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Za čisto in enostavno uporabo. Dozirne kapsule se
napolnijo vnaprej, spravijo v vsebnik in pred prvo
uporabo vstavijo v polnilno komoro. Pacienti lahko
imajo tako vedno pri sebi svoj dnevni odmerek,
zapakiran v posameznih odmerkih.
Dozirne kapsule so primerne za zmlete cvetove
konoplje. Tekočine je mogoče uporabljati z
dodatno razpoložljivimi Polnilnami Blazinica.*

Združljive so tudi z enoto VOLCANO MEDIC 2
v kombinaciji z adapterjem za dozirne kapsule
MEDIC VALVE.

Medicinska
inhalacija kanabisa
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*V alkoholu stopljeni kanabinoidi so primerni samo za VOLCANO MEDIC 2.

Certificiran proizvajalec
ISO 13485 upravljanje kakovosti

Kakovost s potrdilom
ISO 60601 medicinski izdelki

NAMEN UPORABE

BALON Z VENTILOM MEDIC

Enoti VOLCANO MEDIC 2 in MIGHTY+ MEDIC sta
predvideni za izparevanje in sledečo inhalacijo
kanabinoidov. Cilj je vnos učinkovin v človeško telo
prek pljučnih mehurčkov pri ustrezni medicinski
indikaciji. Enoti sta primerni za začasno
inhalacijsko uporabo zdravniško predpisanih
kanabinoidov doma, v bolnišnici in v zdravstveni
ambulanti.

Snemljiv balon z ventilom omogoča veliko svobodo
gibanja ter uporabo ne glede na proizvajalca
vročega zraka. Inhalacija neposredno iz balona z
ventilom je zaradi praktično neprisotnega upora
izredno prijetna. Pri enoti VOLCANO MEDIC 2 poleg
tega obstaja možnost inhaliranja neposredno iz
natične gibke cevi.

UČINKOVITOST
Inhalacijska uporaba kanabinoidov je splošno
priporočen način za uživanje kanabinoidov. Razlog
za to je hitro učinkovanje. Tako VOLCANO MEDIC 2
kot tudi MIGHTY+ MEDIC zagotavljata učinkovito
inhalacijo. Kanabinoide izparevata s pomočjo
vročega zraka, brez zgorevanja. Tako ne pride do
nastajanja škodljivih snovi zgorevanja. V študijah
preverjene orientacijske vrednosti so pokazale,
da najmanj 1/3 kanabinoidov, danih v napravo,
pride v krvni obtok. Inhalatorji VAPORMED so bili
uporabljeni v številnih medicinskih študijah in so
se uveljavili kot certificirane medicinske naprave
za kanabinoide, ki se lahko uporabljajo v Evropi,
Kanadi in drugih državah.*

Enota MIGHTY+ MEDIC je naslednik prvega
medicinsko odobrenega prenosnega inhalatorja za
kanabis. Uporablja kombinirano ogrevanje na zrak
in sevanje, kar zagotavlja učinkovito izparevanje
od prvega vdiha naprej.
Prenosni inhalator MIGHTY+ MEDIC na baterije se
odlikuje s svojo enostavno uporabo. Dva visoko
zmogljiva akumulatorja, ki ju je mogoče polniti,
zagotavlja dolgo obdobje uporabe ter kratek čas
segrevanja. Poleg tega ima naprava hladilno
enoto, ki skrbi za prijetno inhalacijo.
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