Príbalový leták

Náplň do inhalátora

Konopnica AERO

Pred použitím si pozorne prečítajte tento príbalový leták. Obsahuje dôležité informácie. Príbalový leták si
uchovajte. Je dostupný aj na produktovej stránke na www.konopnica.sk
Obsah balenia: 10 ml
Zloženie: Propanediol, Cannabidiol (200 mg/10 ml), Cannabigerol (50 ml/10 ml), olej Koriandra siateho
Neobsahuje nikotín, THC (Tetrahydrocannabinol) alebo iné omamné látky. Nemá narkotické účinky.

Upozornenie:
1.
2.
3.
4.

Obsahuje koriander, môže vyvolať alergickú reakciu.
Nie je určené pre deti do 15 rokov, tehotné a dojčiace matky.
Ak užívate lieky, konzultujte pred užitím so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Nepoužívajte tesne pred a počas riadenia motorového vozidla. Citliví ľudia môžu po prvej dávke
pocítiť zreteľné uvoľnenie.
5. Inhalačná zmes nemá žiadne vedľajšie účinky.
6. Jemné škrabkanie v hrdle počas alebo po inhalácii je normálne.
7. Pre bezpečné používanie inhalačnej zmesi, si pozorne prečítajte návod na použitie nižšie.

Návod na použitie:
Inhalačnú zmes Konopnica Aero je možné použiť vo vysokotlakových
(elektrických) aj ultrazvukových inhalátoroch registrovaných ako zdravotnícke
pomôcky.
Odporúčaná denná dávka je 0,5 ml (14 kvapiek). Neprekračujte túto dávku.
Do zásobníka inhalátora nalejte 4,5 ml fyziologického roztoku* a pridajte 14
kvapiek inhalačnej zmesi. Krúživým pohybom premiešajte obsah, kým kvapalina
rovnomerne nezbelie – vtedy je pripravená na inhaláciu.
Pri používaní inhalačnej zmesi a inhalačného zariadenia, postupujte tiež podľa
pokynov výrobcu tohto zariadenia - inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.
Aerosól po vdýchnutí zadržte na 3-5 sekúnd. Umožníte tak, aby sa úplne absorboval v dýchacích cestách.
Rýchlym vydýchnutím sa zníži množstvo vstrebaného CBD a CBG, a teda ich účinok.
Pred použitím dobre pretrepať.
* Fyziologický roztok: 0,9% vodný roztok chloridu sodného (kuchynská soľ). Príprava: Zrieďte 9 g
kuchynskej soli v 1 litri vody. Sterilný fyziologický roztok sa dá zohnať v každej dobrej lekárni.

O výrobku:
Konopnica Aero inhalačná zmes obsahujúca výťažky z konopy, kanabinoidy Cannabidiol (CBD) a
Cannabigerol (CBG). Tieto látky nie sú omamné ani návykové. Ich účelom je podporiť organizmus v
období vysokej záťaže na nervovú sústavu.
- receptúra je zameraná na maximálnu vstrebateľnosť aktívnych látok.
- výrobok je riadne nahlásený u kontrolných úradov v súlade s platnou legislatívou.
- výrobok je určený výhradne na inhaláciu, nejedná sa o potravinu.

Odporúčame inhalovať raz alebo dvakrát denne, najlepšie večer, alebo v závislosti na individuálnom
pláne inhalácie. Odporúčaná denná dávka je 0,5 ml (14 kvapiek). Neprekračujte túto dávku.
Inhalačná zmes spĺňa technické kritériá inhalačných zariadení
(zdravotníckych pomôcok). Viskozita je < 3 ppm.
Počas inhalácie sa inhalačná zmes v inhalačnom zariadení premení
na aerosól, ktorý nie je zdraviu škodlivý. Jeho nosné látky sa v tele
metabolizujú na prirodzené metabolity, ktoré telo bez záťaže vylúči.
Vdychovaný aerosól bol testovaný nezávislým laboratóriom.
Nepreukázali sa žiadne škodlivé látky. Výsledky testu ako aj ďalšie
informácie nájdete na www.konopnica.sk/aero alebo na QR kóde:

Skladovanie: Zmena farby tekutiny nie je vadou. Skladujte na suchom a tmavom mieste, obzvlášť po
vytiahnutí z krabičky, pri teplote do 25°C v dobre uzavretom obale. Minimálna trvanlivosť je uvedená na
obale.

Distribútor: Konopnica s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, email: info@konopnica.sk, Tel.č.: 0944 629 662

