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Set API AEROSOL I

INHALACIJSKA AEROSOLNA 
APITERAPIJA

Z inhalacijsko aerosolno apiterapijo lahko 
učinkovito učinkovito zdravimo mnogo bolezni 
dihal kot so vnetje grla, kronično obstruktivno 
pljučno bolezen, kronični bronhitis, pljučni 
emfizem, traheobronhitis, bronhiolitis in 
drugo (vir; Peter Kapš, 2012). Med inhalacijske 
aerosolne apiterapije spada inhalacija aerosola 
iz panja ter inhalacija čebeljih proizvodov 
(med, propolis in cvetni prah).  Le te ustrezno 
pripravimo, da so primerni za uporabo v 
inhalatorju. Inhalator je naprava ki učinkovino 
razbije tekočino na majhne delce (aerosol), 
ki se nato preko maske oziroma nosnika 
transportirajo v dihalne organe.

Inhalacija aerosola iz panja
API AEROSOL I
 
Čebele s svojim gibanjem in delom v panju 
tvorijo aerosol. Set za inhalacijo iz panja 
omogoča enostavno inhaliranje. Nastavek, 
ki ga pritrdimo na panj ima poseben 
enostransko zaporni ventil, ki omogoča 
enosmerno gibanje aerosola proti dihalni 
poti uporabnika. Rebrasta povezovalna cev 
je dovolj velikega premera, da je pretok 
aerosola iz panja 6-10 l na minuto. Na cev 
lahko namestimo ustnik ali masko. Maska ima
vgrajena dva enostransko zaporna ventila 
tako, da je omogočen vlek iz cevi in izpust 
izdihanega zraka v okolico. Zaradi higienskih 
razlogov naj ima vsak uporabnik svojo cev in 
masko oziroma ustnik.

Set API AEROSOL I vsebuje:
•	Maska za apiterapijo z zapornim ventilom
•	 (Koda: 1041)
•	Pregibna cev 120 cm (Koda: 10241)
•	Nastavek za panj-apiterapija (Koda: 1042)
•	Ustnik (Koda: 1022)
Koda: 01051   Cena: 19,00 €

Inhalacija aerosola iz panja s
prisilnim vlekom
API AEROSOL II  

Inhalacijo aerosola iz panja s prisilnim vlekom
omogoča večji pretok aerosola iz panja s 
pomočjo ventilatorja (API AEROSOL II), ki ga 
lahko napajamo direktno preko 230V/12V 
adapterja ali 12V baterij (API-SUPPLY).
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Set API AEROSOL II
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Ventilator API AEROSOL II se lahko nastavi 
na 5 stopenj s čimer lahko reguliramo hitrost 
ventilatorja, s tem pa tudi pretok aerosola 
s panja proti uporabniku. Vsporedno lahko 
vežemo 10 ventilatorjev API AEROSOL II, kar 
omogoča inhalacijo večji skupini uporabnikov 
naenkrat.

Set API AEROSOL II vsebuje:
•	Ventilatorsko Enoto Apiaerosol II (Koda: 

01054)
•	Adapter 230V/12V (Koda: 01055)
•	Maska za apiterapijo z zapornim ventilom      

(Koda: 1041)
•	Pregibna cev 120 cm (Koda: 20241)
•	Ustnik (Koda: 1022)
Koda: 01052  Cena: 64,90 €

API-SUPPLY (baterijska enota) 
Api-supply je baterijska enota, ki omogoča 
napajanje do 10 venilatorskih enot (Api-
aerosol II) tam, kjer ni električnega omrežja. 
Api-supply vsebuje 12V baterije. Možno 
ga je priključiti na 12V akumulator ali na 
220V/12V adapter. Naprava je sestavljena iz 
trostopenjekega pretikala in prikazovalnika 
napetosti. Napravo je možno ozemljiti. 
  

Slika prikazuje napajanje enega ali več ventilatorskih 
enot Api-aerosol II (1) preko baterijske enote 
API-SUPPLY (2) ali 220V/12V adapterja (3) ali 12V 
akumulatorja (4).

Sestavni deli za inhalacijo 
aerosola iz panja:

•	Maska	za	apiterapijo	z	zapornim	ventilom
Koda: 1041  Cena: 4,50 €

•	Otroška	maska	za	apiterapijo	z	zapornim	
ventilom
Koda: 01064  Cena: 4,5 €

•	Pregibna	cev	120	cm
Koda: 10241  Cena: 2,90 € 
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•	Nastavek	za	panj-apiterapija
Koda: 10242  Cena: 10,10 €

•	Ventilatorska	enota	Api-aerosol	II
Koda: 01054  Cena: 56,00 €

•	Ustnik
Koda: 1022  Cena: 1,50 €

•	220V/12V	adapter
Koda: 01055  Cena: 17,00 €

•	Baterijska	enota	Api-supply
Koda: 01056  Cena: 49 €

•	Priključni	kabel	12V	z	varovalko	(za	priklop	
na baterije)
Koda: 01058  Cena: 4,00 €

•	Api	aerosol	filter
Koda: 01057  Cena: 8,00 €

•	Povezovalni	kabel	za	povezavo	med	več	API	
AEROSOL II enotami
Koda: 01059  Cena: 2,00 €

•	10 kosov silikonskih membran za 
nepovratni ventil

Koda: 01060  Cena: 8,00 €

•	Ventilator
Koda: 01062  Cena: 9,00€

•	Steklenička 50 ml z razpršilnikom (za 
čiščenje s 70% alkoholom) 

Koda: 01061  Cena: 2,00 €

•	Preklopni	regulator
Koda: 01063  Cena: 12,48 €
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Inhalacija aerosola iz panja s
prisilnim vlekom z inhalatorjem

Set za inhalacijo iz panja s prisilnim vlekom 
omogoča večji pretok aerosola iz panja, 
dodatno pa omogoča inhalacijo različnih 
učinkovin, ki jih lahko poljubno dodajamo v 
razpršilnik inhalatorja. Inhalacija skozi panj s 
prisilnim vlekom je omogočena s pomočjo 
batnega inhalatorja (Me100). 

Agregat inhalatorja prisilno črpa aerosol iz 
panja in ga potem pod tlakom 1 bar pritiska v 
razpršilnik, ki je povezan z ustnikom ali masko. 
V razpršilnik dodamo ustrezno pripravljene 
zdravilne učinkovine (med, propolis, cvetni 
prah, fiziološko raztopino, zdravila itn.), ki 
jih nato ampula razbije v aerosol, ki skupaj z 
aerosolom iz panja potuje v zgornje (nosna 
votlina, ustna votlina, žrelo in grlo) in spodnje 
(sapnik, bronhiji, bronhialne cevke, alveole – 
mešički) dihalne poti.

Sestavni deli za inhalacijo iz panja s 
prisilnim vlekom:

•	Nastavek za panj-apiterapija in sesalna 
cevka s priključkom za inhalator Me100.

Koda: 1043  Cena: 15,00 €

•	 Inhalator Me100 (vsebuje:  masko za odrasle, 
otroško masko, ampulo za zdravilo, cevko 
dolžine 1,1 m, ustnik, pet filtrov).

Koda: 1001  Cena: 48,74 €
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Aparati za inhalacijsko aerosolno apiterapijo:

Aparati za inhalacijsko aerosolno apiterapijo delujejo tako, da razbijajo tekočino na 
mikroskopsko majhne kapljice (0,5 do 6 mikrometrov). Velika količina teh majhnih kapljic 
tvori meglico, ki jo imenujemo aerosol. Masa aerosolnih kapljic je tako majhna, da jih dihalni 
zračni tok z lahkoto premika do vseh dihalnih poti. Ker so te kapljice še vedno v tekočem in ne  
plinastem agregatnem stanju, pomeni, da imajo v sebi raztopljene različne snovi kot so npr: 
sol, zdravila ali učinkovine iz čebeljih proizvodov (med, propolis ali cvetni prah). Na ta način 
potujejo učinkovine raztopljene v mikroskopsko majhnih kapljicah do zgornjih in spodnjih 
dihalnih poti, oziroma do mesta kjer terapevtsko učinkujejo.

Me100 inhalator z batnim kompresorjem

Tehnične lastnosti:
•	možna uporaba inhalacij aerosola iz panja z dodatnim 

nakupom sesalne cevke s priključkom (Koda: 1035),
•	uporaba za inhalacijo fiziološke raztopine, zdravil ali 

pripravkov iz medu, propolisa, ali cvetnega prahu,
•	batni kompresor,
•	 zračni	tlak:	1.00	-	1.30	Bar,
•	max.	raven	hrupa:	57	dB/m,
•	napetost: 230 V/50Hz,
•	masa: 1,27 kg,
•	hitrost razprševanja: 0,5 mililitri/min,
•	povprečna velikost delcev: 4,97 µm.

Me120 ultrazvočni inhalator
•	ultrazvočna metoda tvorjenja aerosola,
•	uporaben za inhalacijo fiziološke raztopine, 

zdravil ali pripravkov iz medu, propolisa in 
cvetnega prahu,

•	maksimalna	raven	hrupa:	35	dB/m,
•	napetost: 230 V/50Hz,
•	masa: 0,42 kg.
  

Set vsebuje:
•	agregat s priključnim kablom,
•	masko za odrasle,
•	otroško masko,
•	ampulo za zdravilo,
•	 cevko dolžine 1,1 m,
•	kotni ustnik,
•	pet filtrov,
•	navodila za uporabo

Koda: 1001  Cena: 48,74 €

Me100
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Set vsebuje:
•	agregat z adapterjem in priključnim kablom
•	masko za odrasle,
•	otroško masko,
•	10 plastičnih posodic za zdravilo,
•	pregibno cev in spoj za masko ,
•	kotni ustnik,
•	nosnik,
•	pet filtrov,
•	navodila za uporabo.

Me120Plus ultrazvočni 
inhalator in vlažilec zraka 

Tehnične lastnosti:
•	ultrazvočna metoda tvorjenja aerosola,
•	uporaben za inhalacijo fiziološke raztopine, 

zdravil ali pripravkov iz medu, propolisa, 
matičnega mlečka,

•	uporaben za vlaženje prostora oziroma za 
aromaterpijo z medenimi učinkovinami,

•	maksimalna	raven	hrupa:	manj	kot	35	dB/m,
•	velikost delcev: 0,5-5 µm -5 µm za 85% vseh 

delcev
•	napetost: 230 V/50Hz,
•	poraba električne energije: 55 VA,
•	masa: 1,95 kg,
•	max. volumen posodice za zdravilo: 50 ml,
•	max hitrost proizvajanja aerosola: 3-5 ml/

min
•	nastavljanje časa: 0-60 min,
•	možnost nastavljanja hitrosti,
•	možnost funkcije vlaženja zraka. 

Set vsebuje:
•	agregat s priključnim kablom,
•	maska za odrasle,
•	otroška maska,
•	ustnik,
•	5 čašic za zdravilo,
•	3x pregibna cev,
•	2x spoj.

Set za vlaženje zraka
•	nastavek za plastenko,
•	plastenka,
•	vlagomer.

Koda: 1009  Cena: 78,12 €

Koda: 1013+  Cena: 119,00 € 

Me100 Me120

Me120Plus
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Api-Inhal 
Inhalacijska mešanica proti prehladu in gripi.

Sestava:
•	Propolis, med, izvleček ameriškega slamnika 

(Echinaceja purpurea L.)
•	12 ml + 5 ampul fiziološke raztopine
•	Odlična pomoč pri vnetem grlu, žrelu in 

obnosnih votlin.

  

Api-Inhal 
Inhalacijska mešanica za pomoč pri alergiji 
oziroma senenem nahodu.

Sestava:
•	Propolis, med, cvetni prah.
•	12 ml + 5 ampul fiziološke raztopine
•	Vsebuje propolis, zvleček ameriškega 

slamnika (Echinacea purpurea L.), izvleček 
smrekovih vršičkov, eterično olje evkalipta, 
med, cvetni prah.

•	Uporaba - inhalacije pri alergiji oziroma 
senenem nahodu.

  

Api-Inhal 
Inhalacijska mešanica proti vnetju zgornjih 
dihalnih poti.

Sestava:
•	Propolis, izvleček ameriškega slamnika 

(Echinacea purpurea L.), izvleček smrekovih 
vršičkov, eterično olje evkalipta, med.

•	12 ml + 5 ampul fiziološke raztopine
•	Mešanica proti prehladu in gripi je 

sestavljena iz medu, propolisa, podtlačno 
koncentriranega ameriškega slamnika, 
koncentriranih smrekovih vršičkov in 
evkalipta. Dodanih je 5 fizioloških raztopin.

•	Uporaba 2 – 4 x na dan na začetku prehlada.
  

Cena: 9,80 € Cena: 9,80 €
Cena: 9,80 €
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Api-Inhal 
Inhalacijska pomirjevalna mešanica.

Sestava:
•	 Izvleček baldrijana (Valeriana officinallis L.), 

propolis, med.
•	12 ml + 5 ampul fiziološke raztopine
•	Vsebuje izvleček baldrijana. Izvleček iz 

baldrijana vsebuje eterično olje z značilnim 
vonjem. Med učinkovinami je izovalerianska 
kislina, ki povzroča značilno, pomirjevalno 
delovanje baldrijana. Z baldrijanom si 
lajšamo razne živčne motnje, živčno 
izčrpanost, stres, živčne prebavne motnje 
in krče, nespečnost. Uporablja se tudi ob 
razburjenju, nemiru in migreni. Sprošča tudi 
mišice.

  

Api-Inhal 
Inhalacijska mešanica za odpravljanje težav 
pri bronhitisu.

Sestava:
•	Vodni ekstrakt iz navadnega pljučnika 

(Pulmonaria officinallis L.), ekstrakt iz 
ameriškega slamnika (Echinacea purpurea 
L.), propolis, med

•	12 ml + 5 ampul fiziološke raztopine
•	Uporaba 2 – 3 x na dan
•	Pljučnik je učinkovit pri boleznih pljuč 

in pri vseh katarjih dihalnih poti. To  
je pri kašlju z večjim ali manjšim izmečkom 
kakor tudi pri krvavem izmečku, pri pljučnici, 
bronhitisu in pljučni tuberkulozi. Zdravi 
hripavost, gripo, vnetje vratu in odpravlja 
slabotnost.

Navodilo za izdelavo lastne 
inhalacijske mešanice:

Zamešajte med (70 g) + tinkturo propolisa 
(27,5 g) + koncentriran izvleček iz škrlatnega 
ameriškega slamnika (2,5 g).

Navodila za uporabo: 
Pred uporabo inhalacije  10 g zmesi raztopite 
s 30- 50 g fiziološke raztopineali prevrete vode 
z 1-2 % soli. 5-10 ml dobljene zmesi nalijte v 
ampulo inhalatorja ter pričnite s terapijo. Višek 
raztopine lahko za 10 dni shranite v hladilnik.

Med in propolis ščitita sluznico dihal. Ameriški 
slamnik vpliva lokalno na jačanje imunskih 
celic, kar pospeši zdravljenje. Fiziološka 
raztopina raztaplja trdo sluz, kar odpira 
dihalne poti.
  

Cena: 9,80 € Cena: 9,80 €
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KONCENTRATI ZA MEŠANJE Z 
MEDOM

Naravni med je odličen konzervans in tako 
primeren za dodajanje različnih zdravilnih 
učinkovin, ki pa ne smejo vsebovati veliko 
tekočine. Torej je nujno koncentriranje oziroma 
ločevanje tekočin iz raztopine. V podjetju 
Medikoel v ta namen uporabljamo podtlačni 
tehnološki postopek ločevanja različnih 
topil iz raztopine. To je metoda, ki s pomočjo 
podtlaka vzpostavi vrenje in izparevanje topil 
že pri 40 °C. Nizka temperatura je pri tovrstnem 
postopku koncentracije pomembna kajti 
višja temperatura uniči koristne učinkovine. 
Vsi koncentrati so narejeni po postopku 
podtlačnega ločevanja topil pri temperaturi 
do 40 °C, kar ohranja učinkovine v postopku 
koncentracije nespremenjene.

Koncentrat iz ameriškega 
slamnika (Echinacea purpurea L.)

•	vsebuje 125 g koncentriranega izvlečka iz 
ameriškega slamnika,

•	 zadostuje za 5 kg medu,
•	enostavna uporaba,
•	vsebuje dodan vitamin C,
•	ob nakupu dobite 20 škatlic ter 20 nalepk za 

kozarec.

Vpliv na zdravje:

Učinkovine iz ameriškega slamnika so edine 
snovi, ki jim Evropska Agencija za Zdravila 
uradno priznava učinke za krepitev odpornosti 
organizma. Zato v lekarnah v EU samo iz te 
zdravilne rastline obstajajo zdravila za krepitev 
odpornosti organizma. Prednosti ameriškega 
slamnika z medom je, da njihova kombinacija 
blagodejno vpliva na odpravljanje (učinek 
medu) in zdravljenje (učinek ameriškega 
slamnika) simptomov prehlada ali gripe. Splošno 
znano je, da med zaradi svojih blagodejnih 
lastnosti pomaga blažiti vneto grlo, ima pa tudi 
antioksidativne ter antibakterijske učinke. Na 
drugi strani pa ameriški slamnik s stimulacijo 
imunskih celic (imunske celice hitreje požirajo 
viruse in bakterije) krepi odpornost organizma, 
kar pomaga k hitrejšemu okrevanju.  Ameriški 
slamnik z medom vsebuje dodan vitamin 
C.  Primeren je tudi za otroke saj ne vsebuje 
alkohola, konzervansov in je prijetnega okusa.

Navodilo za izdelavo medu z ameriškim 
slamnikom:

Vsebino plastenke koncentrata (125 g) 
homogeno umešajte v 5 kg medu ter zmes 
napolnite v 250 g kozarce, jih opremite z 
nalepko in vstavite v embalažo iz kartona.

Koncentriran sok iz rdeče pese 
(Beta Vulgaris L.)

•	vsebuje 125 g koncentrata rdeče pese,
•	 zadostuje za 1 kg medu,
•	enostavna uporaba,
•	ob nakupu dobite 4 nalepke za kozarec.

Vpliv na zdravje:

Rdeča pesa ima širok spekter uporabe pri 
zdravju. Zaradi visoke vsebnosti železa 
je primerno živilo za vse, ki trpijo za 
slabokrvnostjo še posebej pa za nosečnice 
in doječe mame. Rdeče pesa ima tudi 
antioksidativne učinke saj snovi v rdeči pesi 
lovijo proste radikale, ki se nalagajo v telesu, 
zaradi staranja ter nezdravega načina življenja. 
Redečo peso uporabljajo tudi za zdravljenje 
arterioskleroze tumorjev in drugih bolezni.

Koda: 44019 Cena: 90 ,00 €
Končni izdelek
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Navodilo za izdelavo medu z rdečo peso: 

Vsebino plastenke (125 g) zamešajte v 1 kg 
medu ter zmes napolnite v 250 g kozarce.

Koncentriran izvleček iz 
smrekovih vršičkov (Picea abies L.)

•	vsebuje 125 g koncentrata rdeče pese,
•	 zadostuje za 5 kg medu,
•	enostavna uporaba,
•	ob nakupu dobite 4 nalepke za kozarec.

Vpliv na zdravje:

Vsi poznamo blagodejen vpliv smrekovih 
sirupa vršičkov na dihalne poti, saj pomirja 
prehlad in kašelj. Zaradi visoke vsebnosti 
vitamina C pa tudi krepi imunski sistem. 
Spomladi lahko sirup iz smrekovih 
vršičkov uporabljamo tudi za odganjanje 
spomladanske utrujenosti.

Navodilo za izdelavo medu s smrekovimi 
vršički:
 
Vsebino plastenke (125 g) zamešajte v 5 kg 
medu ter zmes napolnite v 250 g kozarce.

Izdelava lastnega medu iz 
smrekovih vršičkov:
  
Konec aprila in v začetku maja naberete 
vršičke smreke (Picea abies) ali v začetku 
junija vršičke rušja (Pinus mugo), ki raste v 
gorah od 1000-2000 m visoko. Vršički rušja 
vsebujejo veliko več eteričnih olj in smol kot  
vršički smreke. Nabrane vršičke zamrznite v 
zamrzovalni skrinji (zamrznjenim vršičkom 
popokajo celične stene, zato je hitrejša 
tudi ekstrakcija učinkovin v med), jih nato 
odmrznite, vsujte v plastičen sod ter zalijte 
z medom. Medu dodajte samo toliko, da so 
vršički potopljeni vanj. Sod neprepustno 
zaprite in vsebino premešajte na vsaka dva 
do tri dni. Zmes vršičkov in medu naj zori 
več tednov oz. največ toliko časa, da v sodu 
opazite začetek fermentacije oz. nabiranje 
plinov. Fermentacijo medu omogoči voda, ki 
jo med vsrka iz vršičkov. Ko opazite začetek 
fermentacije oz. nabiranje plinov, je potrebno 
zmes takoj precediti ter tekočino shraniti v 
zamrzovalni skrinji.  Da tekočina pri sobni 
temperaturi postane mikrobiološko stabilna 
je tekočini potrebno pri temperaturi do 40 
°C vakuumsko odpariti vodo. Vakuumsko 
odparjevanje lahko naredite v podjetju 
Medikoel d.o.o. .

Koda: 44024  Cena: 85,00 €

Končni izdelek
Koda: 44023  Cena: 30,00 €

Končni izdelek Cena: 4 €/kg + 20 €
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Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Številka vpisa 361-15/2012-3. 
Vsi proizvodi Me100, Me120, Me120 PLUS so medicinski pripomočki vpisani v register medicinskih pripomočkov, 
ki ga vodi  Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke in skladni z evropsko 
direktivo 93/42/EEC.
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