PORTUGUÊS
ISODIOLEX 6000MG (50mg/ml CBD)
ISODIOLEX 6000
É um óleo de coco de grau farmacêutico infundindo em um concentrado do canhâmo,
refinado para pureza de > 99% de canabidiol (CBD) natural, livre de conservantes,
sabores e aditivos.
1-

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Cada 1ml do óleo contém 50mg de CBD puro > 99%. Óleo de semente de canhâmo
orgânico puro não refinado, ISO99TM (óleo de canhâmo anidro bioativo), triglicerídeos
de cadeia média (derivado de coco orgânico)
DEVE SER USADO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO MÉDICA.
2-

ADMINISTRAÇÃO

1-

Remova a tampa do frasco apertando-a e girando-a no sentido anti-horário.

2-

Utilize uma das seringas orais de sua embalagem e com o frasco na posição

vertical empurre a seringa firmemente no encaixe do frasco.
3-

Com o frasco de cabeça para baixo, puxe o êmbolo lentamente para trasnferir o

óleo do frasco para a seringa.
4-

Caso ocorra bolhas de ar dentro da seringa, mova o êmbolo para removê-las.

5-

Puxe o êmbolo até o ponto na escala graduada que corresponde à dose

recomendada.
6-

Ao remover a seringa, mantenha-a na posição horizontal para evitar a perda do

conteúdo na hora da administração (dose).
7-

Volte o frasco à posição vertical e tampe-o (no sentido horário).

8-

Segure a seringa e empurre o êmbolo de forma que o conteúdo seja dispensado

diretamente na boca do paciente.
NÃO empurre o êmbolo para baixo com força. Após o uso, siga as instruçoes de
limpeza da seringa no item 6 deste informativo.
3-

INFORMAÇÕES SOBRE DOSAGEM

Cada 0,1ml de óleo contém 5mg de CBD
Dose de 12,5mg CBD = 0,25ml de óleo
Dose de 25mg CBD

= 0,5ml de óleo

Dose de 50mg CBD

= 1ml de óleo

4-

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente (até 25°C), local seco,
protegido de luz e fora do alcance de crianças.
5-

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Cinco seringas orais são fornecidas com este produto. Use uma seringa por até 30 vezes
e a substitua após 7 dias por uma nova seringa.
ATENÇÃO: Consulte seu médico em supeita de gravidez, se estiver amamentando ou
tomando alguma outra medicação.
6-

INSTRUÇOES PARA A LIMPEZA DA SERINGA ORAL

a)

Ferva a água, deixe-a esfriar e puxe-a com a seringa para eliminar o resíduo

depositado.
b)

Repita o processo até a eliminação total do resíduo.

c)

Separadamente, lave a seringa e o êmbolo em água morna com sabão.

d)

Enxague bem em água previamente fervida e esfriada.

e)

Seque com um papel toalha.

f)

Remonte a seringa e armazene-a em um recipiente limpo, seco e com tampa.

OBSERVAÇÃO: A seringa e o êmbolo não devem ser autoclavados a vapor e nem
colocados em água fervente ou em forno de micro-ondas. A seringa deve ser descartada
caso o manuseio do êmbolo se tornar difícil ou se a graduação da seringa torna-se
ilegível.
Certifique-se quanto ao procedimento com seu médico ou profissional da saúde.
Dúvidas e comentários
farmaceutica@farmausa.com ou gerenciacbd@farmausa.com
www.farmausa.com
0800-777-9750
Fabricado por/Sob licença da:
ISO Internacional, LLC
2215 Auto Park Way Escondido, CA 92029

