
BALENÁ VODA
Představuje 

nízké až střední 
bakteriální riziko. 
Může obsahovat 

bakterie, i pokud 
se z ní nenapiješ 

a hned po ote-
vření si natáh-

neš vodu na 
nášleh.

Raději pou-
žij studenou 

vodu z kohout-
ku. Destilovanou 

vodu nepouží-
vej, rozhodně 
není určena 
pro nitrožilní 
aplikaci! Patří 
do chladiče 
auta.

P EVA ENÁ 
A POTÉ OCHLAZENÁ VODA

Pokud nemáš vodu v ampuli, vodu 
z kohoutku několik minut převař a poté 

ochlaď. Takto upravená voda neobsahuje 
žádné mikroorganismy, a je vhodná pro nitro-

žilní aplikaci.

NEOTEV ENÁ 
AMPULE SE 
STERILNÍ VODOU PRO 
INJEK NÍ POUŽITÍ
Nejlepší varianta. Je 
vyrobena přímo pro 
nitrožilní aplikaci, takže 
nepředstavuje žádné 
riziko. Je naprosto bez-
pečná, pokud ji použiješ 
jen jednou a jen ty sám. 
Nepoužitý zbytek vody 
raději vyhoď, než ji 
budeš potřebovat 
znovu už v ní bude 
spousta bakterií.

střední bakteriální riziko, 
voda z vodovodu je čistá, 
vhodná nejen k pití. Když 
si ji ještě převaříš, 
uděláš nejlíp.

ÁSTE
N

 POUŽITÁ VODA V AMPULI

Představuje vysoké riziko, pokud ji před tebou 

použil někdo jiný. A pokud je doopravdy 

tvoje vlastní, za tu chvíli, co je otevřená, 

v ní je více bakterií ze vzduchu než ve 

vodě z vodovodu.Raději ji po 

prvním použití vyhoď.

VODA Z KALUŽE

Pokud jsi na opiovém poli a nejde jinak, 

raději si nachytejte čerstvou dešťovou 

vodu do čisté nádoby. Voda z kaluže 

obsahuje bakterie, larvy ko-

márů a další humus.

STUDENÁ ERSTVÁ 
VODA Z VODOVODU

Představuje nízké až

Představuje vysoké riziko, pokud vodu sdílíš 
s jinými uživateli, např. při ředění nášlehu či 
k vyplachování injekčních stříkaček. Může 

obsahovat řadu bakterií a virů (např. 
HIV či žloutenky C). Vodu nikdy 

nesdílej s nikým jiným!

VODA ZE ZÁCHODU
Obsahuje bakterie! Po-

kud už jsi na nějakém zá-
chodě, nemáš jinou vodu 

a chceš si dát, nenabírej si 
vodu přímo ze záchodové 
mísy, raději z nádrže s vo-

dou na splachování.
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OLE NÁ VODA NAP . V HRNKU

TEPLÁ VODA 
Z VODOVODU
Tepá voda z kohout-

ku není dostatečně 
horká, aby zabi-

la všechny
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 bakterie, které jsou v ní. 
Raději použij studenou vodu 

z vodovodu, případně pře-
vařenou vodu.
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