DÁVKOVACÍ KAPSLE

VÝROBCE

Kompatibilní i s VOLCANO MEDIC 2 v kombinaci s
adaptérem dávkovacích kapslí MEDIC VALVE.
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Pro čisté a snadné používání. Dávkovací kapsle
jsou předem naplněné, uložené v zásobníku a
před použitím vloženy do Šachta. Pacienti si nyní
mohou svoji denní potřebu vzít s sebou zabalenou
v jednotlivých dávkách. Dávkovací kapsle vhodné
pro rozemleté konopné květy. Kapaliny mohou být
užívány s Plnicím polštářkem, který je k dostání
zvlášť.*

Léčebná
inhalace konopí

STORZ & BICKEL GmbH · In Grubenäcker 5–9
78532 Tuttlingen · Germany
+49 7461 9697070 · info@vapormed.com
www.vapormed.com

*Kanabinoidy rozpustné v alkoholu jsou vhodné jen pro VOLCANO MEDIC 2.

Certifikovaný výrobce
ISO 13485 Zajištění bezpečnosti

Certifikovaná kvalita
ISO 60601 Zdravotnické přístroje

URČENÉ POUŽITÍ

MEDIC VALVE BALÓNEK

LÉKAŘSKÝ A PŘENOSNÝ

VOLCANO MEDIC 2 a MIGHTY+ MEDIC jsou určeny
pro odpařování a následnou inhalaci kanabinoidů.
Cílem je aplikace účinných látek do lidského těla
přes plicní sklípky při příslušné lékařské indikaci.
Přístroje jsou vhodné pro dočasnou inhalační
aplikaci kanabinoidů předepsaných lékařem
prováděnou doma, v nemocnici nebo v lékařské
ordinaci.

Odnímatelný vaporizační balónek umožňuje velkou
volnost pohybu a používání nezávisle na zdroji
horkého vzduchu. Inhalace přímo z vaporizační
balónku je na základě téměř nulového odporu
velmi příjemná. U modelu VOLCANO MEDIC 2
navíc existuje možnost přímé inhalace z nástrčné
hadice.

MIGHTY+ MEDIC je nástupce prvního lékařsky
schváleného přenosného Inhalátoru konopí.
Používá kombinované vzdušné a sálavé vytápění,
které zajišťuje efektivní odpařování od prvního
nadechnutí.

EFEKTIVITA
Inhalační aplikace kanabinoidů je obecně
upřednostňovanou
metodou
pro
užívání
kanabinoidů. Důvodem je rychlý nástup účinků.
Přístroj VOLCANO MEDIC 2 i MIGHTY+ MEDIC
zaručují efektivní inhalaci. Odpařují kanabinoidy
pomocí horkého vzduchu, bez pálení. Proto
nevznikají žádné škodlivé látky vznikající při
spalování. Směrné hodnoty potvrzené studiemi
ukazují, že se nejméně jedna třetina kanabinoidů
používaných v přístroji dostane do krevního
oběhu. Inhalátory VAPORMED byly používány v
mnoha lékařských studiích a etablovaly se jako
certifikované lékařské přístroje pro kanabinoidy,
které jsou schválené pro Evropu, Kanadu a další
státy. *
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* Více informací na www.vapormed.com

Přenosný inhalátor MIGHTY+ MEDIC na baterie
se vyznačuje svou snadnou manipulací. Dvě
dobíjecí vysoce výkonné baterie umožňují dlouhou
životnost a krátkou dobu nahřívání. Navíc má
chladicí jednotku pro příjemnou inhalaci.

VOLCANO MEDIC 2
PPN: 111588550156

Léčebná inhalace konopí

8.0 cm
MIGHTY+ MEDIC
PPN: 111661680357

3.0 cm

