


Уред за сребърна вода
Д-р Силвър универсал

1. Предназначение
Уредът е предназначен за дезинфекция на питейна вода от централи-

зираното водоснабдяване, както и такава, добита от кладенци, извори и 
др. посредством обогатяване с йони на среброто. С помощта на уреда 
може да се приготвя сребърна вода за профилактика на някои заболява-
ния, описани в Приложението.

С уреда може да се обработва вода с обем от 0,2 ; 0,5; 1; 2 и 5 литра, 
а в някои случаи и по-големи количества. Обработката се извършва ав-
томатично след задаване на една от четирите програми, подбрани по 
обема на обработваната вода и желаната концентрация на сребърни 
йони. Работата с уреда е изключително опростена. Не се налага следене 
на времето за обработка. След изтичане на избраната програма, уредът 
сигнализира за край на процеса и се изключва автоматично. 

2. Технически характеристики
2.1. Производителност по сребро – от 0,15 до 0,20 mg/min.
2.2. Ресурс на сребърния електрод – повече  от 300 часа.
2.3. Брой програми – 4.
2.4. Обеми на обработваната вода – 0,2; 0,5; 1; 2 и 5 литра. 
2.5. Обем на водата, обработена с уреда до изчерпване на ресурса 

на сребърния електрод – повече от 60 000 литра при концен-
трация 0,05 mg/l.

2.6. Температура на обработваната вода: от +5º до +40ºС.
2.7. Захранващ източник – батерия 6F22 9V.
2.8. Маса на сребърния анод, проба 1000 – 3g +/- 0,05g. 
2.9. Габаритни размери на управляващия блок: 140х70х25mm
2.10. Габаритни размери на Електролизната клетка:  L80 х Ø13mm
2.11. Маса на комплекта с батерия - 160 g
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3. Комплектация
3.1. Уред за сребърна вода „ Доктор Силвър Универсал” – 1 бр.
3.2. Електролизна клетка – 1 бр.
3.3. Техническо описание – 1 бр.
3.4. Опаковка – 1 бр.

4. Принцип на работа 
Действието на уреда се основава на електролитно разтваряне на  сре-

бро във вода при протичане на ток между сребърен и неръждаем електро-
ди. При това във водата се натрупват сребърни йони и колоидно сребро, 
чиято концентрация е пропорционална на времето за обработка и силата 
на  протичащия ток. В конструкцията на уреда са използвани решения, 
които изключват каквото и да е вредно въздействие върху потребителя 
при спазването на препоръките в настоящето техническо описание.

5. Начин на употреба
Уредът се състои от блок за управление и електролизна клетка. В бло-

ка за управление е разположена електронна схема, осигуряваща избор 
на програма за управление на процеса на електролитно отделяне на сре-
бърни йони (“Ag+”) и захранващ източник –  9V батерия.

Електролизната клетка се състои от два електрода – сребърен анод и 
пружинен катод. Сребърният анод е изработен от сребро проба 1000, а 
катодa е изработен от неръждаема стомана, сертифицирана за контакт 
с питейна вода. Сребърният електрод, в резултат на електролизата се 
разтваря постепенно във водата. 

Преди употреба, разопаковайте уреда. Ако той е внесен от външна 
среда с ниска температура е необходимо да престои преди включване 
при стайна температура минимум един час, за да се предотврати повре-
да или неправилна работа.

На задната страна на уреда се намира гнездото за батерията (фиг.1). 
Притиснете надолу (1) и изтеглете (2) капака на гнездото. Изтеглете ба-
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терийния клипс (фиг.2) и присъединете нова 9 V батерия тип 6F22 или 
6LF22. Бъдете внимателни при поставянето на батерията. Тя има голям 
отрицателен и по-малък положителен електрод (фиг.3). Батерийният кли-
пс има същите по форма и размери контакти. Ориентирайте батерията 
към клипса, както е показано на фиг.4. и ги притиснете до заключване 
(фиг.5).

Поставете батерията в батерийното гнездо (фиг.6) и я притиснете надо-
лу. Поставете капака  (фиг.7) и го притиснете в последователността пока-
зана на фиг. 8. 

Качеството на батерията е определящо за общата 
продължителност на работа до пълно изчерпване на 
капацитета й. Ако уредът няма да бъде използван 
продължително време, извадете батерията, за да се 
предотврати изтичане на електролит и следващите от 
това повреди.

Разопаковайте електролизната клетка. Общият й вид 
е показан на фиг. 9. Хванете клетката за пластмасовия 
накрайник така, че пружинният електрод да е към Вас. С 
дясната ръка хванете пружинния електрод. Внимателно 
го завъртете в посока на часовниковата стрелка и 

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3 Фиг. 4

Фиг. 7Фиг. 5 Фиг. 8Фиг. 6

Фиг. 9
Електролизна 

клетка
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едновременно го изтеглете към Вас.  
Измийте добре с течен препарат и топла 
вода пластмасовия накрайник, сребър-
ния и пружинния електроди (Фиг. 11). 
Промийте детайлите с течаща вода. 
Сглобете електролизната клетка. За 
целта притиснете пружинния електрод 
към металния цилиндър на накрайника 

като завъртате пружинния електрод по посока на 
часовниковата стрелка. Завъртете пружинния катод 
докато сребърния анод застане в центъра му.

На фиг. 12 e показан външния вид на уреда.

1 - куплунг за включване на електролизната клетка; 2 – бутон за включ-
ване и изключване; 3 – индикатор за вкл./изк. състояние и разряд на бате-
рията; 4 – бутон за избор на програма; 5 – колона от таблицата указваща 
обем на обработваната вода; 6 – поле от таблицата, указващо концентра-
цията на сребърните йони; 7- индикатори за избор на програма.

Налейте в подходящ чист съд необходимото Ви количество вода. 
Присъединете куплунга на електролизната клетка (Фиг. 10) към куплунг 
1 на уреда. Не поставяйте все още електролизната клетка във 
водата. 

Фиг. 10

Фиг. 12

14

235

67

Фиг. 11
1 - катод
2 - сребърен анод
3 - накрайник

2 1

3
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Натиснете бутон 2 (I/0).  Ако правилно сте поставили батерията индика-
тор 3 ще светне постоянно показвайки, че уредът е включен. Освен това 
ще светне постоянно и индикаторът за първа програма. 

В поле 6 намерете нужната Ви концентрация на сребърни йони за из-
браното от Вас количество вода. Определете на коя програма съответства 
тя. Натиснете и отпуснете последователно бутона за избор на програмата 
(4) докато светне индикаторът на необходимата ви програма. Поставете 
електролизната клетка във водата. Индикаторът на избраната програма ще 
започне да премигва, което е указание за това, че уредът работи. След из-
тичане на програмата ще чуете кратък звуков сигнал и уредът ще се изклю-
чи. Ако извадите клетката от водата, преди изтичане на програмата, това 
ще доведе до временното й спиране. При това индикаторът на програмата 
ще свети постоянно. Приборът ще остане в това състояние до момента, в 
който клетката бъде потопена отново във водата, след което програмата 
ще продължи. 

Ако индикаторът на избраната програма премигва, преди потапянето на 
електролизната клетка във водата, това показва, че клетката е замърсена. 

В този случай е необходимо да разглобите и почис-
тите елементите на електролизната клетка, както 
беше описано по-горе.

Примери: 
1. Необходимо ви е да приготвите 2 л вода с 

концентрация на сребърни йони 0,05 mg/l(питейна 
концентрация). За целта налейте в чист съд 2 
л вода. Намерете в първата колона на табли-
цата реда с означение 2. Проследете по реда в 
дясно къде се намира клетка с означение 0,05. 
Проследете нагоре по колоната на коя програма 
отговаря тази концентрация. В случая това е вто-

ра програма.  Включете уреда като натиснете бутон 2 (I/0). С бутон 4 избе-
рете програма 2. Поставете електролизната клетка във водата. Изчакайте 
до приключване на програмата. Ще чуете кратък звуков сигнал и прибо-
рът ще се изключи.

Пример 1
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2. Необходимо ви е да приготвите 0,5 л вода с кон-
центрация на сребърни йони 5 mg/l. За целта налей-
те в чист съд 0,5 л вода. Намерете в първата колона 
на таблицата реда с означение 0,5. Проследете по 
реда в дясно къде се намира клетка с означение 5. 
Проследете нагоре по колоната на коя програма от-
говаря тази концентрация. В случая това е четвърта 
програма.  Изпълнете действията описани в горния 
пример.

3. Необходимо ви е да приготвите 0,2 л вода с кон-
центрация на сребърни йони 30 mg/l. За целта налей-
те в чист съд 0,2 л вода. Намерете в първата колона 
на таблицата реда с означение 0,2. Проследете по 
реда в дясно къде се намира клетка с означение 10. 
Проследете нагоре по колоната на коя програма от-
говаря тази концентрация. В случая това е четвърта 
програма.  Изпълнете действията, описани в първия 
пример. При приключване на програмата ще имате 
0,2 л вода с концентрация 10 mg/l. За да получите 
концентрация 30 mg/l е необходимо да повторите 
още два пъти( общо три пъти ) четвърта програма. 

ВАЖНО!!! Обработваната вода трябва да бъде чиста, с ниска твърдост или 
преварена. Използването на много твърда или силно замърсена вода може 
да наруши правилната работа на уреда. 

Ако се налага да обработите по-голям обем вода, препоръчваме да пригот-
вите малко количество сребърна вода с висока концентрация, след което да 
я смесите с останалата вода. 

Пример: Желаете да приготвите 10 л вода с концентрация 0,05 mg/l. За 
целта пригответе 0,5 л сребърна вода с концентрация 0,5 mg/l. Обработете 
я на четвърта програма. Смесете с 9,5 л чиста вода. 

Забележка: Действието на уреда може да е съпроводено с появата на 
низходящ синкав „дим” в областта на електродите, който може да се на-

Пример 2

Пример 3
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блюдава 1-2 минути след началото на работа в спокойна вода при ярко 
странично осветление. Това се дължи на повишено съдържание на хлор 
и хлорни съединения в обработваната вода. В този случай е добре водата 
преди обработка да се превари.

6. Техническо обслужване и правила за съхранение
6.1. След приключване на работа изтръскайте електролизната клетка 

за да отстраните водата, останала между електродите. С книжна салфет-
ка или мека памучна кърпа подсушете клетката и я оставете да изсъхне 
напълно, след което я приберете в опаковката.

6.2. При продължителна работа е възможно върху електродите да се 
появи тъмен налеп (колоидно сребро). За да почистите електролизната 
клетка е необходимо да направите следното:

- хванете клетката за пластмасовия накрайник така, че пружинният 
електрод да е към Вас;

- с дясната ръка хванете пружинния електрод. Завъртете го в посока на 
часовниковата стрелка и едновременно го изтеглете към Вас;

- с помощта на подходяща четка почистете пластмасовия накрайник, 
сребърния и пружинния електроди. Промийте добре  на течаща вода;

- сглобете електролизната клетка. За целта притиснете пружинния елек-
трод към металния цилиндър на накрайника като завъртате пружинния 
електрод по посока на часовниковата стрелка. Центровайте електродите.

 Не използвайте разтворители. Те могат да увредят пластмасовия 
накрайник.

6.3. Препоръчва се уредът да се съхранява в картонената опаковка на 
сухо място при стайна температура.

6.4. В случай, че индикатор 3 (вкл./изк.) започне да премигва, това 
показва, че батерията е разредена и следва да бъде заменена с нова. 
Изпълнете указанията дадени в т.5.

7. Гаранционни условия
7.1. Производителят гарантира нормалната работа на уреда при усло-

вие, че се съблюдават правилата за употреба и съхранение в продълже-
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ние на 12 месеца от датата на продажба.
7.2. В течение на гаранционния срок производителят се задължава 

безвъзмездно да ремонтира уреда в случай на дефекти по негова вина. 
Наличието на гаранционна карта с отбелязана дата на продажба е задъл-
жително при предявяването на рекламации.

7.4. Гаранционните задължения не важат за уред, който:
- има следи от небрежно отношение или от опит за разглобяване;
- е с прекъснати проводници на батерийния клипс;
- повреден кабел на електролизната клетка
- има повреди свързани с изтичане на електролит от разредена батерия;
- е повреден в резултат на неизпълнени на изискванията за техническо 

обслужване съгласно точка 5 и точки от 6.1. до 6.3;
- е бил подложен на въздействие на висока температура и агресивни 

течности.
Гаранционните задължения не включват неправилна работа на уреда в 

резултат на разредена батерия.
7.6. Производителят отговаря само за стойността или замяната на уре-

да. Гаранциите не се простират върху други финансови загуби, които 
биха могли да бъдат причинени от неправилната употреба на уреда. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВОЙСТВА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕБЪРНАТА ВОДА
За лечебните свойства на сребърната вода се знае отдавна, за което свиде-

телстват  сведенията за древната медицина. В старинни индийски книги се спо-
менава, че древните индийци са дезинфекцирали водата, като са потапяли в нея 
нагорещено сребро или са я държали в сребърни съдове. При освещаване на 
кладенци, в тях са хвърляли сребърни монети.

В края на XIX век вниманието на изследователите било привлечено от дезин-
фекциращите свойства на някои метали. Опитите показали, че бацилите на диф-
терита, поставени на сребърна пластина, загиват за 2 дни, върху медна – за 3 дни, 
върху златна – за 9 дни. Бацилите на тифа, поставени върху сребърна и медна 
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пластина загиват само за 18 часа.
Изследвания са показали, че бактерицидният ефект на среброто е по-силно 

изразен, отколкото при другите метали, защото среброто прониква по-бързо в 
клетките. Клетъчната обвивка сорбира среброто, а то блокира ферментите на 
бактериите и прекратява преноса на кислород.

 Препаратите на база сребро притежават силно изразен антибактериален 
ефект. По данни на проф. В. Углов среброто действа 1750 пъти по-силно от кар-
боловата киселина ( фенол ) при една и съща концентрация и 5,5 пъти по-силно 
от сублимата (живачен двухлорид). По данни на проф. Л.Кулски, сребърната вода 
има по-висока активност от хлора, хлорната вар, натриевия хипохлорид и други 
окислители при равна концентрация.

Действието на среброто зависи от концентрацията му, която се измерва в mg/l 
(милиграм на литър). Колкото е по-висока концентрацията, толкова по-бързо и 
силно е действието. Например, сребърна вода с концентрация 0,05 mg/l унищожа-
ва микробите за 5 минути, с концентрация 0,2 mg/l – за 2 минути, с концентрация 
1,0 mg/l – почти веднага. 

Как действа среброто на организма? 
Неголемите дози сребро не са токсични и имат положително действие. То “под-

младяват” кръвта, стимулират физиологическите процеси в организма, увелича-
ват количеството на белтъците в кръвта.

Най-широко сребърната вода се използва за целите на дезинфекцията и кон-
сервацията на питейната вода. Тя консервира добре и различни плодови сокове, 
които дори и без допълнителна термична обработка се съхраняват дълго вре-
ме. За тази цел е достатъчна сребърна вода с концентрация 0,5 mg/l сребро. 
Йоните на среброто ускоряват процеса на стареене на виното, подобряват вку-
са му. Сребърната вода стабилизира млякото, маслото, обеззаразява ефектив-
но черупките на яйцата, бързо и надеждно дезинфекцира домакински прибори. 
Сребърната вода предпазва от бактерии и плесени месото, рибата и други храни-
телни продукти, съхранявани в хладилника.

В книгата си А. Маловичко привежда много данни за използването на сребърна-
та вода в медицината. По-долу са подбрани основните, достъпни за всеки съвети:

- марля, напоена със сребърна вода e добро антисептично средство в битови 
и полеви условия;

- сребърната вода ефективно лекува заболявания на стомашно-чревния тракт, 
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възпаления на очите, хранопровода, повърхностни рани и язви;
- сребърна вода с концентрация 5-10 mg/l лекува изострена пневмония;
- сребърната вода заличава следи от изгаряния;
-сребърната вода предотвратява следоперационни възпалителни процеси. Това 

е особено важно в случаите, когато организмът е алергичен към антибиотиците.
При изплакване на гърлото няколко пъти на ден със сребърна вода  се унищо-

жават бактериите в устната кухина и се премахва неприятният дъх.
Сребърната вода може да се използва за компреси, вани, при лечение на вирус-

ни, гъбични и бактериални дерматози.
Не забравяйте, че ако използвате постоянно сребърна вода за пиене, концен-

трацията на сребърни йони в нея не трябва да превишава 0,05 mg/l. За приготвяне 
на влажни компреси се препоръчва концентрация до 35 mg/l, за пиене с лечебни 
цели от 0,5 mg/l  до 1,5 mg/l, в отделни случаи за кратко време и над 10 mg/l. 

За да се запази активността на сребърната вода при високи концентрации на сре-
бърните йони (по-висока от 1mg/l), препоръчваме тя да се приготвя непосредствено 
преди употреба.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА
1. Ангина (тонзилит)
Изплаква се гърлото в продължение на 3 до 5 минути със сребърна вода с кон-

центрация 15 mg/l. 
2. Гинекологични възпаления
При външни възпаления се измива възпаленото място 3-4 пъти на 

ден със сребърна вода, а най-добре се поставя компрес със затоплена  
(30-350С) сребърна вода с концентрация 30 mg/l. При влагалищни възпаления 
се прави вагинална промивка два пъти на ден със затоплена сребърна вода  с 
концентрация 10 mg/l.

3. Натравяне с храна
Три пъти на ден се пие по 100 ml сребърна вода с концентрация 5 mg/l.
В случай на остро натравяне, до оказването на лекарска помощ, да се изпие 

100ml сребърна вода с концентрация 10 mg/l и се предизвика повръщане, след 
което на всеки три часа да се пие по 100ml сребърна вода с концентрация 5 mg/l.

Може да се очаква подобрение след около 2-3 часа.
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4. Висока температура
Пие се 50-100ml сребърна вода с концентрация 10 mg/l. Може да се очаква 

понижение на температурата след няколко часа.
5. Подобряване на общото здравословно състояние
В продължение на няколко месеца, вместо чешмяна, да се пие сребърна вода с 

концентрация 0,05 mg/l. След това се прави тримесечна пауза и курсът се повтаря.
6. Следоперационни възпаления (костни, мускулни и други възпаления, 

причинени от стафилопневмококови инфекции)
Мястото се измива, подсушава и се прави компрес за 15-20 минути със затоп-

лена (30-350С) сребърна вода с концентрация 30-35 mg/l. Компресът се прави от 
4-5 слоя марля.

7. Настинка
Изплаква се устата със затоплена (30-350С) сребърна вода с концентрация 

20 mg/l. През 3 часа се пие по 100 ml сребърна вода с концентрация 0,15 mg/l. 
Настинката преминава за 2-3 дни.

8. Дизентерия
На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна вода с концентрация 5 mg/l.
9. Дифтерит
На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна вода с концентрация 5 mg/l.
10. Фурункулоза (циреи)
Компрес със затоплена (30-350С) сребърна вода с концентрация 35 mg/l.
11. Екземи, лишеи, кожни възпаления
Компрес със затоплена (30-350С) сребърна вода с концентрация 35 mg/l
за 40 минути. Лечението продължава до 2 седмици.
12. Гастрит
В продължение на две седмици, три пъти на ден, 20-30 минути преди ядене се 

пие по 100ml сребърна вода с концентрация 0,5 – 1,0 mg/l. Болката намалява след 
няколко дни. 

13. Инфекциозен хепатит
В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди ядене, да се пие по 100ml сре-

бърна вода с концентрация 1 mg/l. 
14. Кератит, конюнктивит
Очите се измиват със сребърна вода със стайна температура или се прави ком-

прес с концентрация 20 mg/l.
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15. Възпаления на уши, нос, гърло (възпаления на слуховия канал, средно-
то ухо, фарингит, ларингит, тонзилит, ринит, грипни епидемии)

Изплаква се носа, устата или ушите с топла (30-350С) сребърна вода с концен-
трация 20 - 25 mg/l и се прави компрес за време 30-35 минути.

16. Дезифекция на вода
Към водата се добавя сребърна вода с концентрация 10 mg/l в количество 50 ml 

на литър. След 4 часа водата е годна за пиене.
17. Изгаряния
Мястото се измива, подсушава и след това се прави компрес със сребърна вода 

с концентрация 30 mg/l. Изгарянията се лекуват бързо и не остават белези. Това е 
един от най-ефективните начини за лекуване на изгаряния.

18. Парапроктит
Компрес със сребърна вода с концентрация 30 mg/l, два пъти на ден.
Гнойта ще се събере върху марлята, раните ще бъдат почистени.
29. Трихофитоза
Компрес със сребърна вода с концентрация 30 mg/l в продължение на 30-40 

минути. Продължителност на лечението – 3-4 седмици.
20. Простудни заболявания.
Да се използва сребърна вода с концентрация 10 - 20 mg/l за:
- изплакване;
- компреси;
- измиване.
Начинът на използване се избира в зависимост от заболяването. 
Още при първите признаци ( дразнене на носа и гърлото, зачервяване на 

очите, главоболие и висока температура ) през 8 часа в продължение на два 
– три дена се приемат 200 ml (чаена чаша) сребърна вода с концентрация 10 
mg/l. Предотвратява се разпространението на инфекцията и настъпва пълно 
подобрение.

21. Възпаление на бъбреците
Три пъти дневно се пие по 100ml сребърна вода с концентрация 1 mg/l. 

Продължителност на лечението – 2-3 седмици.
22. Розацея (хронично възпаление на кожата на лицето)
Компрес с топла (30-350С) сребърна вода с концентрация 30 mg/l в продълже-
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ние на 30-40 минути. Продължителност на лечението – 3-4 седмици.
23. Язва
В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди ядене, се пие по 100ml сребърна 

вода със концентрация 5 mg/l. След това, в продължение на 20 дни, 20-30 минути 
преди ядене се пие сребърна вода с концентрация 1mg/l. Болката изчезва след 
няколко дни.

24. Стоматологични заболявания (афти, гингивит, стоматит)
След ядене устата да се изплакне в продължение на 3-5 минути със затоплена 

(30-350С) сребърна вода с концентрация 30 mg/l.
Продължителност на лечението – 5-7 дни.
25. Профилактика при деца
При кашлица се измиват устата и носа със сребърна вода с кон-

центрация 1-2 mg/l. Изпива се 50ml сребърна вода с концентрация  
0,15 mg/l. Подобрява се имунната система.

26. Профилактика срещу вътрешни болести
Три-четири пъти на ден, 20-30 минути преди ядене, се пие по 100ml сребърна 

вода с концентрация 0,1 – 0,2 mg/l. Продължителност – 3 месеца
27. Чревни заболявания
На всеки 4-6 часа се пие по 100ml сребърна вода с концентрация 0,1 mg/l. 

Продължителност – 7-10 дни.

Други приложения на сребърната вода

1.  Дезинфекция при грипни и други епидемии
Да се напръскат с помощта на пулверизатор всички открити повърхности в по-

мещенията – подове, стени, мебели и др. със сребърна вода с концентрация 20 
mg/l. За помещение 20 кв.м. е достатъчно 0,5 l вода.

2. Отстраняване на неприятна миризма на краката
След измиване и подсушаване, краката се напръскват със сребърна вода с 

концентрация 5 mg/l. Краката не се бършат, а се оставят да изсъхнат. Чорапите 
също могат да се напръскат от вътрешна страна с помощта на пулверизатор със 
сребърна вода с концентрация 20 mg/l. След това трябва да бъдат изсушени при 
стайна температура.
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3. Отстраняване на миризмата под мишниците
След къпане и подсушаване, мишниците се напръскат с помощта на пулвери-

затор със сребърна вода с концентрация 20 mg/l. Кожата трябва да изсъхне на 
въздух.

4. Обработка на долно бельо, чаршафи и калъфки
В отсека за омекотител на пералнята, налейте 100 ml сребърна вода с концен-

трация 20 mg/l. Така при последното пране дрехите ще бъдат дезинфекцирани. 
Сребърна вода със същата концентрация може да се използва и при гладене с 
парна ютия.

5. Дезинфекция на хладилник и фризер
След почистване и подсушаване, вътрешните повърхности се напръсква с помо-

щта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация 10 mg/l . Повърхностите 
не се забърсват, оставят се да изсъхнат.

6. Обработка на хранителни продукти
Месо, риба, колбаси и други нетрайни продукти се напръскват с помощта на 

пулверизатор със сребърна вода с концентрация 20 – 30 mg/l.
7. Обработка на плодове и зеленчуци
Измийте обилно на течаща вода плодовете и зеленчуците. Отделете тези, които 

имат следи от загниване и нараняване. Зеленчуците с листа измийте като отде-
ляте листата. Напръскайте ги обилно с помощта на пулверизатор със сребърна 
вода с концентрация 20 mg/l. След това ги поставете върху домакинска хартия да 
изсъхнат. 

Обработените по този начин плодове и зеленчуци ще се съхранят в хладилника 
за много по-дълго време.

8. Обработка на плодове за компот
Подберете здрави плодове без загнивания и нараняване. Измийте ги обилно с 

течаща вода. Подгответе необходимото количество сребърна вода с концентра-
ция 10 mg/l. Потопете плодовете и зеленчуците в сребърната вода за 5 минути. 
Заливането на плодовете в бурканите да стане със сребърна вода с концентрация 
0,5 mg/l.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

Наименование на изделието: 
Уред за сребърна вода „Д-р Силвър универсал”

Производител: “ДЖИ ЕМ ФАРМА”  ЕООД

Консултант: 

Телефон: 

Клиент: 

Дата: 

Фабричен номер:

Адрес на сервиза: 

тел.:

Гаранционен срок – 12 месеца от деня на продажбата при условие, 
че са спазени правилата за експлоатация на уреда.
Гаранцията отпада при констатирани механични дефекти, получе-
ни при неправилно съхранение и експлоатация, както и при конста-
тирани опити за не оторизирани ремонт и настройка.


