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BCANN SILVER DM

שמן קנאביס ייעודי למתמודדים עם אלצהיימר 

ודמנציות אחרות

שמני SILVER DM הם מוצרי קנאביס רפואי מתקדמים ומדויקים בהרכבם שפותחו 

במטרה לאפשר איכות חיים מיטבית למתמודדים עם דמנציה, והתמודדות 

טובה יותר של המשפחה והצוות המטפל. 

שינויים קיצוניים ומהירים במצב הרוח והפרעות התנהגות הם מתסמיני הדמנציה, 

ואליהם עלולים להתלוות התקפי זעם ואלימות. בהתאם להנחיות משרד הבריאות, 

הותרה לרישום סדרת מוצרים עתירי CBD להתוויה רפואית זו.

מוצרי SILVER DM מועשרים בפורמולות טרפנים המוגנות בבקשות פטנט 

)Patent Pending(. ריכוז הקנבינואידים והטרפנים שבמוצרים אלה והיחס 

הכמותי שבניהם הותאמו להטבת הפרעות התנהגות ולייצוב מצב הרוח, תוך 

התייחסות לצרכים הייחודים של המתמודדים עם דמנציה.

מוצרי SILVER DM מכילים:

רמות גבוהות של CBD ופורמולה המכילה טרפנים נבחרים הידועים כיעילים  • 

להטבת תסמינים הנלווים לדמנציה.  

רמות נמוכות של THC התורם להשפעות נוספות, ומשלים את יתרונות  •

ה- CBD והטרפנים.  

שמני SILVER DM משווקים ב- 4 ריכוזי קנבינואידים ייחודיים:

T:C בפועליחס T|C מתאים למרשם בקטגוריתריכוז

1:32T1|C32T1|C28

1:12T2|C24T1|C20

1:6T3|C18T3|C15

1:4T2.5|C10T5|C10



כיצד קנאביס רפואי יכול לסייע?

קנאביס הוכח כיעיל ובטוח בטיפול בדמנציה במספר מחקרים קליניים. 

בינואר 2022 רשם משרד הבריאות את מחלות הדמנציה כהתוויה מוכרת 

לקבלת רישיון שימוש בקנאביס רפואי. 

רבים מהמתמודדים עם דמנציה סובלים מקשיים נפשיים המתבטאים בהפרעות 

התנהגות, הכוללות אי שקט, חרדה, דיכאון, הפרעות קשות במחזור השינה, 

הזיות ותוקפנות. כל אלה גורמים לתסכול וסבל אצל החולה ומעמיסים על 

המשפחה והצוות המטפל. מחקרים שונים הדגימו יעילות משמעותית של 

קנאביס העשיר ב- CBD בהטבה של הפרעות התנהגות אלה. 

משפחות של מטופלים שטופלו לאורך השנים בקנאביס דיווחו על שיפור אשר 

מתבטא בעיקר באיזון התנהגות החולה, ובהם שיפור מצב הרוח, תיאבון, איכות 

השינה, יכולת הריכוז והפחתה בתוקפנות. קנאביס רפואי מסייע באיזון רגשי 

ואיכות החיים של המטופל ומקל את הטיפול בו בשלבי מחלתו השונים.



האם בטוח להשתמש בקנאביס בגיל מבוגר?

בטיחות השימוש בקנאביס במבוגרים אומתה במחקר של המרכז הרפואי 

האוניברסיטאי סורוקה והמכון לחקר תרופות באוניברסיטה העברית. במהותו 

לקנאביס טווח בטיחות גבוה. שימוש בהתאם להנחיות המפורטות במדריך זה 

ובעלון לצרכן, מאפשר להנות מיתרונות הטיפול במיעוט תופעות לוואי. 

יעילות הקנאביס הוכחה גם במקרים בהם טיפולים אחרים כשלו, והשימוש בו 

עשוי להפחית תלות בעזרה סיעודית ולשפר את איכות החיים. עם זאת, התאמה 

אישית של מוצר הקנאביס קריטית להצלחת הטיפול ובטיחותו, בייחוד בגיל המבוגר.

ככל שאנחנו מתבגרים הצרכים והמקצבים הביולוגיים של גופנו משתנים. מחלות 

ואבחנות רפואיות שצברנו לאורך השנים גוררות שימוש במספר גדול של תרופות 

במקביל. מצב זה, בשילוב עם האטה בקצב הפירוק והפינוי של תרופות האופיינית 

בגיל המבוגר, מעלה את הסיכון להצטברות תרופות בגוף, להתנגשויות ביניהן 

ולתופעות לוואי. 

שינויים אלה בגוף המבוגר דורשים התייחסות והתאמה של הרכב ומינון 

הקנבינואידים והטרפנים לגיל המטופל אשר חיונית להשגת מטרות הטיפול 

ולמניעת תופעות בלתי רצויות.

מוצרי BCANN DM מכילים רמות נמוכות של THC, הקנבינואיד הפסיכואקטיבי, 

ובכך מאפשרים להנות מיתרונות ה-CBD במינימום תופעות לוואי.



מהם הטרפנים

ולמה אנחנו מוסיפים אותם לשמנים?

התועלת הרפואית של הקנאביס תלויה בהרכב המשלב קנבינואידים וטרפנים 

אשר יחד מייצרים את ההשפעה הכוללת של הצמח, הידועה בשם “אפקט 

הפמליה”. טרפנים הם מולקולות ארומטיות שהיעילות הרפואית שלהן הודגמה 

במחקרים במגוון מערכות פיזיולוגיות, ובהן שיכוך כאב, הפחתת דלקת, הקלה 

בתחושות חרדה ודיכאון, הרגעה, הקלת ההירדמות ושיפור איכות השינה. 

הטרפנים נדיפים, ועל כן יש להוסיף אותם לשמן הקנאביס, תוך התאמת 

ההרכב כדי להפיק טיפול בטוח ויעיל. 

צמח הקנאביס מכיל כמות נדיבה של טרפנים, אך רובם מתנדפים בתהליך 

הייצור. הוספת טרפנים מבוקרת וסלקטיבית מפצה על אובדן זה, ומאפשרת 

להתאים הרכב מיטבי לצרכי המטופל ולמטרות הטיפול. כך גם ניתן להבטיח 

מינון קבוע ויציב )רצף טיפולי( בכל שימוש. 

מחקרים מראים שפעילותם המבודדת של קנבינואידים אינה משתווה לתערובת 

המכילה את כלל רכיבי הצמח. 

בדיקה השוואתית מצאה כי שמני BCANN SILVER עשירים בטרפנים נדיפים, 

אשר חסרים בשמני קנאביס גנריים )‘שמנים זניים’(.



?SILVER DM אילו טרפנים מוספים לשמני

מוצרי SILVER DM מועשרים בפורמולות טרפנים המוגנות בבקשות פטנט 

)Patent Pending(. הרכב הטרפנים והקנבינואידים במוצרים הותאם להתמודדות 

עם הפרעות התנהגות ותסמינים נוספים של דמנציה. 

:SILVER DM טרפנים נבחרים במוצרי

השפעות רלוונטיותטרפן

Linalool
מרגיע, משרה ומשפר שינה, נוגד חרדה 

ודיכאון, אנטי פסיכוטי, ומשכך כאבים.

Terpineol

מרגיע, נוגד דכאון, משכך כאבים, 

נוגד דלקת, נוגד חמצון ונוירופרוטקטיבי 

)מגן על מע’ העצבים ומוח(

Beta

Caryophyllene

נוגד חמצון, נוירופרוטקטיבי ומשכך כאב 

ממקור דלקתי ועצבי

Eucaliptol
נוגד חרדה, מגביר ערנות ומיקוד, 

משכך כאבים ומסייע בנשימה

Alpha Pinene
מגביר ערנות ומיקוד, משפר זיכרון, 

מסייע בנשימה, משכך כאבים ונוגד דלקת

Beta Pinene

מרגיע, נוגד חרדה, נוגד דכאון, 

נוגד דלקת וכאב, נוגד חמצון 

ונוירופרוטקטיבי.



מהם שמני BCANN SILVER, ובמה הם ייחודיים?

שמני BCANN SILVER הם מוצרי קנאביס מדויקים בהרכבם אשר פותחו 

במטרה לסייע בהתמודדות עם אתגרים בריאותיים, תפקודיים ורגשיים בגיל 

המבוגר. 

בדומה לתרופות ולתוספי תזונה, גם בטיפול בקנאביס, הגוף המבוגר זקוק 

למינונים והרכבים מותאמים של החומרים הפעילים. צמח הקנאביס מכיל 

מאות חומרים שההרכב שלהם משתנה בין זנים שונים ואפילו בין תפרחות 

מאותו זן ושתיל. 

מוצרי הסדרה מועשרים בפורמולות טרפנים שהותאמו לבנות ובני הגיל השלישי, 

ומיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת אשר מבטיחה מינונים קבועים ומדוייקים 

של קנבינואידים וטרפנים. ברפואה קוראים לזה ‘רצף טיפולי’ - מדד לאיכות 

ופרמטר חשוב להצלחת הטיפול. 

שמני SILVER DM מוסיפים על התאמה זו התאמה ספציפית החיונית עבור 

המתמודדים עם דמנציה.



איך מתחילים את השימוש ב- SILVER DM ומגיעים 

למינון המתאים?

מינון SILVER DM האידיאלי יהיה הנמוך ביותר המביא להטבת הסימפטומים   • 

במינימום תופעות לוואי.   

ונינוחה, בנוכחות הקפידו להתנסות לראשונה במוצר בסביבה מוכרת   • 

אדם קרוב.  

שמן מועשר טרפנים נוטה להשפעה מוגברת ביחס לשמנים גנריים.   •

התחילו במינון נמוך והעלו אותו באיטיות בהתאם לצורך ולכלל הידוע -   

.’START LOW GO SLOW‘  

בימים הראשונים לטיפול טלו מינון היכרות של טיפה אחת בלבד בשעות  • 

הערב, כשעה וחצי עד שעתיים לפני השינה.  

בהתאם לצורך העלו את המינון בטיפה אחת נוספת, בהפרשים של 3-5   • 

ימים בין מדרגת מינון לבאה אחריה. מומלץ כי כל העלאת מינון תעשה   

תחילה בשעות הערב בלבד. בהמשך, בהתאם לצורך, ניתן להוסיף ולהעלות    

מנות טיפול בבוקר ובצהרים.  

השפעת הקנאביס מצטברת, לכן הקפידו ליטול את המינון הדרוש באופן   • 

סדיר ובשעות קבועות. אם דילגתם על מנה הימנעו ממנה כפולה כפיצוי.  



?SILVER DM -כיצד משתמשים ב

כללי הזהב הבאים יסייעו בהשגת טיפול יעיל ובטוח:

להבטחת הרכב אחיד, נענעו את הבקבוק בעדינות מבלי   .1 

להפוך אותו )וודאו שהפקק סגור היטב(.  

טפטפו את כמות הטיפות הדרושות לכפית )לא ישירות   .2 

עם  ישיר  ומגע  במינון  טעויות  מונע  בכפית  מתן  לפה(.    

הפה, העלול לזהם את יתרת השמן שבבקבוק.  

לשיפור הספיגה בלעו עודפי רוק, ולאחר מכן שפכו את   .3 

תכולת הכפית אל מתחת ללשון.  

לספיגה מקסימלית המתינו דקה-שתיים טרם הבליעה.  .4





מה עושים אם מרגישים תופעות לוואי

השימוש בקנאביס רפואי עלול אומנם לגרום אצל חלק המטופלים לתופעות 

למינונים  ונקשרות  הסתגלות  תקופת  לאחר  לרוב  חולפות  אלה  אולם  לוואי, 

.THC גבוהים של

בהתאם למסמך של האגודה הישראלית לכאב מינואר 2022, אנו ממליצים 

להתחיל את הטיפול בקנאביס בגיל המבוגר עם מוצר המכיל רמות נמוכות 

יותר של CBD. בגיל מבוגר  ורמות גבוהות   ,THC והנדרש של ככל האפשר 

ולהימנעות  יעילות  להשגת   THC של  יותר  נמוכים  מינונים  לרוב  נדרשים 

מתופעות לוואי. CBD אינו פסיכואקטיבי )משנה תודעה( ואף סותר השפעה 

זו של ה-THC. השפעתו נוגדת הדלקת של ה-CBD מסייעת במצבים רבים 

המערבים דלקת, כאב וחוסר שקט.

הקפדה על ההנחיות הרשומות במדריך זה, בעלון לצרכן המצורף למוצר ועל 

הוראות הרופא המטפל יאפשרו התאמה נכונה של המוצר והמינון, ויפחיתו 

תופעות לוואי.

בכדי למנוע ירידה בערכי הסוכר ולחץ הדם מומלץ לאכול ארוחה קלה   • 

בסמוך לנטילת השמן.   

טיפול במינון היעיל הנמוך ביותר והעלאה איטית שלו בהתאם לצורך תסייע   • 

להסתגלות הדרגתית ותפחית תופעות לוואי.  

קנאביס עשוי להשפיע על שיווי המשקל והקואורדינציה, לרוב תופעה זו מורגשת   • 

בחשיפות ראשונות וחולפת לאחר הסתגלות לטיפול. למניעת נפילות, בנטילות    

ראשונות מומלץ להישאר בסביבה מוכרת ולהיות זהירים וקשובים לגופנו.  

שתיית מיץ הדרים עשויה להפחית את ההשפעה הפסיכואקטיבית של   • 

ה-THC, המתבטאת לעיתים בשימושים ראשונים בתחושות של סחרחורת,    

חוסר שיווי משקל וחרדה.   



כיצד קנאביס רפואי 

משתלב עם תרופות מרשם אחרות?

למי לפנות עם שאלות במהלך הטיפול

?SILVER DM -ב

הקנאביס יכול להגיב עם תרופות הניטלות במקביל. התגובה אינה בהכרח 

שלילית, ולמעשה עשויה להיטיב את מצבו של המטופל ולאפשר הפחתת 

תרופות מבוקרת בהנחיית רופא ובפיקוחו. מרבית תופעות הלוואי חולפות 

וניתנות למניעה בתנאי שהשילוב נעשה בפיקוח הרופא המטפל ובליווי רוקחי.

בזלת פארמה מפעילה מוקד הדרכה וייעוץ ללא עלות, המתמחה בליווי של 

מטופלים בקנאביס רפואי ואנשי המקצוע המטפלים בהם כבר למעלה מעשור.

מוקד ההדרכה והייעוץ של קבוצת בזלת: 072-22-11-500.

המוקד פעיל בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:30-15:30.



SILVER DM מגוון מוצרי

לסרטון הדרכה

*מדריך זה אינו מחליף את העלון הצרכן או ייעוץ מקצועי. בכל שאלה או מקרה הדורש התייחסות 

הקפידו להתייעץ עם מוקד ההדרכה והייעוץ של בזלת והרופא המטפל. 

*הטקסט רשום בלשון זכר, אך הפניה היא לנשים וגברים כאחד.

כמות לטיפה 

במ”ג

כמות כוללת 

ב-10 גר’
סוג

מתאים 

למרשם
שם המוצר

CBD  

mg

THC 

mg

CBD  

mg

THC 

mg

3.2 0.8 1,000 250
CBD

 RICH
T5/C10

SILVER DM 

T2.5|C10

5.76 0.96 1,800 300
CBD

RICH
T3/C15

SILVER DM 

T3|C18

7.68 0.64 2,400 200
CBD

 RICH
T1/C20

SILVER DM 

T2|C24

10.24 0.32 3,200 100
CBD

RICH
T1/C28

SILVER DM 

T1/C32





מרכז היעוץ וההדרכה שלנו

זמין עבורכם ללא עלות 

 054-7342679    |  072-22-11-500 

שעות הפעילות: 

ימים א׳ עד ה׳, בין השעות 8:30 - 15:30.

בקרו אותנו


