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Infuzní léčba vitaminem C
Pro každého, kdo má:






výrazný stres nebo opakované infekce
vysokou psychickou zátěž či fyzickou námahu (včetně sportu)
metabolický syndrom (obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka),
nádorová onemocnění (v jakémkoliv stádiu)
revmatická onemocnění, poruchy imunity či únavový syndrom

Proč aplikovat infuzi, nestačí podat vitamin C ústy?
Dvojnásobný laureát Nobelovy ceny Profesor Linus Pauling (USA) již v roce 1966 uváděl, že
optimální dávka vitaminu C pro člověka je 10 g denně. V dnešních učebnicích přesto najdete,
že denní potřeba vitaminu C je 60-80 mg. To je dávka, kterou lze sice snadno zajistit
vyváženou stravou s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny, ale je zcela nedostačující pro
dosažení léčivých účinků vitaminu C. Pro zamýšlené protizánětlivé a protinádorové účinky je
potřeba dosáhnout v krvi až 15x vyšší koncentrace vitaminu C než jsou běžné hodnoty.
Zažívací ústrojí člověka nedokáže vstřebat více než 500 mg vitaminu C za den kvůli
omezeným transportním mechanismům ve střevě. Pro dosažení léčivých účinků vysokých
dávek vitaminu C je proto potřeba podávat lék přímo do žíly, ideálně formou krátkodobé
infuze.

Kdy aplikovat?
Infuzní léčba vitaminem C je určena k podpůrné léčbě řady onemocnění (např. recidivujících
infekcí, alergií, artritidy, aterosklerózy, nádorů) a také stavů vyčerpanosti a „vyhoření“ (burnout syndrom). Infuzní terapie přispívá k cílené likvidaci rakovinných buněk a působí proti
metastázování, což je dáváno do souvislosti se schopností vitaminu C blokovat nádorovou
angiogenezi (nádor si nemůže nově vytvářet své cévy a šířit se).
Pro různá onemocněn jsou různá dávkovací schemata. Optimální režim dávkování určí
individuálně každému pacientovi lékař při vstupní prohlídce.

Jak u sportovců?
Nejedná se o doping, ale u výkonnostních sportovců je třeba informovat NADA (Národní
Antidopingovou Agenturu).

Kolik infuze s vitaminem C stojí?
Zdravotní pojišťovny léčbu vysokými dávkami vitaminu C nehradí. Cena závisí na velikosti
dávky a pohybuje se od 1200 Kč výše (cena zahrnuje vitamin C, infuzní roztok, cenu setu a
vlastní podání, kalkulace pro dávku 7,5 g vitaminu C).
S podáváním této léčby máme zkušenosti již od roku 2010 a vhodným pacientům ji můžeme
jen doporučit.

Pro další informace
se podívejte na web naší ordinace:

www.aambulance.cz
info@aambulance.cz

nebo

www.vitamin-c-infuze.cz
verze 1,1 20/03/2015

