DOSEERCAPSULES

FABRIKANT

Ook compatibel met de VOLCANO MEDIC 2 in
combinatie met de MEDIC VALVE DoseercapsuleAdapter.
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Voor schoon en gemakkelijk laden. Doseercapsules
kunnen vooraf worden gevuld, opgeslagen in het
Magazijn en worden geplaatst in de Vulkamer
voor gebruik. Op deze manier krijgen de patiënten
hun dagelijkse doses verpakt en klaar om mee
te nemen. Doseercapsules zijn geschikt voor
gemalen hennepbloemen. Vloeistoffen kunnen
met het als accessoire verkrijgbare Vulkussen
worden gebruikt.*

Inhaleren van
medische cannabis
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*In alcohol opgeloste cannabinoïden zijn alleen geschikt voor de VOLCANO MEDIC 2.

Gecertificeerde fabrikant
ISO 13485 Kwaliteitsmanagement

Gecertificeerde kwaliteit
ISO 60601 Medische producten

BEDOELD GEBRUIK

MEDIC VALVE VENTIELBALLON

MEDISCH EN DRAAGBAAR

De VOLCANO MEDIC 2 en de MIGHTY+ MEDIC
zijn bedoeld voor het verdampen en het daarna
inhaleren van cannabisproducten. Het doel is
de toediening van actieve ingrediënten in het
menselijk lichaam via de longblaasjes voor de
desbetreffende medische indicatie. Het is geschikt
voor de tijdelijke toediening van cannabisproducten
via inhalering voorgeschreven door een arts voor
gebruik thuis of in een ziekenhuis.

De verwijderbare Ventielballon staat een
grote bewegingsvrijheid toe en een toediening
onafhankelijk van het basis product. Inhalering
vanuit de Ventielballon is comfortabel vanwege
de praktisch afwezige trekweerstand. Met de
VOLCANO MEDIC 2 is het ook mogelijk om direct
uit een monteerbare Slang te inhaleren.

De MIGHTY+ MEDIC is de opvolger van de
eerste medisch goedgekeurde draagbare
cannabis-verdamper. Hij maakt gebruik van een
gecombineerde luchten stralingsverwarming die
zorgt voor een efficiënte verdamping vanaf de
eerste inhalatie.

EFFICIENCY
De inhalatieve toediening van cannabisproducten
is met afstand de meest verkozen methoden
voor het opnemen van cannabisproducten. Een
van de redenen is de snelle start van het effect.
Zowel de VOLCANO MEDIC 2 als de MIGHTY+
MEDIC verzekert een effecieve inhalering. Ze
verdampen cannabisproducten door hete lucht,
zonder verbranding. Daarom worden er geen
schadelijke verbrandingsstoffen gegenereerd.
Stuide-gevalideerde referentiewaarden geven aan
dat ten minste 1/3 van de in het apparaat gebruikte
cannabinoïden in de bloedbaan terechtkomt.
VAPORMED Inhalers werden gebruikt in talloze
medische studies en hebben hun reputatie
gevestigd als gecertificeerde medische inhalers
voor cannabisproducten, met een licentie voor
Europa, Canada en andere landen.*
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*Meer informatie op www.vapormed.com

De draagbare, op batterijen werkende, MIGHTY+
MEDIC Verdamper is eenvoudig in het gebruik. De
twee krachtige oplaadbare batterijen garanderen
een lange levensduur en een korte opwarmtijd. Hij
beschikt ook over een Koeleenheid die zorgt voor
een aangename inhalatie.

VOLCANO MEDIC 2
PPN: 111588550156
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