CRM - 0000 / PB

Especialista em Cannabis Medicinal

RECEITUÁRIO
Paciente: João José da Silva
Uso interno (Via Oral)
Solução oleosa rica em tocanabinoides
LINHA TRADICIONAL
Óleo rico em THC 1% / 2% / 4% ou
Óleo rico em THCA 1% / 2% / 4% ou
Óleo rico em CBD 1% / 2% / 4% ou
Óleo rico em CBDA 1% / 2% / 4% ou
Óleo rico em CBD/THC 1% / 2% / 4% ou
Óleo rico em CBDA/THCA 1% / 2% / 4%
X frasco(s) p/mês
Uso contínuo
Iniciar com 3 a 5 gotas, 2x ao dia. Caso não perceba boa resposta terapêutica aumente
a cada semana 2 gotas por dosagem até obter uma boa resposta terapêutica. Retorne
às doses anteriores caso a resposta não tenha sido positiva.
Observações: Agite bem antes de usar; administrar com no mínimo 1h antes de
qualquer medicamento alopático; administrar 30 minutos antes ou depois das
refeições.
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CRM - 0000 / PB

Especialista em Cannabis Medicinal

RECEITUÁRIO
Paciente: João José da Silva
Uso interno (Via Oral)
Solução oleosa rica em tocanabinoides
LINHA FARMACÊUTICA
5mg/mL ou 10mg/mL ou 15mg/mL de THC para menos de 1% de CBD ou
5mg/mL ou 10mg/mL ou 15mg/mL de THCA para menos de 1% de CBDA ou
5mg/mL ou 10mg/mL ou 15mg/mL de CBD para menos de 0,2% de THC ou
5mg/mL ou 10mg/mL ou 15mg/mL de CBDA para menos de 0,2% de THCA ou
5mg/mL ou 10mg/mL ou 15mg/mL de CBD/THC ou
5mg/mL ou 10mg/mL ou 15mg/mL de CBDA/THCA
X frasco(s) p/mês
Uso contínuo
Iniciar com 3 a 5 gotas, 2x ao dia. Caso não perceba boa resposta terapêutica aumente
a cada semana 2 gotas por dosagem até obter uma boa resposta terapêutica. Retorne
às doses anteriores caso a resposta não tenha sido positiva.
Observações: Agite bem antes de usar; administrar com no mínimo 1h antes de
qualquer medicamento alopático; administrar 30 minutos antes ou depois das
refeições.
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CRM - 0000 / PB

Especialista em Cannabis Medicinal

RECEITUÁRIO
Paciente: João José da Silva
Uso interno (Via Nasal)
Spray resgate esperança rico em THC 1% - 25ml --- 1 (um) frasco

Aplicar de 1 a 2 borrifadas em cada narina em casos de crises
convulsivas generalizadas
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CRM - 0000 / PB

Especialista em Cannabis Medicinal

RECEITUÁRIO
Paciente: João José da Silva
Uso externo (Via Tópica)
Pomada Cannabis Esperança 15g/30g --- 1 (uma) unidade

Aplicar de X vezes ao dia no local indicado pelo tempo que
apresentar o sintoma.
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CRM - 0000 / PB

Especialista em Cannabis Medicinal

RECEITUÁRIO
Paciente: João José da Silva
Uso interno (Via Inalatória)
Solução oleosa rica em tocanabinoides para vaporizar
10ml --- X frasco(s) p/mês

Vaporizar sempre que apresentar os sintomas e aguardar seu
efeito. Não usar mais que 5 vezes ao dia.
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