CÁPSULAS DOSEADORAS

FABRICANTE

Também compatível com o VOLCANO MEDIC 2
em combinação com o adaptador de cápsulas
doseadoras MEDIC VALVE.
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Para uma aplicação limpa e simples. As
cápsulas doseadoras são enchidas previamente,
guardadas no carregador e colocadas na câmara
de enchimento antes da utilização. Agora, os
doentes podem trazer consigo as quantidades
diárias necessárias já em doses individuais. As
cápsulas doseadoras são adequadas para flores
de cânhamo moídas. Fluidos podem ser utilizados
com as
Bases de Enchimento disponíveis
separadamente.*

Inalação medicinal
de canábis
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*Canabinóides dissolvidos em álcool são apenas adequados para o VOLCANO MEDIC 2.

Fabricante certificado
ISO 13485 Gestão da Qualidade

Qualidade certificada
ISO 60601 Dispositivos médicos

FINALIDADE PREVISTA

MEDIC VALVE BALLON

MEDICINAL E PORTÁTIL

O VOLCANO MEDIC 2 e o MIGHTY+ MEDIC
destinam-se à vaporização e subsequente
inalação de canabinóides. O objetivo é a aplicação
das substâncias no corpo humano através dos
alvéolos pulmonares mediante a indicação
médica correspondente. Eles são adequados
para a aplicação por inalação temporária dos
canabinóides prescritos por um médico, para a
aplicação em casa, no hospital e no consultório
médico.

O balão de válvula amovível permite uma
grande liberdade de movimentos e uma
aplicação independente do gerador de ar
quente. A inalação diretamente a partir do balão
de válvula é muito agradável, graças à
resistência ao trago praticamente inexistente.
Como VOLCANO MEDIC 2 é ainda possível
proceder à inalação diretamente a partir de um
tubo flexível de encaixe.

EFICIÊNCIA
A aplicação por inalação de canabinóides
é, por norma, o método preferencial para a
administração de canabinóides. Um dos motivos
é a rapidez do efeito. Tanto o VOLCANO MEDIC 2
como o MIGHTY+ MEDIC garantem uma inalação
eficiente. Eles vaporizam canabinóides com a
ajuda de ar quente sem combustão. Desta forma
não são criadas substâncias de combustão
nocivas. Valores de referência validados em
estudos comprovam que, pelo menos, 1/3 dos
canabinóides colocados no dispositivo entram
na corrente sanguínea. Os inaladores VAPORMED
foram utilizados em inúmeros estudos médicos
e estabelecerem-se como dispositivos médicos
certificados para canabinóides, com autorização
para a Europa, o Canadá e outros países. *

O vaporizador MIGHTY+ MEDIC portátil, operado
a pilhas, distingue-se pelo seu manuseamento
simples. Duas baterias de alto desempenho
recarregáveis garantem uma enorme autonomia e
um reduzido tempo de aquecimento. Além disso,
possui ainda uma unidade de arrefecimento para
uma inalação agradável.

18.0 cm

14.0 cm

20.0 cm
*Mais informações em www.vapormed.com

O MIGHTY+ MEDIC é o sucessor do primeiro
vaporizador de canábis portátil homologado para
fins médicos. Ele utiliza um aquecedor combinado
de ar e por radiação que garante uma vaporização
eficiente desde o primeiro trago.

VOLCANO MEDIC 2
PPN: 111588550156

Inalação medicinal de canábis

8.0 cm
MIGHTY+ MEDIC
PPN: 111661680357

3.0 cm

