
KONOPNÉ EX TRAKTY 
PRO LÉČEBNÉ POUŽITÍ

LÉKAŘI & LÉKÁRNÍCI



SPOJTE SE S NÁMI

Jsme ryze česká společnost, která se konopím 
zaobírá bezmála 10 let. Připravili jsme pro vás 
a vaše pacienty extrakty z léčebného konopí 
(ELK) jako léčivé látky, určené pro přípravu 
léčivých přípravků v lékárnách (individuálně 
připravované léčivé přípravky - IPLP).

Do výroby ELK v režimu EU GMP jsme 
přenesli ISO a HACCP postupy z výroby volně 
dostupných konopných produktů s CBD, CBG a 
limitních THC. Tyto jsou prodávány pod značkou 
CannMedi®.

www.CannMedi.net

POVAHA EXTRAKTŮ

Naše konopné extrakty (ELK) jsou vyrobené  
z rostliny (KLP) konopí pro léčebné použití. 
Označujeme je zkratkou CBL podle jména 
našeho pracoviště CannabiLab. Vyrábíme si 
je v naší laboratoři v České republice sami, 
podle požadavků legislativy; to znamená, že je 
nedovážíme. 

Jde o olejový nebo hustý, zelený (s obsahem 
chlorofylu), plně spektrální extrakt,  
s maximálním rozsahem látek, které rostlina 
obsahuje. Výroba i testování je v naší laboratoři 
CannabiLab certifikováno Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv (SÚKL).

Sehraný tým 
20 specialistů

20 let zkušeností  
s analýzou organických látek

Výroba kontrolovaná vlast-
ní, špičkově vybavenou  

EU-GMP laboratoří 

Jsme v mezinárodním 
registru EUDRA.

Všechny certifikáty 
najdete zde:

https://cannabilab.eu/EUGMP/certifikaty



KVALITA POUŽITÝCH 
ROSTLIN KONOPÍ

ELK vyrábíme striktně z konopí pro léčebné použití (KLP). 

Naši dodavatelé těchto rostlin jsou také jejich výrobci, kteří jsou 
prověřeni SÚKL nebo jim ekvivalentní autoritou ze země EU 
(označení EU-GMP). 

Využíváme především kvalitní české dodavatele, kteří už v této 
oblasti dlouhodobě působí. Kvalitu produkce vstupních surovin  
KLP i konečných výrobků testujeme v naší certifikované EU-GMP 
laboratoři.

POTENCE NÁMI DODÁVANÝCH ELK

Vyhláška 219/2022 Sb. uvádí v příloze 6 tabulku se 64 kódy kom-
binací množství účinných látek THC a CBD v ELK. Úhrada VZP je 
však nastavena na množství ELK, bez ohledu na koncentraci 
účinné látky v ELK. Garantujeme maximální hodnotu ELK, tj. stan-
dardně je dodáváme v maximálním množství účinných látek THC  
a CBD. Tím umožníme výrobu cenově nejvýhodnějších IPLP. 



PROČ NÁŠ ELK A PROČ MY?

1. Držíme nejvyšší certifikace v oblasti
konopí pro český i mezinárodní trh
(EU-GMP).

2. Jsme prověřeni SÚKL jako
jediný výrobce ELK v ČR.

3. Výrobu realizujeme z kvalitního
konopí, prověřených dodavatelů
v režimu EU-GMP.

4. Nabízíme odbornou pomoc a
součinnost pro individuální potřeby
lékáren jako součást dodávaných
extraktů.

5. Nabízíme případné testování, v
limitovaném počtu IPLP, jako součást
dodávaných extraktů také zdarma.

6. Zajišťujeme výrobu a distribuci
extraktů dle platné vyhlášky
v nejkratší možné době, tj. v řádu dnů.

7. Nabízíme výrobu předplněných IPLP
v předem dohodnutých obalech pro
minimální pracnost v lékárně.

8. Nabízíme dodávku schválených obalů
a odměrek.

9. Nabízíme dodávky optimálních
pomocných látek.

10. Minimalizujeme náročnost
objednávek a fakturací, včetně
re-fakturací obalů.

Celkově garantujeme nejvyšší hodnotu 
produktu i služeb s dodávanými ELK.
Neslibujeme, prakticky vám to dokážeme.

VYBRANÉ LÉKOVÉ FORMY 
V IPLP

Z několika možných lékových forem, které 
můžete vyrobit jako IPLP, doporučujeme 
kapky, čípky a masti. Pomůžeme vám, aby 
jejich příprava byla pro vás snadná. Další 
lékové formy jsou možné.

My v první fázi doporučujeme ty, které mají: 
(i) minimální pracnost,
(ii) minimální náklady na výrobu,
(iii) snadnost použití pro pacienty.



AKTUÁLNÍ NABÍDKA ELK CBL

ELK nabízíme standardně v těchto extraktech/kódech:

„THC high“
• Cannabis sativae extractum CBL 23 % THC; <1 % CBD – kód 9311000
• Cannabis indicae extractum CBL 23 % THC; <1 % CBD – kód 9411000

„CBD high“
• Cannabis sativae extractum CBL <4 % THC; 21 % CBD – kód 9384000
• Cannabis indicae extractum CBL <4 % THC; 21 % CBD – kód 9484000

V případě požadavků lékáren připravíme ELK i jiných kódů zmíněné vyhlášky, 
respektive jiných obsahů účinných látek CBD a THC.

ELK dodáváme v:
• obalech

a. LDPE lahvička s kapátkem: 10, 30, 50, 100 g
b. HDPE dóza 250, 500 g

• pomocných látkách (v souladu s Českým lékopisem)
c. pro konopné kapky: panenský olivový olej nebo analog
d. pro masti, čípky: lékařská vazelína (s nebo bez emulgátorů), kakaové máslo nebo

Adeps solidus

Obaly ani pomocné látky nejsou konečné, po dohodě můžeme dodat i jiné obaly či 
pomocné látky, pokud jsou preferovány.



PŘEDEPSAT IPLP Z ELK JE SNADNÉ

ELK je věcí novou. Není však nutné se jí obávat. Když srovnáme práci se sušenou rostli-
nou a extrakty, jednoznačně ELK znamenají celkové zjednodušení práce s ním a zároveň 
rozšíření možností přípravy nových lékových forem.
První, kdo rozhoduje o IPLP, je lékař. Ten se však u předepisování opírá o možnosti lé-
kárny. Při běžné praxi se nabízí, aby si lékař nachystal rozsah předepisovaných extraktů 
a jim odpovídajících kódů, dle přílohy 6 vyhlášky, ve svém informační systému. Není asi 
potřeba zavádět všechny kódy. 
Které a jak zavést, vám poradíme, ve spolupráci s našimi spolupracujícími lékaři

.JAK PRODUKTY 
OBJEDNAT?

Ve všech případech nabízíme jako první krok vaši registraci - a tím 
aktualizaci dat v našem on-line systému; na některé z vás kon-
takty vůbec nemáme.  Tak vám budeme moci zasílat informace 
o nových produktech, novinkách, či připravovaných seminářích. 
Data z registrací jsou výlučně určena pro nás a problematiku ELK. 
Registraci najdete zde: https://cannabilab.eu/EUGMP/registrace.

Pro vlastní objednávky jsou celkově 2 cesty, vždy přístup přes:  
https://cannabilab.eu/EUGMP/objednavky. 
1. On-line na internetu – tuto volbu preferujeme, celkově je cestou

nejjednodušší. Základem je jednoduchý objednávkový systém

2. Pomocí jednoduchého formuláře, který si odtud stáhnete,
vyplníte, nám zašlete na jakýkoli email. S objednávkou vám
registraci založíme sami a pošleme registrační data.



NABÍDKA MATERIÁLŮ A OBALŮ

Po konzultacích s mnohými lékárníky jsme se rozhodli nabídnout a dodávat s ELK spekt-
rum obalů i pomocných látek. Tato nabídka souvisí s nabídkou předplněných IPLP, které 
některé lékárny vítají. Ty, které nabízíme, jsou součástí objednávky extraktů. Rozsah bu-
deme doplňovat na základě vašich požadavků.

Tyto materiály nejsou předmětem naší hlavní ekonomické činnosti, nabízíme je 
pouze k maximálnímu komfortu přípravy IPLP. To znamená, že je pouze přeprodá-
váme, bez obchodních přirážek. Tato služba je nedělitelná, tzn. zvlášť, bez ELK je 
nedodáváme.

PŘEDPLNĚNÉ IPLP
Mnohé lékárny (např. fakultních nemocnic) mají silné zázemí pro přípravu IPLP. Menší 
lékárny mají možnosti menší. Rozhodli jsme se vyhovět přání a připravovat tzv. předpl-
něné IPLP, ze kterých konečné IPLP připravíte s minimálními nároky. Tím vám můžeme 
ušetřit prostředky provozu lékárny, aniž byste se zbavovali možnosti IPLP z konopí vy-
dávat. Věříme, že to může být také příležitost pro nové lékárny, aby se pro výdej IPLP  
z konopí autorizovali a své portfolio rozšířili.
Prakticky to znamená, že si k extraktům objednáte před-plnění. Co to pak bude zname-
nat, nechejme na osobní komunikaci o náležitostech, které probereme u konkrétní ob-
jednávky.



PŘÍKLADY ADMINISTRACÍ Z ELK
Z dodaných ELK bude možné připravit  IPLP na míru pacienta dle požadavků lékaře v 
rozsahu CBD do 21%, THC do 23 %, a/nebo směsi, např. v těchto pomocných látkách, dle 
Českého lékopisu:

- kapky: panenský olivový olej nebo analog,

- čípky: kakaové máslo v kombinaci s Adeps solidus,

- masti, krémy: vazelína, dermatologická vehikula typu synderman, neoaquasorb a další.

Podle požadavků mohou být ELK dodávány v bázi výše zmíněných pomocných látek 
nebo jiných, které dohodneme, aby příprava IPLP byla co nejsnazší a především vyho-
vovala vašim pacientům. 

Tyto možnosti s vámi rádi projednáme při konkrétních objednávkách. 

Pro jednoznačnost vašich zadání a přání upřednostňujeme písemnou komunikaci.

KONTAKTUJTE NÁS

Pro kontakt s námi můžete využít níže uvedených e-mailových adres.  
Na ně můžete také směrovat i objednávky. Na e-mail odpovíme do 24 
hodin.

Lékař:    lekar@cannabilab.eu
Lékárník:   lekarnik@cannabilab.eu
Objednávky:   obchod@cannabilab.eu

Těšíme se na vás od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin.

www.CannabiLab.eu

Mgr. Darina Ocelková

+420 732 886 373

Ing. Barbora Cisaríková 

+420 607 009 010

+420 607 009 569

Dobrá u Frýdku-Místku, 12.12. 2022




