pomožnih 
sredstev organizacije GKV. Do takrat pa vam bodo proi-
zvodna podjetja rada pomagala pri oddaji vlog (informa-
cije dobite pri založbi VAK).

Spanje in srebro

Drugačno načelo pa predstavlja učinek izravnave 
energijskega potenciala tkanin iz bombaža in srebra. 
Vzmetnica iz strižene ovčje volne z vdelanimi srebrnimi 
nitmi in prevleka iz bombaža skrbita za antibakterijski 
učinek in regenerativni spanec (srebro-resonanca-rege-
neracija). Sistem je na voljo z biomagneti in brez le-teh. 

Srebrne tkanine imajo tudi to prednost, da uničuje-
jo bakterije, ki povzročajo neprijeten vonj in so zato zelo 
primerne tudi za nogavice.

Posrebrene straniščne školjke?

Morda boste zmajali z glavo, a tako napačna ta misel 
spet ni, pravzaprav takšne školjke že obstajajo! V gospo-
dinjstvu je straniščna školjka sicer eden najbolj higienič-
nih krajev, ker jo celo delomrzneži najbolj intenzivno 
čistijo. A kaj je z javnimi ustanovami? Ne govorimo le o 
straniščnih pokrovih, marsikoga strese že ob sami misli 
na stik z vodnimi pipami in kljukami vrat. Tudi ročaji na 
cestni železnici sodijo med predmete, ki se jih dotakne 
množica ljudi in ki so onesnaženi z milijoni bolezenskih 
klic. Seveda normalna mera bakterij v našem okolju za 
zdrave ljudi sploh ni noben problem in je celo nujno po-
trebna za razvoj imunskega sistema. A na omenjenih ob-
močjih bi bila intenzivnejša higiena vsekakor nujna. Tega 
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mnenja je bilo tudi japonsko podjetje in razvilo s srebrom 
prevlečene materiale, iz katerih med drugim izdelujejo 
sedeže straniščnih školjk, telefonske slušalke in drugo 
(Jefferson, 2003).

V nasprotju s tem pa so vprašljive in poleg tega celo 
nevarne vrečke za smeti, ki so prevlečene s triklosanom, 
snovjo, ki v stiku s kožo lahko povzroči alergijo. Zato mo-
ramo smeti odstraniti čim prej, preden postanejo zdravju 
škodljive. Takšne prevleke omogočajo razvoj odpornih 
klic.

Pri drugih materialih, na primer pri tistih, ki jih kot 
implantate vstavimo v telo (zobne plombe, kateter, umet-
ni sklepi, kostni cementi in mnogo drugega) pa je takšna 
prevleka zelo smiselna. Tudi implantati, ki naj bi prepre-
čevali vnetja, so prevlečeni z antibiotiki. Vendar pa seveda 
obstaja nevarnost razvoja odpornosti in poleg tega učin-
kujejo ti premazi le kratek čas. Obeh težav pri koloidnem 
srebru ali nanosrebru ne srečamo. Srebro je v materiale 
vgrajeno tako, da je antimikrobski učinek v veliki meri 
omejen na površino materiala, s tem pa se močno zmanj-
ša nevarnost razvoja odpornosti (Bechert in Steinrücke, 
2003). Optimalno količino učinkovine lahko določimo s 
posebnim postopkom za antimikrobske snovi (Bechert 
idr., 2000).

Na univerzitetnih klinikah Erlangen-Nürnberg so 
ugotovili, da se je stopnja infekcij pri različnih vrstah ran 
ob uporabi bandaž, prevlečenih z nanosrebrom, zmanjša-
la za sto odstotkov. Druga podjetja ponujajo tako imeno-
vane hidrokoloidne povoje, ki temeljijo na srebrovi bazi. 
Do razlik v kakovosti med njimi lahko pride zaradi oblike 
uporabljenega srebra (elementarno ali kot sol). 

Trenutno z neko študijo testirajo, kako se bo stopnja 
infekcij zmanjšala pri uroloških katetrih. Pričakujejo 
zmanjšanje za do 70 odstotkov. Učinek, ki preprečuje 
vnetja, še raziskujejo, a verjetno bo za to potrebna višja 
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koncentracija srebra. Vrsto let že obstajajo centralni ven-
ski katetri (srčni kateter), pri katerih lahko s srebrnimi 
prevlekami močno zmanjšamo stopnjo infekcije. Na tem 
primeru lahko lepo ponazorimo, kakšna je finančna ko-
rist uporabe živega srebra v medicini in kako rešuje živ-
ljenja. V Nemčiji namreč pride letno do od 25.000 do 
50.000 infekcij, ki jih povzročajo venski katetri, zdravlje-
nje pa stanje okoli 10.000 evrov. A še huje, od 1500 do 
4000 pacientov zaradi takšne infekcije umre (Guggen-
bichler idr., 2003). 

Venski katetri, prevlečeni s srebrom, so v uporabi že 
desetletja. Tisti nove generacije, pri katerih je nanosrebro 
vgrajeno v material katetra, imajo očitno prednost, da an-
timikrobska zaščita traja dalj časa (do enega leta). 

Ti katetri nenehno oddajajo srebrove ione, na njihovi 
površini pa se tvori vodni film z visoko koncentracijo sre-
bra. V poskusu z 204 pacienti se je stopnja infekcij občut-
no znižala. Zbolel je le en pacient. 

S »srebrnimi katetri« in implantati nove generacije, 
impregniranimi s srebrom, bi lahko preprečili razvoj 
imunosti. V nasprotju s tem pa je pri preventivni upo-
rabi antibiotikov takšna odpornost že vnaprej progra-
mirana. 

Zaradi popolnosti navedb moramo omeniti, da obsta-
jajo tudi druge tehnologije za srebrne prevleke, pri kate-
rih pa se uporabljajo srebrovi ioni (problem obarvanja, 
majhna stabilnost), in niso primerne za izdelavo medi-
cinskih pripomočkov. Uporabljajo se na drugih podro-
čjih (na primer pri hladilnikih, podih itd.). 
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Srebrna krema kot druga koža

Še pred kratkim so bile to le napovedi za prihodnost, 
danes pa že vedno več podjetij ponuja kreme in mazila, ki 
vsebujejo srebro, druga podjetja pa razvijajo nove. Koža 
naj bi jih dobro prenašala in primerne naj bi bile tudi pri 
nevrodermitisu. 
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Pogosto postavljena vprašanja

Zaradi velikega zanimanja za temo, obravnavano v tej 
knjigi, in velikega števila vprašanj, s katerimi se na nas 
obračajo bralke in bralci, smo se odločili, da v nadaljeva-
nju odgovorimo na najpogostejša vprašanja.

Kako lahko sam izdelam generator za pridobivanje ko
loidnega srebra?

Ker je celo z navodili za izdelavo zelo težko izdelati 
zanesljiv generator, priporočamo, da v trgovini kupite 
normiran aparat. Bodite pozorni, da je bodisi opremljen 
s pripravo za merjenje koncentracije proizvedenega kolo-
idnega srebra ali pa ima navedene podatke o tem, koliko 
koloidnega srebra pridobi v določenem času. To je po-
membno, da boste zagotovo dobili želeno koncentracijo.

Kdaj moram zamenjati srebrne palice?
Srebrne elektrode morajo biti največje čistosti, kupite 

jih lahko pri ponudnikih generatorjev srebra. Ko posta-
nejo palice tako tanke, da se skoraj prelomijo, jih mora-
te zamenjati. Kot je priporočeno v navodilih za uporabo, 
srebrne palice očistite po vsaki uporabi. Ustrezno runo za 
čiščenje je priloženo napravi. Uporabite lahko tudi kuhinj-
ski papir ali platneno krpo, nikakor pa ne sredstva za či-
ščenje srebra ali gobic za čiščenje posode. Ne uporabljajte 
srebrnih žic s sterling srebrom. Vsebujejo strupen baker.

Kako dolgo traja pridobivanje koloidnega srebra?
Čas, ki je potreben za pridobivanje koloidnega srebra, 

je med drugim odvisen od želene koncentracije in upo-
rabljenega generatorja srebra ter od vode. Pridobivanje 
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lahko traja od nekaj minut do ene ure. Najboljše je, da se 
pozanimate pri proizvajalcu naprave.

Katero vodo za pridobivanje koloidnega srebra uporab
ljamo z generatorjem?

Za pridobivanje koloidnega sreba potrebujemo de-
stilirano vodo. Sicer lahko nastane preveč nezaželenih 
srebrovih soli. Destilirana voda iz samopostrežne, ki je 
namenjena likanju ali za akumulator, vedno ni primerna, 
ker lahko vsebuje še težke kovine. Prepričajte se, da voda 
ne vsebuje težkih kovin, ali pa se pozanimajte v lekarni. 
Destilirani vodi v nobenem primeru ne dodajajte soli (na 
primer kuhinjske soli), ker boste na ta način proizvedli 
srebrovo sol (tukaj srebrov klorid), kar pa ni zaželeno.

Lahko destilirano vodo sploh pijemo?
Destilirana voda v večjih količinah ni primerna za pi-

tje. Za pripravo koloidnega srebra pa je nujno potrebna. 
Ker je potrebna količina v primerjavi s celotno absorpcijo 
tekočine relativno majhna, je to neproblematično. Vseka-
kor pa morate poleg tega popiti dovolj »običajne« vode.

Lahko za pridobivanje koloidnega srebra uporabim 
tudi vodo iz pipe, mineralno ali stoječo vodo?

Odgovor je ne. Te vode vsebujejo različne soli, zato 
z generatorjem srebra ne bi pridobili elementarnega 
koloid nega srebra, temveč izključno srebrove soli. Te pa 
zaradi nevarnosti argirije (modro siva obarvanost kože in 
notranjih organov pri daljši uporabi srebrovih prepara-
tov) niso zaželene. 

Slišal sem o metodi s soljo, s katero lahko pridobim ko
loidno srebro. Kako jo lahko uporabim?

Ta metoda temelji na dodatku soli (na primer ku-
hinjske soli) k vodi, s katero želimo proizvesti koloidno 
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srebro. Na ta način pridobimo malo ali nič koloidnega 
srebra, temveč srebrovo sol. Pri uporabi kuhinjske soli (= 
natrijev klorid) dobimo na primer srebrov klorid. Zato 
danes to metodo odsvetujemo in priporočamo metodo z 
vročo vodo (prim. Kako pridobivamo koloidno srebro?).

Kako najbolje hranim koloidno srebro?
Najbolje je, da pridobite le toliko koloidnega srebra, kot 

ga takoj uporabite. Če ga kljub temu želite hraniti, upora-
bite temno steklenico (zaščita pred vplivi svetlobe), nikoli 
pa kovine ali plastike. Steklenico postavite na mesto, ki je 
zaščiteno pred svetlobo in ima enakomerno hladno tem-
peraturo. Hladilnik za hrambo ni primeren, ker se koloi-
dno srebro lahko izkosmiči. Prav tako se izogibajte izpo-
stavljenosti visokim temperaturam (kot npr. poleti v avtu).

Kako lahko izmerim koncentracijo koloidnega srebra?
Obstajajo sicer (predvsem v ZDA) merilne napra-

ve za določanje vsebnosti koloidnega srebra, vendar so 
le-te  nenatančne in nezanesljive, saj ne izmerijo razlike 
med, pred in po. Koncentracija koloidnega srebra je od-
visna predvsem od različnih dejavnikov pri pridobivanju. 
Ti parametri so med drugim kakovost destilirane vode, 
njena temperatura, vrsta uporabljenih srebrnih palic itd. 
Zato se je bolje odločiti za generatorje srebra, pri katerih 
je pridobivanje koloidnega srebra normirano. Tako boste 
vedno pridobili želeno koncentracijo.

Pri kateri bolezni naj zaužijem kakšno količino koloid
nega srebra?

Na to vprašanje ni patentnega odgovora. Učinek vsa-
ke substance, tudi koloidnega srebra, je odvisen od raz-
ličnih dejavnikov, od velikosti, teže, starosti, kondicije 
in eventualne osnovne bolezni prizadete osebe, če ome-
nimo le nekatere. Zato je pomembno, da najdemo čisto 
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individualno  rešitev. V predhodnih poglavjih smo zato 
navedli mnogo primerov, ki vam lahko služijo kot izho-
dišče. Navedbe različnih uporabnikov se gibljejo med 15 
mikrogrami koloidnega srebra pri preventivi ali v prime-
ru slabega počutja, do nekaj miligramov pri težkih obo-
lenjih in za krajši čas. Večje količine koloidnega srebra pa 
v vsakem primeru jemljemo le pod nadzorom izkušenega 
zdravilca ali zdravnika. Izčrpen odgovor najdete v po-
glavju Kako doziramo koloidno srebro?

Lahko koloidno srebro jemljemo tudi preventivno?
Odgovor na to vprašanje je očiten: da, koloidno srebro 

lahko jemljemo tudi preventivno. Z njim lahko zdravimo 
infekcijske bolezni pri ljudeh, živalih in rastlinah. Prepre-
čuje bolezni in pomaga pri pridelavi bolj zdrave hrane, 
saj ne potrebujemo številnih kemikalij. Poleg tega lahko s 
pomočjo koloidnega srebra ohranimo živila dalj časa sve-
ža, saj preprečuje delovanje kvarnih bakterij.

Tudi za preprečevanje prehladnih obolenj je vredno 
poizkusiti koloidno srebro.

Kje lahko dobim še kakšno literaturo o koloidnem srebru?
Založba o tej temi ne pozna nobene druge publikacije 

v nemškem jeziku. Na internetu najdete mnogo zadetkov 
pod gesloma »koloidno srebro« ali »colloidal silver«. Ven-
dar vam svetujemo previdnost, saj je mnogo informacij 
zelo zavajajočih.

Lahko koloidno srebro uživam tudi med nosečnostjo in 
dojenjem?

Do sedaj založba ni dobila nobenih poročil o jema-
nju koloidnega srebra med nosečnostjo ali dojenjem. V 
teh obdobjih se priporoča posebna previdnost. Če imate 
vprašanja o tem, se prosim obrnite na svojega zdravitelja 
ali zdravnika.
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Ali koloidno srebro načeloma ne sme priti v stik s kovino?
Da, temu se izogibajte, ker koloidno srebro v stiku s 

kovino izgubi čistost. To velja predvsem za čas med pri-
dobivanjem, ker lahko namesto elementarnega koloid-
nega srebra nastanejo nezaželene srebrove spojine. Za 
uživanje po možnosti namesto kovinske žlice uporabite 
kozarček za žganje. Za vretje vode, torej pred dejanskim 
procesom pridobivanja, lahko uporabite posode iz legi-
ranega jekla ali emajlirane posode, ne pa posod iz litega 
železa, bakra ali aluminija.

Lahko kupim tudi že pripravljeno koloidno srebro?
Da, koloidno srebro prodajajo v drugih evropskih 

državah, v ZDA in Avstraliji, ter v nekaterih lekarnah v 
Nemčiji. A prepričajte se, da gre za resne ponudnike in 
da gre dejansko za koloidno srebro in ne za srebrove soli. 
Prav tako je pomembno, da preverite verodostojnost na-
vedb o koncentracijah.

Ali koloidno srebro vpliva tudi na neposredno krepitev 
imunskega sistema in ali ga lahko uživam tudi pri avto
imunski bolezni?

Natančen mehanizem delovanja srebra še ni čisto poja-
snjen. Glede tega smo v veliki meri odvisni od domnevanj. 
Znano je, da podpira imunski sistem in ga razbremenjuje, saj 
uničuje bolezenske klice. Ali srebrovi delci vplivajo neposre-
dno na imunski sistem, ni znano. Zato je pri avtoimunskih 
boleznih potrebna posebna previdnost. Pri tako hudi motnji 
zdravja se predhodno na vsak način posvetujte z zdravni-
kom. Če ste v dvomih, koloidnega srebra ne uživajte.

Ali alergiki in na splošno občutljivi ljudje prenašajo ko
loidno srebro?

Do sedaj še nismo prejeli negativnih poročil občutlji-
vih ljudi ali alergikov. Poročila o izkušnjah (prim. Proti 



104 Zdravilni učinki koloidnega srebra

čemu deluje koloidno srebro?) govorijo ravno nasprotno, 
da so bili pri alergijah s koloidnim srebrom doseženi celo 
dobri rezultati. Zelo neverjetno je, da bi izzvalo alergijo 
na srebro. Tako imenovano »alergije na srebro« običajno 
ne izzove srebro, temveč drugi sestavni deli srebrovih zli-
tin (na primer nikelj). Če ste zelo občutljivi, se posvetujte 
s svojim zdravnikom ali zdravilcem.

Je koloidno srebro primerno za dolgotrajno uživanje?
Izogibati se moramo vsakemu dolgotrajnemu jemanju, 

naj gre za zdravilo, prehransko dopolnilo ali drugo snov, 
razen če za to obstajajo terapevtski razlogi. Tudi koloidno 
srebro jemljemo le tako dolgo, da bolezen izzveni. Nika-
kor pa ni napačna preventivna kura na primer v hlad nem 
letnem času za zaščito pred prehladnimi obolenji.

Cilj jemanja koloidnega srebra je podkrepitev imun-
skega sistema. To pa ne pomeni, da ga moramo dolgo-
trajno čisto razbremeniti. Saj vendar ni namen uporabe, 
da bi v celoti razbremenili naravno imunost. Zato tudi za 
koloidno srebro velja »tako malo, kot je mogoče, in samo 
tako dolgo, kot je potrebno«.

Je koloidno srebro primerno tudi za inhalacijo z inha
latorjem?

Načeloma je to mogoče z napravami za razprševanje. 
Vendar obstaja nevarnost, da bodo srebrove usedline na-
pravo umazale. Pozanimajte se pri proizvajalcu naprave, 
ali ima kakšna poročila o tovrstnih izkušnjah.

Ali je zlato rumena barva koloidnega srebra kriterij ka
kovosti?

Včasih se koloidno srebro obarva zlato rumeno. To ni 
kriterij kakovosti. Pri tem ne gre niti za zelo dobro niti za 
zelo slabo koloidno srebro. Na splošno dajemo prednost 
bistri suspenziji. Strokovnjaki pa so mnenja, da je tudi 
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zlato rumena barva sprejemljiva (prim. Kateri kriteriji ka
kovosti veljajo za koloidno srebro?).

Ali v Nemčiji lahko kupim zdravila, ki vsebujejo srebro?
Da. Kljub visokim zakonskim zahtevam v Nemčiji 

lahko dobimo preparate, ki so dovoljeni za nekatere kla-
sične indikacije. Mednje sodijo kapljice za oči za prepre-
čevanje tako imenovanega očesnega triperja pri novoro-
jenčkih, razpršilo za nos in sredstvo za zdravljenje ran v 
obliki gela, mazila in pudra. Vsa ta zdravila, ki jih lahko 
prodajajo le v lekarnah, vsebujejo različne srebrove spoji-
ne, ne pa elementarnega koloidnega srebra. Ker jih lahko 
prodajajo, lahko predpostavimo, da jih ljudje dobro pre-
našajo. Prav tako lahko dobimo tudi hidrokoloidne povo-
je, katerih antibiotični učinek temelji na srebrovih ionih. 
Več informacij pa boste dobili v svoji lekarni.
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Slovarček

Antibiotik: Zdravilo za uničevanje bakterij.

Antimikotik: Zdravilo za uničevanje gliv.

Argirija: Argirija pomeni nepopravljivo sivo modro 
obarvanost kože (kot posledico nestrokovne uporabe sre-
brovih soli in proteinov). Pri koloidnem srebru argirija 
do sedaj ni bila jasno dokazana.

Baktericidnost: Sposobnost antibiotikov in koloidnega 
srebra, da uničijo bakterije, imenujemo baktericidnost.

Fungicidnost: Sposobnost antimikotikov in koloidnega 
srebra, da uničijo glive, imenujemo fungicidnost.

Ioni: Atome, ki jim manjkajo elektroni ali ki imajo preveč 
elektronov, imenujemo ioni. Če so prisotni dodatni elek-
troni, je ion negativno nabit in govorimo o anionu. Če 
elektron manjka, govorimo o pozitivno nabitem kationu. 
Srebrovemu ionu (Ag+) elektron manjka. Zato so srebrovi 
ioni pozitivno nabiti in z negativno nabitimi ioni, kot so 
kloridni ioni (Cl-), ali nitratom (NO-3) tvorijo srebrove 
soli.

Koloid: Koloid je sistem različnih sestavnih delov (na 
primer vode in srebra) v različnih fazah (na primer teko-
če in trdno), pri čemer delci niso topni.

Koloidno srebro: Koloidno srebro so zelo majhni sre-
brovi delci, veliki od približno 1 nm do 10 nm. Koloidno 
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srebro  lahko uniči posamezne bolezenske klice, je narav-
ni antibiotik in antimikotik. Nekateri zato uporabljajo iz-
raz »srebrobiotik«.

Nanosrebro: Nanosrebro so delci elementarnega srebra v 
velikosti med 5 in 10 nanometri. 

Odpornost: Rod bakterij ali gliv, ki ga z učinkovino (anti-
biotik ali antimikotik), razvito z namenom, da ga prema-
ga, več ne moremo uničiti, je proti tej učinkovini odpo-
ren. Odpornost se lahko pojavi, če preveč nepremišljeno 
in prepogosto zdravimo z antibiotiki itd. Z mutacijami 
nastanejo odporne klice.
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O avtorju

Znanstvenik dr. Josef Pies je študiral biologijo in napi-
sal disertacijo s področja citologije (celična biologija). V 
svojem doktorskem delu se je ukvarjal s potekom gibanja 
v celicah, torej z enotami, ki delujejo na osnovi koloidov 
in kjer se začne delovanje koloidnega srebra.

Od zaključka študija naprej dela v farmacevtski in-
dustriji in je pridobil obsežno medicinsko znanje. Poleg 
klasične šolske medicine ga zanimajo tudi alternativni 
pristopi k zdravljenju.

Kot pisec medicinskih del je izdal že nekaj knjig in 
številne posamezne prispevke o specialnih medicinskih 
in medicinsko-zgodovinskih temah. Poleg tega je napisal 
tudi scenarij za informacijske filme za zdravnike in pa-
ciente, izpod njegovega peresa pa so prišli tudi številni 
priročniki za paciente.
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