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Od doby, kdy pů-
vodní německá fir-
ma Cosmetic Karl 
Hadek dodala na 
trh první aromatera-

peutické preparáty pod chráněnou značkou 
365, uplynulo již téměř 30 let. Od té doby 
se mnohé změnilo. Na počátku devadesá-
tých let minulého století byla jejich výroba 
převedena do tehdejší Československé re-
publiky. Zde si pod značkou AÖK získala 
přízeň spotřebitelů. A nejen zde. 
Díky své kvalitě i vynikajícím účinkům 
v průběhu let vešla ve známost i v zahra-
ničí. Aromaterapeutické preparáty vyvinuté 
Karlem Hadkem získaly pozornost laické 
i odborné veřejnosti díky své schopnosti 
optimalizovat funkce lidského organizmu. 
Došlo i ke spolupráci s Výzkumným 
ústavem pediatrie, porodnictví a gyne-
kologie při Akademii medicínských věd 
Ukrajiny. Ten potvrdil účinnost aromatera-
peutických preparátů a dokázal, že mohou 
být používány jak samostatně, tak v kombi-
naci s jinými léky. Na základě požadavků 
tamních odborníků a ve spolupráci s nimi 
vznikly i nové preparáty. Jako příklad bych 
jmenoval dětský nosní olej Baby či Fenyk-
lový masážní olej pro kojící ženy a novo-
rozence.  
Výsledky výzkumu byly odborné veřejnosti 
prezentovány na vědeckém sympoziu. Po 
skončení sympozia jsem se rozhodl zvýšit 
všeobecnou informovanost o aromaterapii 
formou brožurky. Obsahuje referáty od-
borníků, kteří seznamují čtenáře s výsled-
ky, jichž se svými týmy v rámci výzkumu 
dosáhli.
Původní brožurka je již léta rozebrána. Od 
doby, kdy byla vydána, se mnohé změni-
lo. Původní označení AÖK kolidovalo se 

značkou AOK jiné firmy a muselo být změ-
něno na AtÖK. 
V dnešní době jsou aromaterapeutické 
preparáty dle originálních receptur Karla 
Hadka vyráběny výhradně firmou ARO-
MATERAPIE Karel Hadek s.r.o. a opat-
řeny v Evropské unii, Rusku a Ukrajině 
chráněnou značkou         . I zde se mnohé 
změnilo. Původní receptury preparátů byly 
vylepšeny na základě jak vědeckých, tak 
i empirických poznatků. Veškeré prepará-
ty       jsou vyráběny na základě nové, 
u firmy AROMATERAPIE Karel Hadek vy-
vinuté technologie, bez chemické kon-
zervace. 
Od dob sympozia přibyly i mnohé jedineč-
né novinky. Rád bych zde zmínil alespoň 
krémy série Leciderma emulgované výhrad-
ně lecitinem, stejně tak i Lipio-Séra. 
Bližší informace o výrobním programu fir-
my AROMATERAPIE Karel Hadek s.r.o. lze 
získat na: www.karelhadek.eu 

Karel Hadek

Upozornění:

 Na trhu existuje i značka ATOK, která pou-
žívá zastaralé, zcizené receptury, a dodnes 
tak parazituje na práci i jménu Karla Hadka. 
Firma AROMATERAPIE Karel Hadek s.r.o. 
ani pak Hadek osobně nic společného 
s touto kosmetickou značkou ani jejím 
uživatelem nemají. Asi i proto si zákazníci 
onu zkratku vysvětlují jako „Aroma Tera-
peutická Odcizená Kosmetika“. Kosmetika 
ATOK navíc používá při výrobě chemic-
kou konzervaci.  

Ještě než se začtete...
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Od doby, kdy vznikla tato útlá brožurka, již uplynulo hodně vody. 

Jak už se ale mnohdy stává, postup času ani jí na aktuálnosti neu-

bral. Je tomu naopak. Zhoršující se ekologie a mnohé další faktory 

jež ovlivňují naše životy a tedy i zdraví tomu zcela jednoznačně 

přispívají. Budu rád, pokud přispěje k pochopení, že člověk je 

produktem přírody a mnohá řešení jeho problémů nám příroda, 

pokud ji pochopíme, nabízí sama. 
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Aromaterapeutické prostředky firmy 
Cosmetic Karl Hadek 

a možnosti jejich použití v lékařské praxi

Karel Hadek

Vážené dámy a pánové,
 dovolte, abych při příležitosti tohoto sympozia věnovaného praktické aromate-
rapii, v krátkosti představil německou firmu Cosmetic Karl Hadek, o jejíž prepa-
rátech zde bude pojednáno. Nerad bych vás zatěžoval jednotlivými technickými 
údaji, které považuji za nepodstatné. Za důležitý považuji přístup ke koncepci 
vývoje a vzniku ať již existujících či připravovaných preparátů.
 Původně se mateřská firma v Německu zabývala vývojem a výrobou kosmeti-
ky, která byla označována jako přírodní. Vzhledem k tomu, že legislativa právně 
nedefinuje tento pojem, dochází k téměř globálnímu zneužívání tohoto označení. 
Vzhledem k stále širšímu používání éterických olejů jako účinné látky v jednot-
livých preparátech, jsem považoval za nutnou korekturu specializace v tomto 
oboru a nové definování preparátů jako aromaterapeutické.
   Byť aromaterapie sama ve své nejjednodušší formě doprovází člověka už od 
jeho prvních kroků na této planetě, vědeckých poznatků o účincích éterických 
olejů na lidský organismus stále ještě není dostatek. Většina přípravků proto vzni-
kala na základě empirických poznatků a teprve poté, co se statisticky prokázala 
jejich účinnost, přicházely postupně na trh. Jednou z největších brzd rozvoje a vy-
užití aromaterapie je pravděpodobně samo lidské chápání. Standardní farmacie 
je spoutána různými normami a specifikacemi, dle nichž pracuje, a jen obtížně 
připouští cokoli jiného. Na straně jedné lze tato schémata chápat, bohužel člo-
věk nevznikl a nikdy nebude existovat jako standard, ale jako velice různorodý 
produkt přírody, který stejně jako okolní prostředí podléhá permanentní evoluci. 
 Konstatování, že změna je život, zde nabývá nové dimenze, kterou velice rychle 
pochopíme, pokud se podíváme do oblasti chemických či syntetických léčiv, kte-
rá mívají v době vzniku vysokou účinnost (nehledě na negativní vedlejší účinky). 
Ta se však s postupem času pomalu, ale jistě vytrácí, mnohdy i ztrácí.
 Jako zářný příklad nám zde mohou posloužit antibiotika. Původně přírodní, 

ale v současné době syntetická výroba postrádá onu základní informaci vzniku 
přirozenou cestou.
 Je nutné akceptovat poznatek, že nejen člověk, ale i nižší organismy jsou 
biologickými druhy s genetickou informací zajišťující reprodukci a přežití jako 
druh. Na rozdíl od člověka je jejich schopnost adaptability mnohonásobně vyš-
ší. Nelze se proto divit, že ignorování základních přírodních zákonitostí jedno-
značně musí vést na scestí i ve farmacii. Snad právě zde je nutno hledat důvod, 
proč jsou přírodní vědy, aromaterapii nevyjímaje, v této oblasti tak neochotně 
přijímány. Příroda nám nedává k dispozici standardy, ale individuality. To platí 
pochopitelně i o éterických olejích, které jsou zařazovány do lékopisů velice 
zřídka, a pokud ano, pak znovu poznamenány v tomto případě naprosto ne-
smyslnou standardizací.
 Například levandulový olej, který se v aromaterapii honosí přezdívkou modrý 
zázrak, má v závislosti na původu velice rozdílné složení a z toho i vyplývající od-
lišné terapeutické vlastnosti. Pro účely lékopisné pak musí vykazovat definované 
parametry. Jedním z nejdůležitějších je obsah hlavní účinné složky linalylacetátu. 
 Pokud příroda linalylacetátem šetřila, není to pro farmaceuta na „závadu“. Olej 
„standardizujeme“ přidáním linalylacetátu syntetického. Lékopisný, byť s oficiál-
ním požehnáním deformovaný a denaturovaný, levandulový olej je na světě. 
 Předpokládám, že i mnozí odborníci mají strach, aby svými kolegy nebyli nař-
čeni z nevědeckého počínání či ze šarlatánství. O to více potěší fakt, že akademic-
ká zvídavost jako vždy v minulosti i dnes překonává vžitá schémata či dogmata. 
Toto sympozium je pro mé tvrzení tím nejlepším důkazem.
 Medicína byla, je a musí zůstat humánní vědou, jejímž hlavním úkolem je po-
máhat člověku zachovat jeho zdraví. Komerce, ač důležitá, musí zůstat v tomto 
případě v pozadí. Stejný úkol jsme si vytyčili i pro oblast kosmetiky. Proto i zde 
hledáme cesty, které nás k tomuto cíli mohou dovést.
 Aromaterapie je jednou z možností proto, že působí na člověka jako na organic-
ký celek. Důležitými faktory je podle mého mínění i samotná preparativní kon-
cepce. Proto ve svých výrobcích používáme pouze vysoce kvalitní rostlinné oleje, 
které vzhledem k jejich složení můžeme označit jako pokožce příbuzné. Bezvodé 
aromaterapeutické preparáty AÖK jsou vyráběny bez konzervačních přísad, ať 
již proti mikrobiální kontaminaci či proti žluknutí. V prvním případě absence 
vody a obsažené éterické oleje činí používání konzervace naprosto zbytečnou 
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a distribuční systém firmy Cosmetic Karl Hadek „výrobce – spotřebitel“ garantuje 
zbytečnost chemických antioxidačních chemikálií v preparátech.
 V neposlední řadě je třeba se zmínit o nutnosti respektování fyziologických 
vlastností pokožky. V mnoha případech jsou účinné látky farmaceutických pre-
parátů zakomponovány do nevhodně koncipovaných či emulgovaných systémů. 
Nelze se potom divit, že se zde naprosto zbytečně objevují nežádoucí vedlejší 
účinky. V závěru bych se ještě rád zmínil i o další důležité schopnosti éterických 
olejů, která je terapeuticky velice významná a to je jejich schopnost vůní pozitiv-
ně ovlivňovat lidskou psychiku.
 Velice mě těší, že výsledky dlouholeté práce firmy Cosmetic Karl Hadek 
upoutaly vaši pozornost.

Prostředky a metody aromaterapie

Primář oddělení rehabilitace dětí a těhotných žen
Ústav PPG AMV Ukrajiny

profesor MUDr. V. F. Lapšin, DrSc.

 V souhrnu léčebně-profylaktických opatření se poslední dobou stále více použí-
vají takzvané nemedikamentózní metody, v první řadě fytoterapie. Mnohé léčivé 
rostliny (v současnosti je známo více než 2000 siličnatých kultur) obsahují prcha-
vé fytoorganické sloučeniny, které se vylučují do okolního vzduchu a vytvářejí 
určitou vůni. Na daných vlastnostech těchto rostlin je založena jedna z metod 
fytoterapie – aromaterapie.
 Z dějin medicíny je známo, že lidstvo již od dávnověku používá pro léčebné 
a kosmetické účely rostliny, které obsahují éterické oleje. V Indii, Číně a Egyptě 
mají aromaterapeutické prostředky tisíciletou historii. Použití éterických olejů pro 
léčebné účely je popsáno ve spisech Hippokrata, Galena a Aviceny. Hippokrates 
a jeho žáci například používali růžový olej pro léčení gynekologických onemoc-
nění a poruch trávení. Díky svým antiseptickým vlastnostem se éterické oleje 
používaly již ve středověku proti infekcím a epidemiím.
 V Londýnském lékopisu z roku 1863 bylo napsáno, že rozmarýnová tinktura, 
tzv. „voda královny Maďarské“, se používá proti nachlazení, závratím, ztrátě pa-
měti, ospalosti a bolestem hlavy.
 Tvůrcem názvu „aromaterapie“ byl francouzský chemik Gattefossé. Během prv-
ní světové války používal pro dezinfekci ran levandulový olej, který mu byl znám 
jako dobré antiseptikum.
 V současnosti pracují v různých zemích západní Evropy, v USA, v Kanadě 
a v Japonsku stovky aromaterapeutických kabinetů, jsou publikovány desítky 
monografií, v Anglii pracuje aromaterapeutický ústav a vydává se vědecká litera-
tura.
 Podle moderních představ aromaterapie je terapeutické použití éterických 
a rostlinných olejů nezávislé na způsobu jejich působení na lidský organismus 
(ae roerální, enterální, transkutální a další).
 V klasické aromaterapii se éterické oleje aplikují dvojím způsobem:
 – kůží (masáž, balneoterapie, zábal)
 – plícemi (inhalace, vdechování – aerofytoterapie)
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AROMATERAPEUTICKÉ PREPARÁTY

MECHANISMUS PŮSOBENÍ
AROMATERAPEUTICKÝCH PROSTŘEDKŮ

NA LIDSKÝ ORGANISMUS

Neurore� exní cesta Humorální cesta

Centrální nervová 
soustava

Kapilární síť dýchacích 
cest a pokožky

dýchací

FUNKČNÍ STAV ORGÁNŮ A SYSTÉM

trávicí krevní oběh látková výměna

Jak už bylo poznamenáno, všechny prostředky na provádění aromaterapie jsou 
založeny na léčebně-biologických vlastnostech éterických olejů, které obsahují 
prchavé sloučeniny – terpeny jakož i jiné biologicky aktivní komponenty. 
 Některé z těchto sloučenin podle chemické struktury a biologického či fyziolo-
gického působení mají značnou podobu s řadou důležitých regulačních faktorů 
organismu, například s předchůdci steroidních hormonů – prostaglandiny.
 Lze se domnívat, že mezi komponenty rostlinného a živočišného půvo-
du je evolučně podmíněná souvislost. Tím se vysvětluje podobnost jejich 
struktur a mechanismus působení.
 Působení aromaterapeutických prostředků na organismus může být různé, dle 
dávky a způsobu použití.
 Prchavé fytoorganické sloučeniny působí na lidský organismus neuroreflexním 
a humorálním způsobem.
 Neuroreflexní způsob je vyvolán tím, že nosní sliznice obsahuje velmi mno-
ho nervových receptorů, které přijímají vůni a předávají získanou informaci do 
centrální nervové soustavy (čichový mozek – rhinencefalon). Změny v centrálním 
nervovém systému se odrážejí na stavu a funkci základních orgánů a systémů: 
dýchání, trávení, krevního oběhu a látkové výměny. Kromě toho bezprostřední 
blízkost čichového mozku od limbického systému, který je zodpovědný za emo-
ce, způsobuje změny nálady u člověka.
 Humorální cesta aromatických působení na organismus se uskutečňuje díky 
bohaté síti kapilár dýchacích cest a plicních alveol. Toto zajišťuje rychlé vstře-

bávání aromaterapeutických prostředků do krve (20x rychleji než při jejich 
vnitřním užívání v podobě odvarů a extraktů).

SPEKTRUM BIOLOGICKÉ AKTIVITY
AROMATERAPEUTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

– antibakteriální účinek
– vliv na CNS
– vliv na kardiovaskulární systém
– působení na procesy látkové výměny a imunitu
– působení na respirační systém
– působení na orgány trávicího systému
– radioprotektivní účinek
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PŮSOBENÍ AROMATERAPEUTICKÝCH PREPARÁTŮ 
NA KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

– snižování arteriálního tlaku
– zvýšení amplitudy srdečních stahů
– zlepšení procesů oxidace v myokardu
–  kardiotonický efekt spojený s působením na prostupnost kapilár  

Kromě toho bohatá síť kapilár v kůži také napomáhá vstřebávání aromaterapeu-
tických prostředků (pokus s česnekem).
 To značí, že fytoorganické sloučeniny rostlin jsou biologicky aktivní a s jejich 
pomocí se dá dosáhnout léčebných účinků na lidský organismus.
 Spektrum biologické aktivity éterických olejů zapojuje různé systémy organis-
mu. Nejvíce prostudovaným aspektem je antimikrobiální aktivita éterických 
olejů. Studiu baktericidních a bakteriostatických vlastností éterických olejů je 
věnována rozsáhlá literatura.
 Výzkumy se konaly v Bulharsku, České republice, USA, Anglii, Brazílii, Japon-
sku a jiných zemích světa.
 Na Krymu se tímto výzkumem zabývá skupina vědců z Jaltského ústavu Seče-
nova a Nikitské botanické záhrady (Nikolajevský V. V., Jeremenko A. E., Ivanov, 
Mašanov a Mašanová).
 Pokusy na zvířatech ukázaly, že většina éterických olejů má antimikrobiální 
účinek, například tento účinek mají éterické oleje z mateřídoušky, bazalky, růže, 
máty lesní, řebříčku, jalovce, levandule a další (Prichoďko, Kapelev 1985).
 Skupina autorů (Šerbanovský, Evseenko a další, 1985) ukázala, že tyto oleje 
potlačují růst hemolytického stafylokoka, streptokoka, tyfo-dyzentérijní 
skupiny mikroorganismů.
 Nejvyšší resistenci proti éterickým olejům vykazují Proteus vulgaris, Bacillus 
pyocyaneus (Tutunik, Akimov, 1985).
 Zkoumání fungicidního účinku éterických olejů ukázalo, že oleje efektivně in-
hibují růst plísně (Davyďuk, Preobraženský, 1985).
 Důležitý je fakt, že dokonce i při dlouhodobém použití éterických olejů 
nevznikají odolné kmeny mikroorganismů. To umožňuje jejich dlouhodobé 
použití k profylaktickým účelům.
 Éterické oleje rozmanitě působí na centrální nervovou soustavu - mají sedativní 
(například olej ze šalvěje či meduňky) nebo trankvilizační (například olej mátový) 

účinek. Éterické oleje se též používají pro zvýšení práceschopnosti. Například ole-
je rozmarýnový, pelyňkový a levandulový optimalizují stav člověka v kritické streso-
vé situaci. Za nejperspektivnější se považuje výzkum éterických olejů, které regulují 
srdeční tonus, a výzkum jejich hypotenzivních vlastností. Například levandulový, 
meduňkový, ylang-ylang, cypřišový a růžový éterický olej vyvolávají snížení arteriál-
ního tlaku, což je provázeno zvětšením amplitudy srdečních stahů, zesílením frakční 
schopnosti srdce, intenzifikací oxidačních procesů v myokardu. Kardiotonický efekt 
éterických olejů je spojen s jejich působením na propustnost kapilár.
 
Některé éterické oleje, například eukalyptový, jedlový, anýzový, čajovníkový 
a další, jsou vylučovány plícemi a používají se jako sekretolitické prostředky.
 Podle údajů Jaltského ústavu Sečenova, éterické oleje v malých dávkách po-
vzbuzují po vstřebání do krve dýchací a vazomotorické centrum. Oleje, 
jako šalvějový, levandulový, jedlový, borovicový a další, mají sedativní, antisep-
tické, protizánětlivé a analgetické vlastnosti a požívají se při léčení bronchitidy.
 Použití kompozičních směsí, které jsou složeny z éterických olejů máty, citro-
nového pelyňku, šalvěje a levandule, pomáhá u nemocných chronickou bron-
chitidou ke zvýšení funkční aktivity respiračního systému plic. Pozorovala se 
tendence zvyšování vitální kapacity plic, respirační kapacity, minutového dýcha-

VLIV AROMATERAPEUTICKÝCH PREPARÁTŮ 
NA CENTRÁLNÍ NERVOVOU SOUSTAVU
 
– zvýšení práceschopnosti
– trankvilizační účinek
– normalizace spánku

PŮSOBENÍ AROMATERAPEUTICKÝCH PREPARÁTŮ
NA RESPIRAČNÍ SYSTÉM

– broncholytický účinek
– spazmolytický účinek
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cího objemu, maximální aktivity plic a koeficientu spotřeby kyslíku. Projevuje se 
věrohodné zvýšení měrné konstanty ventilace v zóně aktivní plicní ventilace, což 
svědčí o broncholytickém efektu. 
 Rostlinné aromatické látky příznivě působí i na povrchovou aktivitu surfaktantu 
plic a tím několikrát zvyšují minimální povrchové napětí.
 Řada éterických olejů – meduňkový, levandulový, růžový, tymiánový, mateří-
douškový a majoránkový – působí na střevní motoriku. Uvedené éterické oleje 
stimulují též syntézu žlučových kyselin a fosfolipidů.
 Experimentální pokusy ukázaly, že éterické oleje mají imunotropní vlastnosti, 
ale míra jejich působení na celý imunitní systém a na jeho jednotlivé články je 
rozdílná. Výraznou imunostimulační aktivitu, pokud jde o T-článek imunitního 
systému, projevil éterický olej levandule a čajovníku, co se týče B-článku oleje 
z eukalyptu a pelyňku citronového. Imunomodulační aktivita se projevila také 
u éterických olejů z bazalky, jasmínu, jedle, šalvěje a hřebíčku. Stimulační účinek 
éterických olejů se projevuje v největší míře na pozadí snížení imunitní reaktivity. 
Toto snížení je charakteristické pro mnoho známých imunomodulátorů (timalin).
 Je známo, že v tkáních živých bytostí velmi pomalu probíhá oxidace s vytvá-
řením volných radikálů, které jsou aktivními látkami. V řadě patologických stavů 
prudce vzrůstá množství produktů této oxidace, které záporně působí na některé 
fermentativní procesy, celistvost a fungování buněčné membrány, na buněčný 
metabolismus a proces dělení.
 Podmínky moderního lidského života náhle zvýšily úroveň radikálo-tvorných 
procesů organismu. Onemocnění, která jsou spojena s ničivým účinkem volných 
radikálů a produktů peroxidace lipidů na organismus, podléhají určitým způ-
sobem korelaci. Rostlinné aromatické látky jsou schopné zvyšovat antioxidační 
aktivitu krve, bránit hromadění nedokysličených  produktů a odporovat jejich 
nepříznivému působení v organismu. Nejperspektivnějším se jevil éterický olej 
z bazalky, který projevuje aktivitu podobnou tokoferolům. 

 Aromaprofylaxe tedy zvyšuje adaptační schopnosti člověka, je jednou z cest  
k upevnění zdraví a ke zvýšení odolnosti organismu proti vlivům nepříznivých 
faktorů vnějšího prostředí.
Éterické oleje jsou potenciálními radioprotektory. V experimentech byl zjištěn 
reprodukovaný radioobranný efekt éterických olejů levandule a eukalyptu. Uve-
dené éterické oleje přispívaly ke značnému snížení bakteriálních komplikací po 
ozařování, které jsou jedním z důvodů úhynu zvířat. Když zvážíme široké spekt-
rum biologického působení éterických olejů na organismus člověka, jejich použí-
vání je perspektivní jako profylaktický a terapeutický prostředek.
 Dnešní symposium je věnováno aromaterapeutickým prostředkům, které vyrábí 
firma Cosmetic Karl Hadek.

 Tyto přípravky vděčí za svoji efektivitu přírodním látkám, ze kterých jsou vyro-
beny – rostlinným a éterickým olejům. Jejich důležitou vlastností je to, že neob-
sahují minerální oleje a živočišné tuky.
 Aromaterapeutické přípravky, zajímavé pro naši praxi a produkované firmou 
Cosmetic Karl Hadek, se dělí na následující skupiny:
1.  Přípravky pro balneoterapii a masáž
2.  Přípravky, které se používají v dermatologii
3.  Přípravky, které se používají v porodní a gynekol. praxi
4.  Přípravky k ošetření nosní sliznice, zubů a ústní dutiny
5.  Přípravky k ošetření dětí
 Aromaterapie se může používat jak samostatně, tak v souhrnu s jinými neme-
dikamentózními (psychoterapie, hudební terapie, fyzioterapie a jiné) a medika-
mentózními metodami při klinické etapě léčení a také při sanatorní a ambulantní 

PŮSOBENÍ AROMATERAPEUTICKÝCH PREPARÁTŮ 
NA TRÁVICÍ ORGÁNY

– Normalizace střevní motoriky
– Choleretický účinek
– Cholekinetický účinek

PŮSOBENÍ AROMATERAPEUTICKÝCH PREPARÁTŮ 
NA PROCESY LÁTKOVÉ VÝMĚNY A IMUNITNÍ SYSTÉM

– Imunostimulační účinek, T- a B- článek imunity
– Antioxidační účinek
– Membránostabilizující účinek
– Korekce lipidového metabolismu
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etapě rehabilitace různých onemocnění, v první řadě v etapě funkčních změn. 
Tuto metodu je vhodné používat také v protirecidivní kúře.

 Jak ukazují naše pozorování, velmi důležitá je možnost úspěšného použití aro-
materapie v systému prvotní profylaxe řady nemocí.
 Předpokladem pro určení aromaterapeutické kúry je v tomto případě přítom-
nost rizikových faktorů při vývoji:
–  kardiovaskulárních onemocnění: vliv dědičnosti, otylost, hypodynamie, 

chronická únava, dlouhé a časté stresogenní vlivy
–  onemocnění dýchacího ústrojí: skupina lidí, kteří často a dlouho trpí respi-

račními onemocněními, anomáliemi atd.
–  onemocnění trávicího ústrojí: vliv dědičnosti, emocionální labilita, streso-

genní vlivy, vegetativní dysfunkce atd. 

 Je nutné si uvědomit, že se vyskytují případy nesnášenlivosti lidského orga-
nismu vůči určitým preparátům. Nejčastěji se vyskytují tyto druhy:
 1) respirační, jehož rysy jsou dušnost, obtížné dýchání, záchvaty záduchy
  2) kardiální, se zrychleným tepem, poruchami srdečního rytmu, zvýšeným 

pocením
 3) cerebrální, s bolestmi hlavy, závratěmi, hučením v uších
  4) alergické, probíhající dle typu alergické reakce: svědění, zarudnutí kůže 

nebo vyrážka.

V souvislosti s výše uvedeným před provedením aromaterapeutické kúry je po-
třeba provést zkoušku snášenlivosti. Pacient si přivoní k určeným preparátům 
a zhodnotí vůně jako příjemné nebo nevyhovující. Pokud je vůně příjemná, na-
neseme několik kapek na pokožku nebo na šaty a v průběhu 
10-15 minut kontrolujeme subjektivní stav.
  Je důležité si pamatovat, že malé dávky vůně jsou stimulátory, velké jsou inhi-
bitory důležitých životních procesů v organismu. Aromaterapie má silný terapeu-
tický účinek a její efektivita je velmi závislá na vhodném předpisu.

Použití aromaterapeutických prostředků
u těhotných žen

Primářka oddělení perinatologie UPPG AMV
Ukrajiny, profesorka

MUDr. L. E. Tumanova, DrSc.

 Přes četné a mnoholeté výzkumy problém infekce v porodnictví zůstává ne-
obyčejně aktuální. Zvláštní význam tohoto problému je vyvolán vysokou mí-
rou nemocnosti těhotných, rodiček a nedělek s postižením plodů a novorozen-
ců a značným podílem bakteriálně-virových onemocnění ve struktuře mateřské 
úmrtnosti a nepříznivých perinatálních výsledků. Tento problém je aktuální ve 
většině zemí světa. Zvýšení četnosti operativních zákroků při porodu na 10-15 % 
má za následek zvýšení počtu s tím spojených infekčních komplikací: endomet-
ritis, raná infekce atd. Současně vznikají epidemiologické problémy spojené s vy-
sokým rizikem onemocnění novorozenců v porodnických ústavech a častý výskyt 
chronické dětské patologie po perinatální infekci vyvolává značné ekonomické 
ztráty (Kulakov B.I., Vichlajeva E.M. 1995).
 Například četnost intraamniální infekce při donošeném těhotenství kolísá od 0,5 
do 10,5 %. Při předčasných porodech, obzvláště při odtoku vody, dosahuje 25 %.
 O vážnosti tohoto problému svědčí i jiné číselné údaje. Například k rizikové 
skupině podle infekční patologie u matky, plodů a novorozenců se zařadí asi 
25 % těhotných přijatých do porodnických ústavů a perinatálních středisek.
 Pokles imunologické reaktivity u těhotných je živnou půdou pro rozvíjení hni-
savě-zánětlivých onemocnění při porodu a v období po porodu. Na druhou stra-
nu přítomnost ložisek infekce je nejenom rezervoárem mikrobů, ale i zdrojem 
senzibilizace organismu ženy a plodu.
  Podle knižních údajů a našich vlastních předchozích výzkumů bylo zjištěno, že 
rozsev z pochvy těhotných se pohybuje v hodnotách mezi 8,5-20 % (E. Bavina, 
1992, L.L. Filenko a kolektiv autorů, 1993).
 Bakteriální a kandidózní vaginitis u těhotných je často recidivujícím onemocně-
ním, které nutí lékaře střídavě používat různé specifické preparáty.
 Toto onemocnění patří k často se vyskytující patologii, přičemž zánět pochvy 
se může spojovat se zánětem vnějších pohlavních orgánů (vulvovaginitis). Cí-
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lem léčby je odstranění zánětlivých změn pochvy vyvolaných grampozitivní či 
gramnegativní florou, asociací anaerobní flory nebo gardnerely. Úkolem léčby 
je likvidace patogenního původce, obnova narušených funkcí makroorganismu 
ženy (terapie doprovodných onemocnění, korekce funkčních narušení), stimula-
ce obranných a adaptačních mechanismů – místních (pochvy) a celkových (celý 
organismus).
 Důležitou etapou terapie je udržovací léčba a rehabilitace pomocí týdenní po-
ševní lázně extrakty z heřmánku, šalvěje, měsíčku, chlorofiliptu, předepsání es-
trogenů v první fázi menstruačního cyklu, vitamínové preparáty (chlorofilkarote-
nová pasta). Tato etapa trvá cca 8 týdnů.
 My jsme z důvodu rehabilitace a profylaxe opakovaného infikování porodních 
cest použili hydrofilní mycí olej HY – Intima.
 Hydrofilní olej pro intimní hygienu je vyroben z vysoce kvalitního mandlového 
a sojového rostlinného oleje, extraktů léčivých rostlin a éterických olejů AÖK.
 Důležitou vlastností preparátů je fakt, že neobsahují minerální oleje a nejsou 
podrobovány chemické konzervaci.
 Koncepce hydrofilního oleje dovolila vyhnout se používání standardních my-
cích prostředků obsahujících tenzidy, které negativně působí na poševní bioce-
nózu. Používáním oleje HY – Intima dovoluje zachovat symbiotickou poševní 
mikrofloru.
 Hydrofilní olej HY – Intima jsme použili u 48 těhotných s léčeným zánětem 
pochvy během 2 – 3 týdnů před porodem.
 Ošetření vnějších pohlavních orgánů se provádělo dvakrát denně. Při používání 
hydrofilního oleje se neobjevovaly vedlejší účinky – podráždění poševní sliznice 
či svědění. Těhotné měly pocit komfortu, dalo by se říci spokojenosti.
 U těchto těhotných jsme aplikovali také olej na ošetření nosní sliznice, vyráběný 
firmou Cosmetic Karl Hadek. Cílem bylo zabránit respiračním infekcím. Olej se 
používal 2-3x denně před porodem i po porodu. Při použití oleje jsme nepozoro-
vali alergický nebo dráždivý účinek.
 Podle analýzy výsledků klinického pozorování jsme zaznamenali, že průběh 
období po porodu byl hladký a případy respirační infekce se nevyskytly, což je 
velmi důležité, protože tyto výzkumy se konaly v měsících lednu – březnu.

Cytomorfologie sliznice pochvy 
a sliznice nosní

těhotných a novorozenců při používání 
aromaterapeutických prostředků

Vedoucí laboratoře patomorfologie UPPG AMV Ukrajiny
MUDr. T. D. Zadorožnaja, DrSc.

 Je známo, že poslední dobou stoupl výskyt nitroděložní infekce, která vede 
k perinatální patologii a úmrtnosti. Proto je aktuální vyhledávání nových pří-
stupů k diagnostice a léčbě těchto patologií.
 V našich testech jsme použili metodu cytomorfologické diagnostiky, která před-
pokládá výzkum buněčného obsahu výtěru, zánětlivého a bakteriálního infiltrátu 
a jeho šíření. Tato metoda je v současnosti rozšířená po celém světě jako přístup-
ná, neinvazivní, může být použita jako screeningová.
 Analýze byly podrobeny výtěry sliznice pochvy těhotných v době gestace 38 
týdnů do použití aromaterapeutických prostředků a za 8 -14 dní poté. Také se 
analyzovaly výtěry nosní sliznice novorozenců do čtyřiadvaceti hodin a po 4. - 5. 
dnu po použití aromaterapeutických preparátů.
 Bylo zjištěno, že společně s přítomností různých druhů výtěrů (cytologický, no-
vikulární, estrogenní, zánětlivý) převládaly estrogenní, zánětlivé a smíšené druhy 
nátěrů v 56 % případů.
 Do použití aromaterapeutických přípravků byl zánětlivý infiltrát ve výtěrech 
zastoupen lymfocyty, neutrofily (které převládaly), ojedinělými eosinofily a mak-
rofágy, infiltrace měla většinou ložiskový charakter (v 60 %), difúzní (v 40 %). Po 
použití aromaterapeutických prostředků byl charakter výtěrů shodný, ale převlá-
daly smíšené druhy výtěrů.
 Ve výtěrech zánětlivého druhu se v 90 % případů snížilo množství neutrofilů 
a zůstala difúzní lymfocytární infiltrace a zvýšil se počet makrofágů.
 V souběžně prováděném výzkumu nátěrů nosní sliznice novorozených bylo 
před použitím aromaterapeutických prostředků (kontrolní skupina) zjištěno, že 
v pozorované skupině prvních čtyřiadvaceti hodin po porodu ve výtěrech převlá-
dal plochý epitel sliznice, jehož buňky jsou okrouhlé, s dobře viditelným obrysem 
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jádra, ležícím uprostřed cytoplazmy. Dystrofické změny v epiteliálních buňkách 
byly zjištěny jenom v ojedinělých buňkách (tři pozorování). Ve výtěrech 4. dne, 
v každém případě pozorování, se vyskytovala také ložisková (86 %) a difúzní 
infiltrace neutrofily, lymfocyty, ojedinělými polynukleárními leukocyty (14 %). 
V jednom případě byly objeveny ojedinělé eosinofily a také bacilární a koková 
mikroflóra a hlen.
 Infiltrace s nahromaděním lymfocytů, neutrofilů a ojedinělých makrofágů měla 
ložiskový charakter. Eosinofily ve zkoumaných výtěrech zjištěny nebyly. Také 
je třeba zdůraznit, že ve výtěrech, kde byla zjištěna přítomnost mikroflóry, byly 
v den odchodů z nemocnice vedle ložisek mikroflóry přítomné makrofágy. Po 
použití aromaterapeutických olejů ve 20 % případů nebyly zjištěny ve výtěrech 
zánětlivé infiltrace a přítomnost mikroflóry.
 Lze tak udělat předběžný závěr, že při používání olejů za účelem hygieny 
u těhotných a v průběhu života novorozenců nebyly zjištěny jevy alergi-
zace (neobjevovaly se eosinofily) a existující infiltrace má fyziologický charakter. 
U značného vzorku pozorování byla znatelná tendence k protizánětlivé-
mu efektu.

Zkušenosti získané používáním nových
aromaterapeutických přípravků AÖK

při ošetřování novorozenců

Primář oddělení neonatologie UPPG AMV Ukrajiny
MUDr. T. K. Znamenskaja, DrSc.

MUDr. T. V. Kurilina, CSc.

 Pokles porodnosti, prudké zhoršení demograficko-sociální situace a problém 
uchování genofondu, tendence ke zvyšování dětské nemocnosti a úmrtnosti, kte-
rá se objevuje na Ukrajině v posledních letech, vyvolávají nutnost prvořadého 
obrácení pozornosti společnosti na problematiku ochrany matky a dítěte.
 Sociálně-ekonomická a ekologická krize záporně působí na zdravotní stav žen 
produktivního věku a jejich dětí. V pozadí poklesu imunity v moderní porodnické 
praxi, v patologii novorozenců a dětí do prvního roku života se projevuje ve stále 
větší míře problém infekce, tím spíše, že počet novorozenců s vysokým perinatál-
ním rizikem, obzvláště citlivých k rozvoji infekčního procesu, se značně zvýšil.
 Vývoj a úspěchy resuscitace a rozsáhlé používání invazivních způsobů intenziv-
ní péče napomáhá zvýšení úrovně přežití nemocných a nedonošených novoro-
zenců, zároveň se však značně zvýšilo riziko infekce dětí.
 Mezi novorozenci, kterým byla aplikována léčebná kúra na oddělení intenzivní 
péče v našem ústavu, byla nutnost léčby v 10 % případů vyvolána nitroděložním 
infikováním.
 Na oddělení fyziologie novorozenců počet dětí s infekčními příznaky (hnisavá 
konjunktividita, kandidomykóza ústní dutiny a sliznic, panaritium a paronychie, 
katarální omphalititida) dosahuje 1 – 2 %.
 Vzniku a rozšíření infekce napomáhá také neracionální použití antibiotik.
 Důsledkem je vytváření polyrezistentních mikroorganických kmenů, pokles 
imunitní obrany organismu a vytváření patologické biocenózy. Musíme podotk-
nout, že problém perinatálních a nozokomiálních infekcí u novorozeňat je důle-
žitý nejen v lékařství, ale i v sociálně-ekonomické oblasti, vzhledem k velkému 
riziku invalidizace dětí v průběhu prvního roku života po utrpěných infekčních 
onemocněních.

Vzorek 1: Vzorek 2:
Během výzkumu vznikala i fotodokumentace. Mikroskopické snímky 

potvrzují účinnost aromaterapeutických preparátů.
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 Infekce je tedy aktuálním problémem moderní perinatologie a jeho další vý-
zkum za účelem vypracování nových profylakticko-léčebných opatření je jednou 
z rezerv vedoucích ke snižování dětské nemocnosti a úmrtnosti.
 Na druhou stranu je použití nových chemických přípravků za účelem prevence 
a léčby infekce u novorozeňat a dětí kojeneckého věku omezeno.
 V souvislosti s uvedenými fakty se přímo nabízí perspektivní použití pří-
pravků rostlinného původu. K nim patří fyziologické preparáty firmy Cos-
metic Karl Hadek, jejichž základem jsou rostlinné a éterické oleje neobsahující 
konzervační látky. Účinnost přípravků této firmy se zkoumala u 55 novorozen-
ců ze skupiny vysokého perinatálního rizika během prvního týdne jejich života. 
Kontrolní skupinu tvořilo 30 dětí. V dané etapě byla měřítkem hodnocení absen-
ce vedlejších účinků.
 Při ošetření novorozenců se užíval heřmánkový dětský koupelový olej, kte-
rý byl použit již při prvotním omývání na sále a dále také na oddělení při každo-
denním ošetření pleti dítěte. Tento koupelový olej obsahuje rostlinné a éterické 
oleje, vitamíny E, A, F a emulgátory, díky kterým příznivě působí na jemnou 
dětskou pokožku, čistí ji, nepoškozuje ochrannou vrstvu kůže a nemění její pH. 
Běžné mycí prostředky, dokonce i zvláště vyrobené přímo k ošetření dětí, ob-
sahují tenzidy, které mění pH pokožky. Dokonce i čistá voda má vysoký obsah 
minerálů a zvýšené množství chlóru, což způsobuje dráždění pokožky, pokles 
jejích ochranných vlastností a možnost alergizace.
 Péče o pokožku po omývání a koupeli dítěte pokračovala použitím dětského 
oleje BABY AÖK s obsahem vysoce kvalitních rostlinných a éterických olejů a vi-
tamínů. Olej se nanášel sterilním vatovým tamponem v oblastech kůže s největší 
pravděpodobností vývoje patologického procesu (podpažní jamka, hýždě, krční 
a tříselné kožní záhyby, meziprstní prostory, prostor za ušima).
 Klinická pozorování ukázala, že u dětí, jejichž pokožka se ošetřovala aro-
materapeutickými přípravky, nebyly zjištěny jevy podráždění a alergiza-
ce. Také se neobjevovalo opruzení a hyperémie v hýždní krajině, olupová-
ní kůže spojené s popraskáním hřbetních stran dlaní a chodidel, mokvání 
v podpažních jamkách, zatímco u dětí, jejichž kůže se ošetřovala podle běžné-
ho schématu, se v 5.-7. den života objevily výše uvedené jevy.
 U novorozenců s intenzivní péčí zahrnovalo ošetřování pokožky koupel s heř-
mánkovým olejem. Jeden z efektů koupele je sedativní, což je obzvláště důle-

žité pro vytvoření ochranného režimu pro oslabené děti se syndromem zvýšené 
neuroreflexivní dráždivosti.
 Uvedené aromatické hygienické přípravky pro péči o pokožku novorozenců 
tedy mají ochranný účinek proti nepříznivým vlivům, nepoškozují ochrannou 
vrstvu, mají bakteriostatický účinek.
 Pro péči o sliznici nosní dutiny jsme použili speciální olejový preparát kon-
cipovaný v ústavu společně s firmou Cosmetic Karl Hadek. Tento přípravek 
obsahuje mandlový, sojový rostlinný olej a třezalkový extrakt. Tyto látky pokrýva-
jí sliznici tenkým filmem, čistí ji a ochraňují proti vysychání a negativním vlivům 
vnějšího prostředí. Mimo to přípravek obsahuje vitamíny A, E, F a vysoce kvalitní 
éterické oleje. Funkci emulgátoru plní sojový lecitin.
 Tento aromaterapeutický prostředek se používal u 30  novorozenců s velkým 
perinatálním rizikem vývoje infekce. 2-3 kapky tohoto oleje byly nanášeny kos-
metickou tyčinkou na sliznici nosu 3x denně během pobytu novorozence na 
lůžkovém oddělení. Kontrolní skupinu tvořilo 20 dětí s běžným ošetřením nosní 
dutiny. 
 Pozorování dětí, kterým byl aplikován olej do nosní dutiny, neukázalo znesnad-
nění nosního dýchání spojené s otokem po ošetření nosu, sliznice nepřesychala, 
znatelně se zmenšil počet strupů v nosní dutině. Ošetření bylo snadné, netrauma-
tické pro dítě. U dětí kontrolní skupiny se v 50 % případů objevoval otok sliznice 
s dýchacími obtížemi během prvních čtyřiadvaceti hodin života. Oddělování stru-
pů ze sliznice bylo obtížné a nepříjemné pro dítě. U více než 30 % se objevovala 
zvýšená suchost nosní sliznice v 5.-7. dni. Při použití oleje se vedlejší efekty 
neprojevovaly.
 Klinické údaje byly potvrzeny cytomorfologickými testy nosní sliznice, které se 
prováděly během pobytů novorozenců na porodním oddělení. Údaje cytomorfo-
logického testu byly podrobně vyloženy profesorkou T. D. Zadorožnovou. 
 Chceme jen zdůraznit, že eosinofilní infiltrace se neobjevovala ani v jednom 
z prozkoumaných výtěrů a infiltrace nosní sliznice u části dětí měla fyziolo-
gický ráz.
 Obdržené údaje tedy svědčí o příznivém působení oleje na nosní sliznici. 
Je to možné vysvětlit zvýšením ochranné schopnosti sliznice a generací normální 
mikroflóry díky bakteriostatickému efektu, což bude věcí našeho dalšího bakte-
riologického a virologického výzkumu.
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 Při shrnutí výše zjištěného je možné říci, že zmíněné aromaterapeutické pre-
paráty mohou být doporučeny jako hygienické prostředky k ošetření no-
vorozenců a jsou dalším prostředkem prevence nozokomialních infekcí.
 Tyto prostředky se mohou používat na ošetření pokožky a nosní dutiny u dětí 
v prvním roce života v domácnosti, k čemuž jsou také doporučovány.
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Preparáty, vyvinuté Karlem Hadkem 
v původním designu výrobce s logem 

AÖK na počátku devadesátých let 
minulého století

Tyto preparáty byly použity při výzkumu, 
o kterém referuje sympozium.

Veškeré preparáty lze objednat přes 
web www.karelhadek.eu 
nebo e-mailem: info@karelhadek.eu, 
případně na pevné lince expedice zakázek:              
+420 374 622 103
případně na pevné lince expedice zakázek:              případně na pevné lince expedice zakázek:              

...a v roce 2011 v designu firmy 
AROMATERAPIE Karel Hadek

Jistotu užívání originálních preparátů
s nejvyšší účinností a bez konzervantů

zaručuje logo: 



Časopis Aromaterapie a katalog preparátů firmy Karel Hadek 
můžete zdarma objednat přes 

www.karelhadek.eu 
nebo e-mailem: info@karelhadek.eu.
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Časopis pro krásu a zdraví  2/2011

Želatinové 
tobolky

Opalování 
dětí

Lékař radí: 
Jak na chlamydie

Trápí vás 
pomerančová 

kůže?

Lipiosérum

Tip na další čtení

MUDr. Tomáš Lebenhart
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Tato kniha je pro odvážné a zvídavé. Pro ty, kteří se nechtějí 
rozhodovat podle reklamních mágů, nabízejících jednoduchá in-
stantní řešení na cokoli. Je pro ty, kdo se rozhodli vzít kvalitu svého 
života do svých rukou - pro samostatně myslící jedince, kteří chtějí 
naslouchat svému vlastnímu rozumu i intuici.

Publikace je unikátním souborem zkušeností starých 
mistrů a živého praktikujícího lékaře. Lékaře, který má proka-
zatelné výsledky, který nejen „léčí“, ale umí i uzdravit. Který neléčí 
„nemoc“, ale celého člověka, s jeho tělem i duší.

Kniha je určena zdravým i nemocným. Čtenář zde najde rady, 
jak se udržet v kondici, objeví zajímavé souvislosti mezi psychikou 
a tělesným zdravím. Může také zjistit, jaká je jeho konstituce, a po-
dle toho zvolit stravu, cvičení a další pravidla chování, která jeho 
konstituci posilují. Nemocný zde může odhalit pravděpodobné 
příčiny svého onemocnění a najít klíč k uzdravení. Součástí knihy 
jsou i fotonávody pro cvičení a další návody k práci s vlastním 
tělem i psychikou.

Svými mezioborovými přesahy kniha dává základní orientaci v po-
jetí zdraví a nemoci v několika systémech: spojuje ayurvédu s ho-
meopatií, s přírodní léčbou i čínskou medicínou - a přitom neo-
pomíjí ani nejmodernější trendy klasické medicíny.

MUDr. Tomáš Lebenhart připomíná starý čínský princip, kdy lékař 
zodpovídal za zdraví celé rodiny, byl oslavován, když rodina byla 
zdravá a zatracován, když někdo onemocněl. 

Tím, že se s námi dělí o své letité poznatky praktického lékaře, 
naplňuje ideu prevence a zároveň apeluje na naši osobní odpověd-
nost za stav vlastního těla i duše. Svou knihou nám dává nahléd-
nout do svého uvažování o zdraví člověka jako výslednici 
harmonického chování k sobě i okolí.

Homeopatie • Ayurvéda • Strava • Jak vzniká 
nemoc? • Rakovina • Deprese • Ordinace 
přírodní medicíny • Jak pracovat sám se sebou?
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Systémy, o nichž se 
v publikaci hovoří:
- ayurvéda  
- homeopatie
- přírodní léčba 
- čínská medicína

Podrobněji 
popisované 
příčiny chorob:
- rakovina
- deprese  
- alergie

Anotace:
Kniha je určena těm, kdo se rozhodli vzít kva-
litu svého života do svých rukou - pro samo-
statně myslící jedince, kteří chtějí naslouchat 
svému vlastnímu rozumu i intuici. Publikace 
je unikátním souborem zkušeností starých 
mistrů a živého praktikujícího lékaře, 
který má prokazatelné výsledky, který ne-
jen „léčí“, ale umí i uzdravit. 

Kniha pro tělo i duši: 

Svlékl jsem bílý plášť
Její objednací kód je 9550, cena 250 Kč.
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