KAPSUŁKI DOZUJĄCE

PRODUCENT

Kompatybilne także z urządzeniem VOLCANO
MEDIC 2 w kombinacji z adapterem kapsułek
dozujących MEDIC VALVE.
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Pozwalają na czystą i łatwą aplikację. Kapsułki
dozujące są wcześniej napełniane, składowane
w magazynku i przed aplikacją wkładane do
komory napełniania. Pacjenci mogą dzięki temu
nosić przy sobie swoje dzienne zapotrzebowanie
w pojedynczych dawkach. Kapsułki dozujące
nadają się do zmielonych kwiatostanów konopi.
Substancje płynne mogą być stosowane z
dostępną dodatkowo Podkładką Napełniania.*

Medyczna
inhalacja konopi
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*Kannabinoidy rozpuszczone w alkoholu nadają się tylko do urządzenia VOLCANO MEDIC 2.

Certyfikowany producent
ISO 13485 Zarządzanie jakością

Certyfikowana jakość
ISO 60601 Produkty medyczne

DO ZASTOSOWANIA
MEDYCZNEGO I PRZENOŚNY

PRZEZNACZENIE

BALON MEDIC VALVE

VOLCANO MEDIC 2 i MIGHTY+ MEDIC
przeznaczone są do waporyzacji, a następnie
inhalacji kannabinoidów. Celem jest aplikacja
substancji czynnych do organizmu człowieka
przez pęcherzyki płucne przy odpowiedniej
indykacji medycznej. Urządzenie jest przeznaczone
do doraźnej, inhalacyjnej aplikacji przepisanych
przez lekarza kannabinoidów w domu, szpitalu i
gabinecie lekarskim.

Zdejmowany balon z zaworem pozwala na
dużą swobodę ruchu i stosowanie niezależnie
od generatora gorącego powietrza. Inhalacja
bezpośrednio z balonu z zaworem jest bardzo
przyjemna dzięki praktycznie nie istniejącemu
oporowi ciągu. W przypadku waporyzatora
VOLCANO MEDIC 2 istnieje ponadto możliwość
bezpośredniego inhalowania z nakładanego węża.

WYDAJNOŚĆ
Aplikacja inhalacyjna jest powszechnie preferowaną metodą przyjmowania kannabinoidów.
Przyczynia się do tego szybkie rozpoczęcie
ich działania. Zarówno VOLCANO MEDIC 2, jak
i MIGHTY+ MEDIC gwarantują efektywną inhalację. Waporyzują one kannabinoidy za
pomocą gorącego powietrza, nie spalając ich,
dlatego nie są wytwarzane żadne substancje
szkodliwe ze spalania. Z orientacyjnych wartości
potwierdzonych badaniami wynika, że co
najmniej 1/3 kannabinoidów umieszczonych w
urządzeniu dostaje się do krwiobiegu. Inhalatory
VAPORMED stosowane były w licznych
badaniach medycznych i spełniły swoją rolę jako
certyfikowane urządzenia medyczne do inhalacji
kannabinoidów, dopuszczone do użytku w Europie,
Kanadzie i innych krajach. *

Przenośny, akumulatorowy waporyzator MIGHTY+
MEDIC charakteryzuje bardzo prosta obsługa.
Dwa wysokowydajne akumulatory wielokrotnego
ładowania gwarantują długi okres użytkowania
i krótki czas nagrzewania. Inhalator posiada
ponadto
jednostkę chłodzącą zapewniającą
przyjemną inhalację.

18.0 cm
(7.1“)

14.0 cm
(5.5“)

20.0 cm (7.9“)
* Więcej informacji na stronie www.vapormed.com

MIGHTY+ MEDIC jest następcą pierwszego
medycznie
dopuszczonego,
przenośnego
Waporyzatora do konopi indyjskich. Wykorzystuje on łączone ogrzewanie powietrznoradiacyjne,
które
gwarantuje
efektywną
waporyzację od pierwszego wdechu.

VOLCANO MEDIC 2
PPN: 111588550156

Medyczna inhalacja konopi

8.0 cm (3.2“)

3.0 cm (1.2“)

MIGHTY+ MEDIC
PPN: 111661680357

