Mi a heroin?
* Aheroint ópiummákból állítják elõ
* Az ópiátok osztályába tartozik (ide tartoznak még: ópium, kodein,
morfium, metadon, és az oxikodon.)
* A heroin lehet barnás vagy fehéres por (néha szemcsés), vagy
sötétbarna (néha ragadós) kátrányszerû.
* A heroint nagyon gyakran keverik más anyagokkal, ezek közül
némelyik erõsebb magánál a heroinnál is. Mindig nagyon kevés
mennyiséget fogyasztanak elõször, hogy megbizonyosodjanak a
potenciálról.
Hogy fogyasztják?
* Régen a heroin egy felírható, gyógyszernek minõsülõ erõs fájdalomcsillapító volt.
* Felszívják, elszívják, de leggyakrabban intravénásan a véráramba
fecskendezik.
*Afecskendezés a legveszélyesebb fogyasztási mód.
* Az elvonási tünetek nagyon változatosak lehetnek: hasmenés,
gyomorproblémák, verejtékezés, viszketés, önkívületi állapot,
hányás, szédülés.Afogyasztó gyakran úgy érzi, hogy haldoklik, holott
ezek a tünetek néhány hét múlva eltûnnek.
Mik a hatásai?
* A hatások erõsen függnek az anyag erõsségétõl, a fogyasztási
módtól, és az egyéntõl. Tolerancia is fellép, ez körülbelül 3 fogyasztás
nélküli nap után szûnik meg.
*Melegség, eufória, elégedettség érzete, mely gyakran párosul teljes
fájdalommentességgel, álomszerû állapottal és tompa érzékeléssel.
* A fogyasztók rendszerint lefogynak, csökken a szexuális teljesítõképességük, gyakoriak a bélrendszeri panaszaik.
*Az élmény alatt a hétköznapi valóságot nem fogadja be a fogyasztó,
így könnyen bûncselekmény áldozatává válhat.

Légy óvatos!
* A heroin rendkívül addiktív szer, mindegyik használati módon
(injektálás, szívás, szippantás)
* A túladagolás még a gyakorlott fogyasztóknak is az egyik legnagyobb kockázati tényezõ. Mindig csak nagyon kis mennyiséget
szabad fogyasztani!
* A legtöbb túladagolást a más depresszánsokkal való együttes
fogyasztás okozza, illetve a pár nap kihagyás utáni, a megszokott
mennyiséghez való visszatérés.
* A fogyasztásra használt eszközök (vatták, kanalak, tûk) közös
használata a HIV és hepatitis kockázatával jár. Ne cseréljetek
fogyasztásra alkalmas eszközöket!
* A fecskendõ használata megnöveli a fertõzés és különbözõ
ereket károsító tényezõk veszélyét.
* Mindig használj új és tiszta tûket, fecskendõket. A befecskendezés körüli bõrterületet tisztítsd meg alkoholos kendõvel!
* Tûket mindig tûcsere-programból vagy gyógyszertárakból
szerezz!
* Ha nem tudsz új tût szerezni, ne próbáld intravénásan adagolni
magad, válassz más fogyasztási módot, vagy ne fogyassz addig,
míg nem tudod biztosítani a biztonságos körülményeket.
*Aheroin Magyarországon illegális, kábítószernek minõsülõ anyag.

Mit csinálj, ha valaki túladagolja magát?
* Ha valakinek leáll a légzése, nem tapintható a
pulzusa, azonnal hívd a mentõket, majd kezdd el
lélegeztetni. A mentõsök kiérkezésekor mondd el,
hogy mit és mennyit fogyasztott az illetõ, ugyanis a
legtöbb esetben ez rengeteget segít. A mentõsöknek,
orvosoknak titoktartási kötelezettsége van, tehát nem
értesíthetik a rendõrséget csupán amiatt, mert valaki
heroint használt.

Mi a ketamin?
* A ketamint eredetileg az emberi gyógyászatban alkalmazták altatóként, fõleg gyermekeket és olyanokat
altattak vele, akik más altatókra érzékenyek voltak. Ma
már inkább csak az állatgyógyászatban találkozunk
ketaminnal.
* A ketamin a disszociatív érzéstelenítõk osztályába tartozik, így ketamin hatása alatt az érzékelés részben
nem kelt érzetet. Ebbe a csoportba tartozik még például
a dinitrogén-oxid és a PCP is.
* Általában kis üvegcsékben, ampullákban tárolják
folyadék formájában, amit melegítéssel porrá alakítanak, majd orrba felszippantva fogyasztják.
Mik a hatásai?
* Kisebb dózisoknál a dinitrogén-oxidéhoz hasonló
álomszerû tudatállapot jelentkezik. Gyakoriak a testbõl
kilépõ, kifolyó élmények, a zsibbadás szintén elõfordul.
* Magasabb dózisoknál egyértelmûen hallucinogénekre jellemzõ az élmény, sokszor a fogyasztó
nagyon távolinak érzi magát a saját fizikai testétõl.
* Ezt nevezik „K-lyuk”-nak, mely a halálközeli
élményekre jellemzõ testen kívüli élmény. Sokan spirituálisan jelentõsnek gondolják, többen megijednek tõle.
* A „K-lyuk” átélése alatt nagyon nehéz a mozgás, így
jobb, ha a fogyasztó nyugodt körülmények között, ülve
várja meg a hatás elmúlását.

eljutnak az átlagos, álomszerû állapothoz. Ez kb. 30-75
mg.
* 100 mg átlagosan már elég a „K-lyuk” eléréséhez.
* Ha a folyadékot izomba fecskendezzük, a hatás nagyon gyorsan jelentkezik, ekkor viszont az átlagos dózis
csak 25-30 mg. Soha ne adagoljunk intravénásan ketamint!
* Lenyelve a hatások körülbelül 10-20 perc múlva jelentkeznek. Ilyenkor az átlagos dózis 75-300 mg.
* Néhány embernél émelygés léphet fel
* A ketamint néha árulják Ecstasyként is, holott semmi
köze nincs annak hatóanyagához, az MDMA-hoz.
Ezeket a tablettákat kiszûrhetjük Ecstasy tabletta
tesztelõvel.

Légy óvatos!
* A kis dózisú ketamin megemeli a pulzusszámot,
magasabb dózisoknál a légzés lassulhat és
eszméletlenség léphet fel. Alkohollal, nyugtatókkal vagy GHB-val történõ együttfogyasztása
halálos lehet!
* A gyakori használat megzavarhatja a hétköznapi
tudatállapotot, és más idegrendszeri problémák is
jelentkezhetnek
* A ketamin pszichikai függõséget alakíthat ki. Az
élmény gyakran nagyon csábító lehet mások
elbeszéléseibõl, sok ketaminfüggõ esetét dokumentálták.
Mennyi az adagolás?
* A ketamin Magyarországon illegális, kábítósz* A legtöbben kis csíkokat felszívva 5-10 percen belül ernek minõsülõ anyag.

