
 

Jak čistit bižuterii, chirurgickou ocel, rhodium, kameny a minerály 

  

Bižuterie 

Užívání bižuterie: 

-nenoste bižuterii do sprchy, koupele doma, v moři i v lázních (velmi škodí mořská voda, ale i voda obecně), do sauny, nemyjte 

s bižuterií nádobí apod., nespěte s ní, odkládejte při sportu, domácích úklidech i při sportu, při možném kontaktu s tvrdými 

nebo ostrými předměty. 

-nesmí přijít do styku s parfémy, kosmetickými přípravky, pleťovými vodami, mořskou vodu, chlórem z bazénu apod., protože 

může dojít k poškození povrchové úpravy šperku. 

-bižuterii také může poškodit používání v lázních, u minerálních pramenů a pod. 

-u některých lidí s velmi agresivním potem, osob nemocných může dojít ke změně vzhledu nebo i narušení a změně vzhledu 

povrchu kovových dílů. 

  

Skladování bižuterie: 

-chraňte bižuterii před světlem, prachem i vlhkem (většina kovových částí je galvanována a na tyto části má světlo velmi ničivý 

vliv, prach se zase může usadit na drátěné části a ty zmatní). 

-nikdy ji nenechávejte v koupelně. 

-bižuterii uchovávejte v krabičce nebo sáčku, ideálně odděleně od ostatních – prodloužíte tak životnost. 

  

Jak čistit bižuterii: 

Vyhýbejte se používání agresivních chemických prostředků. Obecně se doporučuje nepoužívat chemii vůbec, ale někdy se ani 

tomuto nevyhnete. Občas je třeba zariskovat a například použít roztok mycího prostředku na nádobí napůl s horkou vodou. V něm 

bižuterii nechte asi hodinu a poté by se měl šperk znovu zase krásně lesknout. Způsobů je mnoho, je třeba trochu experimentovat. 

Obvykle lze také použít postupy vhodné pro čištění stříbra, můžete používat flanel (nebo jiný měkký hadřík) na prach a pot, 

nejměkčí typ zubního kartáčku. Pokud je znečištění větší, svěřte práci odborníkovi. 

Pozor na šperky s kamínky - v mnoha případech se může stát, že kameny změní svůj povrch, lesk a podobně, a to hlavně při čištění 

přípravky na chemické bázi. Šperky s kameny si tedy raději nechejte vyčistit profesionálem. 

  

Chirurgická ocel 

Čištění chirurgické oceli je zcela jednoduché a není třeba žádných speciálních prostředků pro získání opětovného lesku. Pro 

správné čištění Vám postačí voda a mycí prostředek nebo mýdlo pro odmaštění šperku. 

Pozor na šperky s vsazenými kameny, některé jsou lepeny a při použití tekoucí vody, by se kameny mohly uvolnit. Vyjímku tvoří 

kameny, které jsou zality v průhledném epoxidu při zachování stejného lesku. Proto máte-li šperk s kamenem, stačí použít pouze 

mokrý hadřík s troškou prostředku,  který jsme si předem připravili. Jemně šperk omýt  a vysušit do sucha. 

  

Šperky s rhodiovou úpravou 

Rhodiované šperky můžete čistit a ošetřovat šamponem společně s vodou. Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky nebo 

ultrazvukové čističe a všechny ostatní látky, které obsahují chemické látky. Nepoužívejte leštící hadříky určené pro použití na 

zlaté nebo stříbrné šperky a zajistěte, aby šperky nebyly v pravidelném kontaktu s tvrdými povrchy. Vyvarujte je styku 

s kosmetikou jako je make-up a parfémy. Šperky uchovávejte v ochranném obalu, aby se zabránilo poškození a opotřebení. Pečlivě 

zacházení s rhodiovanými šperky udrží jejich jedinečnou, vysoce reflexní bílý povrch a můžete si vychutnat jejich krásu. 



  

Bižuterii sundavejte jako první a nasazujte jako poslední po všech kosmetických úpravách !!!! 

  

Péče o kameny a minerály 

Správná péče o kámen zaručuje jeho trvanlivost a stabilitu. Nedodržování těchto zásad způsobuje změnu vzhledu, kvality a 

v krajním případě i poškození či dokonce zničení kamene. 

Hlavním nebezpečím pro drahé kameny jsou prudké nárazy, obrus nebo vystavení extrémním podmínkám (teplo, chlad, sluneční 

záření, agresivní chemikálie a činidla). 

Aby byl vzhled kamenů stále působivý, je třeba kameny i přiměřeně čistit. To provádíme, podle druhu kamene, vodou, mýdlovou 

vodou, párou či ultrazvukem. 

Mezi zejména citlivé přírodní kameny a materiály patří: 

 Ametyst - nevystavovat trvalému slunečnímu záření 

 Fluorit - křehký 

 Kalcit - křehký 

 Perla - citlivá na kyselé prostředí 

 Perleť – křehká a citlivá na kyselé prostředí 

 Růženín - nevystavovat trvalému slunečnímu záření 

Obecně se doporučuje, pokud je to třeba, kameny čistit jemným a vlhkým hadříkem. 

www.obchudekluna.cz 

 

 

 


