Mi a dinitrogén-oxid?
* A dinitrogén-oxid (N2O, kéjgáz, nevetõgáz)
egy gáz, amit már több mint egy évszázada
használnak
biztonságosan
gyenge
altatóként, érzéstelenítõként oxigénnel keverve.
* A disszociatív érzéstelenítõk osztályába tartozik.
* Az N2O leggyakoribb kiszerelési formája a
habpatron, de nagy gázpalackokban is beszerezhetõ.
Hogy fogyasztják?
* Az N2O-t mindig belélegzik.
* A fogyasztók általában lufikból szívják be a
gázt, közvetlenül egy szifonból vagy bármilyen más direkt eszközbõl veszélyes túlnyomás léphet fel!
Mik a hatásai?
* Egy tüdõnyi N2O a motorikus képességek
1 percre való elvesztését okozza, és beáll a
disszociatív állapot, amiben az érzékelés és
az érzet megszûnik.
* A fogyasztók álomszerû tudatállapotról számolnak be, gyakran gyengébb audiovizuális
hatásokkal.
* A hatások azonnal jelentkeznek és általában
maximum 1 percig tartanak. A folyamatos belélegzés kinyújtott és intenzívebb élményt ad

Légy óvatos!
* Az N2O a motorikus képességek azonnali
elvesztését okozza. Maradj ülve, ha dinitrogén-oxidot fogyasztasz. Sok sérülés és
néhány haláleset született már abból, hogy
elestek a belélegzést követõen.
* Az agyadnak szüksége van oxigénre!
Agykárosodást és fulladást is okozhat a tiszta N2O folyamatos lélegzése oxigén vétele
nélkül.
* Az N2O rendkívül hidegre hûl le, mikor
kiereszt a patronból. A jéghideg gáz megégetheti a bõrt, az ajkakat és a torkot. A lufiba
eresztett gáznak van ideje felmelegedni, így
ezek a sérülések teljesen elkerülhetõek.
* A nagynyomású patronok és gázpalackok
túl gyorsan lövellik ki a gázt, és károsíthatják
a tüdõt. Ismét felhívnánk a figyelmet, sokkal
biztonságosabb lufiból beszívni ezt a gázt!
* A dinitrogén-oxid pszichikai függõséget
eredményezhet, igaz ritka, de vannak
emberek, akik N2O és más disszociatív függõk lettek.
* Az N2O rendszeres használata hosszantartó zsibbadtságot eredményezhet, illetve
kivonja a szervezetbõl a B12 vitamint. Ha
gyakran használsz dinitrogén-oxidot, ezt a
vitamint feltétlenül pótold!

Mik az alkil-nitritek?
* A szleng általában Rushnak vagy Poppersnak hívja a különbözõ alkil-nitrit fajtákat.
* Az amil-nitrit egyes helyeken illegális, de
más nitritfajtákat széles körben árulnak
különbözõ tisztítóként (bõrtisztító, videólejátszó-fej tisztító, stb.), illetve a szexshopokban elterjedt Rush-ként.
* Ezeknek a termékeknek a pontos tartalmát nem ismerni, és nem tesztelik õket a
biztonság szempontjából.
Mik a hatásai?
* A nyitott üvegbõl kiáradó gázt általában
orral beszippantják. A hatás pár másodpercen belül jelentkezik, majd néhány
percen át tart
* Az alkil-nitritek elernyesztik az izmokat, felgyorsítják a szívverést, így rengeteg
oxigéndús vér keletkezik, mely az agyban
felfokozott izgalmi állapotot kelt („rush”).
* Mivel a nemi szervek körül is elernyednek
az izmok, gyakran használják szexuális
segédeszközként.
Légy óvatos!
* Lenyelés esetén azonnal hívd a mentõket!

* A bõrrel érintkezve irritációt okoz. Gyakori
használata roncsolja az orr és a tüdõ
szöveteit.
* Sok embernek megfájdul tõle a feje,
szédülnek, átmeneti impotenciát okozhat.
* Kutatások kimutatták, hogy néhány nap
használat után már csökken az
immunrendszer védekezõ képessége.
* A nitritek felnyithatják az erek falait, így a
testnedveken át történõ fertõzéseknek
nagy mértékben megnõ a veszélye (pl.
HIV).
* Fokozattan veszélyeztettek bármilyen ér vagy keringésrendszeri betegségben
szenvedõk, a gyenge immunrendszerrel
rendelkezõk, valamint a terhes kismamák.
* Bármilyen stimulánssal (kokain, speed),
illetve potencianövelõvel (Viagra) keverni
kifejezetten veszélyes, mindkettõ a vérnyomás hirtelen megugrását eredményezheti.
* A nitritek befolyásolják az ítélõképességet.
Ha szexuális aktusra kerül sor, használj
óvszert, mielõtt használnál ilyen anyagokat!
* Hogy elkerüld a nitritek kiloccsanását,
elpárolgását,
tárold
vattacsomóra
csepegtetve kis üvegekben, hûtõben, vagy
fagyasztóban, alaposan elzárva.

