DOSERINGSKAPSEL

PRODUCENT

Også kompatibel med VOLCANO MEDIC 2
i kombination med MEDIC VALVE Doseringskapseladapter.
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For en ren og enkel anvendelse Doseringskapsler
er forfyldte, opbevares i magasin og anbringes i
kammeret inden brugen. Patienten kan medbringe
de enkeltvis emballerede doser efter dagens
behov. Doseringskapsler er egnet til formalede
hampeblomster. Væsker kan benyttes med
Fyldpude der leveres som ekstraudstyr.*

Medicinsk inhalation
af cannabis
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*Cannabinoider opløst i alkohol er kun egnet til VOLCANO MEDIC 2.

Certificeret producent
ISO 13485 Kvalitetsstyring

Certificeret kvalitet
ISO 60601 Medicinalprodukter

ANVENDELSESFORMÅL

MEDICINSK VENTILBALLON

MEDICINSK OG TRANSPORTABEL

VOLCANO MEDIC 2 og MIGHTY+ MEDIC er beregnet
til fordampning og efterfølgende inhalation af
cannabinoider. Målet er applikation af de aktive substanser i den menneskelige organisme via lungeblærerne ved respektive medicinsk indikation.
Den er egnet til en midlertidig inhalation af
lægeordinerede cannabinoider, til brug i hjemmet,
på sygehuset og i en lægepraksis.

Den aftagelige ventilballon tillader en høj graf
af bevægelsesfrihed og en anvendelse uafhængigt af varmeenheden. Inhalation direkte fra ventilballon er mere komfortabel
grundet praktisk taget ingen modstand.
Ved VOLCANO MEDIC 2 er der også mulighed
for at inhalere direkte fra en påsat slange.

MIGHTY+ MEDIC er en medicinsk godkendt
transportabel Cannabisfordamper. Den benytter
en kombineret luft- og strålevarme, der sikrer en
effektiv fordampning fra første indånding.

EFFEKTIVITET
Inhalation af cannabinoider er den generelt foretrukne metode til indtagelse af cannabinoider. En
af årsagerne er den hurtige effekt. Både VOLCANO
MEDIC 2 og MIGHTY+ MEDIC sikrer en effektiv inhalation. De fordamper cannabinoider ved hjælp af
varmluft, uden forbrænding. Der produceres derfor
ingen skadelige forbrændingsstoffer. Studier har
påvist at mindst 1/3 af de i apparatet omsatte
cannabinoider optages i blodbanerne. VAPORMED
Iinhalatorer er benyttet i utallige medicinske studier
og har etableret sig som certificerede medicinske
apparater for cannabinoider, med godkendelse i
Europa, Canada og andre lande.*
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* Yderligere information på www.vapormed.com

Den transportable, batteridrevne MIGHTY+ MEDIC
fordamper er kendetegnet ved en enkel håndtering.
De to højtydende genopladelige batterier sikrer
lang tids anvendelse og en kort opladningstid. Den
indeholder samtidig en køleenhed for komfortabel
inhalation.

VOLCANO MEDIC 2
PPN: 111588550156
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MIGHTY+ MEDIC
PPN: 111661680357
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