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VARFÖR DETTA HÄFTE
PRODUCERADES

D

et talas mycket om droger – på gatorna, i
skolan, på internet, på film och i tv. En del av
det du hör är sant, en del inte.
Mycket av det ”positiva” om droger som dina
elever får höra, kommer faktiskt från de som
säljer dem. Omvända droglangare medger att
de sade vad som helst för att få andra att köpa
droger.
Låt dig inte luras. Man behöver fakta för att
undvika att bli beroende av droger och hjälpa sina
vänner att hålla sig borta från dem. Det är därför
vi har gjort detta häfte – för dig.
Ditt gensvar är viktigt för oss, så vi ser fram emot
att höra ifrån dig. Du kan besöka oss på nätet
på nejtilldroger.org och skicka e-mail till oss på
info@drugfreeworld.org.
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Vad är en syntetisk drog?
Skemikalier snarare än naturliga ingredienser.
yntetiska droger skapas med syntetiska

Ett antal syntetiska droger på marknaden,
inklusive ecstasy, LSD och metamfetamin,
beskrivs i andra häften i serien Sanningen om
droger. Detta häfte ger fakta om vad som
ibland kallas ”syntetisk marijuana” (Spice eller
K2), ”syntetiska stimulantia” (badsalt) och en
drog som kallas ”N-bomb”. Dessa är bland de
syntetiska droger som kallas ”designerdroger”.

DESIGNERDROGER – ETT
RISKFYLLT EXPERIMENT
För att förstå vad Spice, K2 och badsalt är, och
hur de kom att existera, måste du veta vad en
”designerdrog” är.

En designerdrog är en syntetisk (kemiskt
tillverkad) version av en illegal drog som ändrats
något för att undvika att klassas som olaglig.
Det är i huvudsak ett experiment som en kemist
gjort för att skapa en ny drog som kan säljas
lagligt (på internet eller i butik), vilket gör att
återförsäljarna kan tjäna pengar utan att bryta
mot lagen. När lagstiftningen kommer ikapp de
nya kemiska ämnena som skapats på det viset
och gör dem olagliga, utformar tillverkarna en
ändrad version för att undvika den lagen. Och
cykeln upprepar sig.
En del av dessa droger säljs över
internet eller i vissa butiker
(som ”växtbaserade
rökningsblandningar”),
medan andra är
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förklädda till produkter märkta med ”inte för
mänsklig konsumtion” (t.ex. ”växtbaserad
rökelse”, ”växtnäring”, ”badsalt” eller
”smyckesrengöring”) för att maskera deras
avsedda ändamål och undvika hälso- och
säkerhetsregler.
På grund av det ständigt växande antalet
kemiska ämnen som utvecklas, har användare
av designerdroger ingen möjlighet att veta vad
de droger som de tar kan innehålla. Vidare, när
en liten modifiering görs på en känd drog kan

det leda till – och gör det ofta – en ny drog med
mycket annorlunda effekter och användarna kan
inte förutsäga effekterna på hälsan av de ämnen
som de experimenterar med.
I USA, identifierades 200 till 300 nya
designerdroger mellan 2009 och 2014, de flesta
av dem tillverkade i Kina.1 Mer än 650 nya
designerdroger har strömmat in i Europa under de
senaste tio åren. Vissa innehåller kemikalier som
ännu inte blivit helt identifierade, och vars effekter
på den mänskliga kroppen och sinnet är okända.2
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VAD ÄR
”SYNTETISK MARIJUANA”?
som ibland kallas ”syntetisk marijuana” är
Vadfaktiskt
inte alls marijuana. Det är en blandning
av örter och kryddor som sprutas med okända
och skadliga kemikalier i avsikt att likna THC,
den sinnesförändrande ingrediensen som finns i
marijuana.

Syntetiska droger som Spice och K2 marknadsförs
ofta falskt som ”säkra”, ”naturliga” och ”lagliga”
sätt att bli hög. Sanningen är att de tekniskt inte är
lagliga och de är definitivt inte naturliga eller säkra.
Kemiska analyser har visat att i samtliga fall är de
aktiva ingredienserna i dessa droger syntetiska
kemikalier med farliga toxiska effekter. Utöver
detta, eftersom den kemiska sammansättningen
av produkterna som säljs som Spice eller K2 är
okända, har användarna ingen aning om vilka

kemikalier de stoppar i sina kroppar eller vilka
effekterna blir. Och eftersom örter och kryddor kan
sprutas ojämnt kan styrkan variera mycket.
”Syntetisk marijuana” har utseendet av torkade
blad och säljs ofta i små, silvriga plastpåsar
som ”växtbaserad rökelse” eller ”potpurri”.
Det marknadsförs också i flytande form för att
användas i förångare.
Det röks ofta i rullade jointar, pipor eller
e-cigaretter, och vissa användare gör det till ett
te eller använder det i recept på
brownies. Det har också intagits i
förångad form genom näsan eller i
flytande form.
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SYNTETISKA DROGER
(SPICE) NAMN PÅ GATAN
• K2

• Fake pot

• Algerisk
blandning

• Fake Weed

• Sensation
Serenity

• Genie

• Silent Black

• Aroma

• Lava

• Skunk

• Black Mamba

• Mojo

• Smoke

• Blaze

• Mr. Happy

• Space Diamond

• Bliss

• Mr. Smiley

• SpicyXXX

• Bombay Blue

• Spike 99

• Bonsai-18

• Phantom
Wicked

• Kaos

• Red X Dawn

• Wicked X

• Chill

• Scooby snacks

• Yucatan Fire

• Dröm

• Sence

• Zen

• Tai Fun
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AN

STATISTIK OCH FAKTA
• Samtal till giftinformationscentraler med
anknytning till användning av dessa typer av
syntetiska droger ökade i USA med nästan
80 procent mellan 2010 och 2012.3
• I en rapport från amerikanska myndigheter
2013 konstateras att antalet besök på
akutmottagningar under 2011 som involverar
toxiska reaktioner på syntetisk marijuana
hade ökat 2,5 gånger, till 28 531.1
• År 2014 kopplades ”K2”, från en återförsäljare
i Texas, till 120 överdoser i Austin och Dallas
bara på en vecka.
Många dödliga bilolyckor har dokumenterats som
involverar människor under påverkan av Spice:

• Medan han joggade, blev en 62-årig man
påkörd av en 20-årig man som testades
positivt för syntetiska droger.
• En annan 20-årig man körde in i ett träd och
dog efter att ha rökt syntetiska droger.
• En bror och syster dog när en sopbil körde 150
meter över en motorvägsavdelare i 90 km/t
och slet av taket på deras fordon. Föraren av
lastbilen medgav att han använde syntetiska
droger.
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SYNTETISKA DROGER (SPICE)

VERKNINGAR PÅ KORT SIKT
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Effekter på sinnet:

Effekter på kroppen:

•
•
•
•

• Illamående och uppkastningar
• Riklig svettning
• Okontrollerade/spastiska
kroppsrörelser
• Akut njursvikt
• Snabb hjärtverksamhet
• Högt blodtryck
• Minskad blodtillförsel till
hjärtat
• Hjärtattack
• Konvulsioner
• Krampanfall
• Stroke

Bristande respons
Medvetslöshet
Förvirring
Förändrad tidskänsla
• Extrem ångest
• Panikanfall
• Allvarlig paranoia
• Villfarelser
• Hallucinationer
• Psykos
• Potentiellt självmord
• En del användare har
varit inblandade i mord
under påverkan av sådana
droger som Spice och K2

06/03/2016 9.36.35

SYNTETISKA DROGER ( SPICE)
VERKNINGAR PÅ LÅNG SIKT

D

e långsiktiga verkningarna på människor
är inte helt kända, men giftcenterexperter
rapporterar att effekter av syntetiska droger
som Spice och K2 kan vara livshotande.

Efter upprepad och långvarig användning av
drogen kan användare uppleva glömska och
förvirring. Vissa användare har rapporterat att
de upplever förlamning.

De kan vara beroendeframkallande och leda
till abstinenssymtom som inkluderar begär,
mardrömmar, kraftiga svettningar, illamående,
skakningar, huvudvärk, extrem trötthet,
sömnlöshet, diarré, kräkningar, problem att
tänka klart och försummelse av andra intressen
eller skyldigheter.

Wyoming Department of Health fann 16 fall
av njurskada efter användning av drogen i sex
amerikanska delstater.4
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PARALYSERAD EFTER
ATT HA RÖKT SPICE
”Efter att ha använt Spice i flera veckor vaknade jag tidigt en natt
och föll i golvet, kunde inte röra mina ben och kunde inte röra mina
höfter. Allt jag kunde göra var att släpa mig med mina underarmar och
det gick inte i alla fall så jag låg på golvet i tretton timmar, skrikande och
slog i golvet och bad om hjälp. Läkarna säger att om jag legat i två timmar
till så skulle jag ha varit död. Jag kommer att ligga på sjukhus en lång tid
framöver.” – L.D.

DET HÄR ÄR VAD HELVETET ÄR
”Jag skulle vilja dela med mig av mina
erfarenheter av K2. Det förstörde mitt liv.
När jag provade att röka K2 första gången,
var det som om allting löstes upp som en
suddig bild på tv-skärmen. Jag minns att jag
tänkte ’det här är vad helvetet är’. Allt jag
kunde känna var en förfärlig rädsla. Jag hörde

familjemedlemmars röster, fick tillbakablickar
från när jag var yngre, det värsta jag någonsin
upplevt. Jag skakade förfärligt och jag kände
mig skräckslagen och illamående. Ända sedan
den dagen har jag dagligen väldig ångest. Jag
var tvungen att sluta skolan på grund av min
ångest.” – J.W.
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JAG ÄR INTE HELT
DÄR LÄNGRE

EN FÖRE DETTA
MISSBRUKARE

”Jag överdoserade på Spice och jag har inte
varit densamme sedan dess. Jag bara satt där
och rökte tills allt kom över mig. Jag kunde
inte se ordentligt eller gå och sedan kräktes
jag 6 eller 7 gånger. Jag väckte min mamma
och hon lade mig på soffan och ringde efter
ambulansen. Omkring tio minuter innan
ambulansen kom började jag få anfall. Jag
vaknade upp i en sjukhussäng på intensiven.
Jag hade fått hjärtstillestånd* och under några
timmar trodde de inte att jag skulle vakna upp,
men jag överlevde och sedan dess har jag inte
varit densamma. Jag stammar mycket nu och
kan inte koncentrera mig på någonting. Jag kan
vara i färd med att berätta något och så blir jag
helt tom och vet inte vad som hänt. Jag ser alltid
prickar och jag är inte helt där längre.” – D.Y.

”Jag är en tidigare Spicemissbrukare.
Jag blev beroende medan jag var
villkorligt frigiven. Jag gick från ett
gram eller mindre per dag till mer
än 3 eller 4 per dag. Efterhand som
mitt beroende ökade minskade
min förmåga att kontrollera mitt
grundläggande uppförande och
mina motoriska förmågor. Jag blev
mer aggressiv när jag blev upprörd,
vilket hände allt oftare ju mer och
längre jag använde det. En morgon fick
jag ett psykotiskt sammanbrott där
jag tappade sansen och nästan dödade
min fru. Jag blev arresterad och min
villkorliga frigivning återkallades. Efter
att jag frigavs har jag berättat om
min erfarenhet för andra för
att uppmuntra dem till att
inte ta den här drogen.”
– S.W.

* hjärtstillestånd: ett plötsligt, ibland temporärt, hjärtstopp.
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VÅLDSAMT OCH IRRATIONELLT
UPPFÖRANDE

I mamma under påverkan

augusti 2013 hade en 21-årig

av Spice kastat sitt fyraåriga
barn i en soptunna och när
hon arresterades av polisen
kunde hon inte komma ihåg
var hennes son var. Hennes
barn räddades ur soptunnan
och polisen lämnade över honom
till sociala myndigheten. Kvinnan
åtalades för att ha övergivit sitt barn.

tog sitt eget liv. Medicinska tester avslöjade
att han hade K2 i kroppen.
En 21-årig man från Louisiana skar sig i
halsen medan han var på K2 för första
gången. Lyckligtvis kunde hans mamma
kontrollera blödningen tills hjälp anlände.

I januari 2011 sköt en tonåring två
skolvärdar, varav en dog, innan han
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SPICE: EN
KORT HISTORIK
”Spice” dök först upp i Europa 2004 och i USA
2008. Kemikalier som användes för att göra denna
typ av drog skapades emellertid i experimentellt
syfte för årtionden sedan. Dessa inkluderar:
• CP 47,497, döpt efter Charles Pfizer från Pfizer
Pharmaceuticals, utvecklades på 1980-talet för
vetenskaplig forskning.
• HU-210 döpt efter Hebrew University of
Jerusalem där det först utvecklades 1988. Det
är 100 till 800 gånger starkare än naturligt
THC (den sinnesförändrande ingrediensen i
marijuana).5
• JWH-018 och andra i JWH-serien, uppkallad
efter professor John W. Huffman från Clemson
University i South Carolina, skapades 1995.
År 2010 använde USA:s Drug Enforcement
Administration extraordinära befogenheter för att

kontrollera dessa kemikalier och 2012 antogs
en lag som förbjöd de ämnen som hittades i
Spice.
Olagliga kemister utvecklade då nya
experimentella droger, UR-144 och XLR11, som
efterliknar effekterna hos marijuana, för att
ersätta de som hade förbjudits. År 2013 blev UR144 och XLR11 illegala, men vid den tiden hade en
ny generation av droger som liknade Spice och
K2 dykt upp. Poängen är inte ifall dessa droger är
illegala. Studier visar att de är giftiga och osäkra.
Det finns mer än etthundra olika varianter
av dessa typer av syntetiska droger som har
skapats hittills. På grund av att det kemiska
innehållet ständigt förändras, vet köpare aldrig
vilka effekter drogerna kommer att ha på
kroppen.6
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VAD ÄR BADSALT?
K som används i ett badkar, utan giftiga droger

vars effekter är oförutsägbara.

syntetisk marijuana, hänvisas badsalt till som
syntetiska stimulantia. De kan också orsaka
hallucinationer i stil med dem från LSD.

Många av ämnena i dessa droger förbjöds i
USA på grund av sina skadliga effekter och
langare använder badsalt och andra namn för
att kringgå lagen. De annonseras också falskt
som ”växtnäring”, ”smyckesrengöring”, och får
etiketten ”inte för mänsklig konsumtion” för att
slippa arresteras av polismyndigheten.

Badsalt innehåller ofta en varierande blandning
av kemikalier, så även om paketen ser likadana ut,
vet man aldrig vad produkten faktiskt innehåller.
Det säljs vanligen i pulverform i små plast- eller
foliepaket. Det kan vara vitt, gulvitt, gult eller
brunt och kan också säljas i kapslar eller tabletter,
eller i små burkar i flytande form.

Badsalt syftar inte på en enskild drog, utan en stor
grupp av liknande ämnen, kemiskt framställda
varianter av en typ av drog som finns i khatväxten, en årsgrön buske från Östafrika
och södra Arabien. På samma sätt
som Spice och K2 hänvisas till som

Användare har rapporterats ha snortat eller
injicerat det, eller blandat det i mat eller dryck.
Detta kan inkludera att ”bomba” det (svälja det
inlindat i cigarettpapper), ta det rektalt, inhalera
det med en sprejapparat eller röka det.

emikalier som säljs som ”badsalt” är inte badsalt

14
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SLANGBETECKNINGAR PÅ BADSALT
Badsalttillverkare skapar många namn på sina produkter för att locka så många kunder som
möjligt. Några av dessa namn inkluderar:

• Arctic Blast
• Aura
• Avalance eller
Avalanche
• Bliss
• Blizzard
• Bloom
• Blue Silk
• Bolivian Bath
• Cloud 9
• Cotton Cloud
• Drone

• Dynamite
eller
Dynamite
Plus
• Euphoria
• Glow Stick
• Hurricane
Charlie
• Ivory Snow
• Ivory Wave
eller Ivory
Wave Ultra
• Lunar Wave

SWE-20841RC-03-Synthetic Drugs Booklet.indd 15

• Mexxy
• Mind Charge
eller Mino
Charge
• Monkey Dust
• Mystic
• Natural
Energy
Powder
• Ocean Snow
• Purple Wave
• Quick Silver
• Recharge

• Red Dawn
• Red Dove
• Rock On
• Rocky
Mountain
High
• Route 69
• Sandman
Party Powder
• Scarface
• Sextacy
• Shock Wave
• Snow Day

• Snow
Leopard
• Speed Freak
Miracle
• Stardust
• Super Coke
• Tranquility
• UP Energizing
eller UP
Supercharged
• Vanilla Sky
• White Burn
• White China

• White Dove
• White
Lightning
• White Rush
• White Sands
• Wicked X eller
XX
• Zoom

06/03/2016 9.36.41

BADSALT: SKADOR PÅ KORT SIKT
Det har förekommit många tillfällen där användare upplevt våldsamma,
psykotiska och livshotande händelser efter att ha använt ”badsalt”.
Effekter på sinnet:
• Okontrollerbart begär
efter drogen
• Sömnlöshet
• Falsk eufori som
snabbt utvecklar sig till
paranoia.
• Mardrömmar
• Depression
• Allvarligt uppjagad
• Hallucinationer och
villfarelser
• Självskada
• Självmordstankar eller
självmord
• Psykoser
• Våldsamt beteende

Effekter på kroppen:
• Hudutslag
• Mefedronstank
(personen luktar som
mefedron, en drog som
används i badsalt)
• Krypande känsla i huden
• Överdriven svettning
• Hög feber
• Aptitlöshet
• Störning av den sexuella
funktionen
• Näsblod och ”brännande
känsla i näsan”
• Smärta i bakre delen av
munnen
• Ringande eller surrande
i öronen
• Våldsamt skärande
av tänder

• Muskelkramper
eller spänningar
• Känslolöshet/stickande
känsla
• Yrsel
• Suddig syn
• Snabba rörelser av
ögonen
• Illamående och
uppkastningar
• Bröstsmärtor eller
hjärtattacker
• Huvudvärk
• Krampanfall
• Bråck på hjärnstammen
(ökning av trycket inuti
skallen som kan orsaka
döden)
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BADSALT: VERKNINGAR PÅ LÅNG SIKT
Skadorna som orsakas av badsalt kan vara
långvariga och permanenta inklusive:

• Ökat blodtryck och puls
• Njurskador och njursvikt
• Leverskador
• Nedbrytning av muskelvävnad till skelettet
(muskler som får till stånd rörelser av
benen i skelettet)
• Svullnad i hjärnan och hjärndöd
• Döden

En studie 2013 upptäckte att
ett av de huvudsakliga ämnena
i badsalt som är känt som MDPV
(3,4-metylendioxipyrovaleron), var
mycket beroendeframkallande – möjligen till
och med mer än metamfetamin, en av de mest
beroendeframkallande drogerna som finns.7
Badsalt sammankopplades med nästan 23 000
besök på akutmottagningar i USA under 2011.8 En
annan studie i mellanvästra USA visade att mer
än 16 procent av patienterna som skickades till
sjukhusens akutmottagningar på grund av missbruk
av badsalt var i kritiskt tillstånd eller dog.9
De negativa effekterna av MDVP kan vara
i så mycket som sex till åtta timmar efter
användning; det har rapporterats orsaka
utdragna panikångestattacker, psykoser och
dödsfall.
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DENNA PRODUKT ÄR GIFTIG

produkt är giftig ... Efter den första timmen började jag känna
” Denna
den kokainliknande efterverkningen som växte sig allt större och

värre. Den vänstra sidan av mitt bröst började strama och mitt hjärta
slog snabbare än någonsin ... Paranoja började komma ... Jag var mycket
nära att be om sjukhusvård, men jag väntade ut det. Jag blev lite bättre,
lite sämre, fram och tillbaka, men till slut efter 3 till 4 timmar kände jag
mig tacksam över att leva och vara nykter ... rapporterna om människor
som dör eller åker in på sjukhus är inte STRUNTPRAT ... Detta är ett farligt
gift som något avskum tjänar pengar på, på det mest ondskefulla sätt.” – G.F.

ANVÄND INTE DET HÄR.
MITT HJÄRTA SLUTADE SLÅ.
”Jag är en erfaren droganvändare som experimenterade med fler droger
än jag har fingrar. [Badsalt] är farligare än crack. När det slutade verka var
det det värsta jag upplevt. Det varade i 9 timmar. Inget annat än rädsla,
hjärtklappning, darrningar, allvarligt illamående och allting kommer och
går i en miljon kilometer i timmen. Det var fruktansvärt. På grund av denna
erfarenhet kommer jag aldrig att använda droger igen. Jag kan skatta mig
lycklig över att fortfarande vara i livet så att jag kan varna
er. HÅLL ER FÖR HELSIKE BORTA FRÅN
DETTA ...” – E.W.

18
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BADSALT: EN KORT HISTORIK
Drogerna som är kända som badsalt skapades
först på konstgjord väg i Frankrike 1928 och
1929. Vissa utforskades ursprungligen för
möjlig medicinsk användning, men de flesta av
drogerna som skapades hade ingen framgång
på grund av allvarliga bieffekter, inklusive
beroende. Missbruk av de här drogerna började
i det tidigare Sovjetunionen på 1930- och
1940-talet, där de användes som antidepressiva
medel. Även kända som ”Cat” och ”Jeff” blev de
populära i USA på 1990-talet.
Mellan 2004 och 2008 användes de här
drogerna i Israel tills de viktigaste ingredienserna
blev olagliga. År 2007 hade de vunnit mer

omfattande popularitet bland drogmissbrukare
när de började synas på internets drogforum.
I ”Ecstacy”-piller som analyserades i
Nederländerna 2009 upptäckte man att mer än
hälften av pillren inte innehåller den drog som
Ecstasy associeras med, utan snarare droger som
finns i badsalt.10
År 2012 gjordes två av de viktigaste drogerna
som används i badsalt olagliga i USA.11
Emellertid skapade då hemliga kemister nya
varianter med lite förändrade kemiska formler
– och annonserade dem som badsalt, eller
paketerade om dem som ”glasrengöring” eller
andra namn.
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VAD ÄR N- BOMB?
N är en kraftfull syntetisk hallucinogen som

-BOMe, vanligen kallad ”N-bomb” eller ”Smiles”,

säljs som ett alternativ till LSD eller meskalin (en
hallucinogen drog som utvinns ur en kaktusväxt).
Det finns åtskilliga varianter av den här drogen, men
251-NBOMe, ofta förkortad till ”251” är dess mest
missbrukade och starka form. Effekter av bara en
liten mängd av drogen kan vara upp till 12 timmar
eller längre.

N-bomb skapar en hallucinogen effekt som
liknar den från LSD i extremt små doser. Brukare
rapporterar att de negativa effekterna och
följdeffekterna från drogen är värre än de från
LSD. Den efterliknar också effekterna från
metamfetamin.12

En dos om 750 mikrogram som genomsnittligt
anses vara en för hög dos, har ungefär storleken
som sex korn av vanligt bordssalt.
N-bomb säljs flytande eller i pulverform eller
indränkt i läskpapper. Det har en bitter metallisk
smak och vissa langare lägger till mentol eller
fruktsmak till vätskan eller läskpappervarianterna.
Då N-bomb inte skapar någon effekt om det sväljs
placerar användarna det under tungan där det
absorberas. Vissa användare injicerar det, röker det
i pulverform, inhalerar det via näsan, förångar det
och inhalerar det, eller intar det rektalt. Och alla
dessa användningar är farliga eftersom bara några
korn framkallar en effekt och det är extremt lätt
att överdosera – ibland med dödlig utgång.
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N-bomb är så giftig att det krävs att man använder
andningsmask, handskar och skyddsglasögon när
man hanterar den. Detta är också ett problem för
poliser då de kan få en dödlig överdos bara genom
att inte ha skyddsutrustning när de samlar in drogbevis från en misstänkt.
Då N-bomb har sålts under andra drogers namn
kan användare ta den dosen de brukar ta av en
annan drog de tror de tar, vilket kan resultera i en
dödlig överdos.

INNEHÅLLER INGA FÖRBJUDNA INGREDIENSER

ÅLDERSGRÄNS 18 ÅR

LIVSMEDEL
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N-BOMB
GATUNAMN
•
•
•
•

25I
25C
25B
BOM-CI eller
Cimbi-5
• Dime

•
•
•
•
•
•

GNOME
Laglig syra
N-bomb
New Nexus
Smiles
Solaris

”Jag kände mig som om mitt sinne hade slitits
itu och jag fortsatte att tvivla på allting jag
någonsin gjort eller sagt ... Jag kände någon
slags posttraumatisk stress från den här
erfarenheten. Jag kände att jag hade utvecklat
en social störning, för jag kunde inte tala med
främlingar och det kändes som att jag skulle
få en ångestattack bara genom att se någon i
ögonen ... 251-NBOMe var INTE en drog att leka
med ... jag kommer aldrig att ta 251 igen.” – F.M.

22
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N-BOMB: VERKNINGAR PÅ KORT SIKT
Effekter på sinnet:
• Visuella och audiotiva
(som relaterar till hörseln)
hallucinationer
• Förvirring och desorientering
• Osammanhängande
kommunikation
• Aggressivitet
• Paranoja och panik
• Upprördhet
• Sömnlöshet
Effekter på kroppen:
• Skakningar
• Illamående/uppkastningar
• Svimning och förlust av
medvetande
• Muskelspasmer
• Svårighet att andas
• Högt antal vita blodkroppar
• Snabb hjärtverksamhet

• H
 ög syrahalt i kroppen (som
potentiellt leder till koma och
döden)
 xtremt högt blodtryck
• E
• Extremt hög feber
• A
 nfall/ofrivilligt flaxande och
fäktande
• Njursvikt
• Hjärtattack
• Andnöd

• Blödningar i hjärnan
”Vi lyckades få in min kamrat
i bilen ... Under färden lossade
min vän säkerhetsbältet och
försökte öppna dörren och
hoppa ut medan
bilen färdades i 100
kilometer i timmen.

Jag försökte få min kamrat
att berätta allt som hade
hänt den dagen för att
kontrollera hans
mentala tillstånd.
Han kunde inte
komma ihåg
NÅGONTING
som hade
hänt ...”
– T.S.

23
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N-BOMB: VERKNINGAR PÅ LÅNG SIKT
Hos några användare av N-bomb orsakar den
bestående och allvarlig ångest och depression
som kan vara i månader eller år. Det visar sig
som visuella hallucinationer i form av slingrande
färger, mycket förvrängda synliga bilder, och
färgblixtar.
Användning av N-bomb kan också resultera i
njursvikt eller döden.

Den unge köparen/langaren åtalades för mord.
En 21-årig man i Saint Louis, Missouri, fick en
liknande upplevelse. Efter att ha tagit drogen
började hans lemmar plötsligt att flaxa omkring
och han började riva loss saker från bilen han
åkte i. Han dog kort därefter.

En 18-årig man togs in på sjukhus efter anfall
han fått då han använt det för första gången.
Läkarna kunde inte stoppa hans anfall och han
befann sig i drogframkallad koma i fyra dagar.
En 18-årig man i Minnesota köpte en drog utan
att veta att han faktiskt köpte 251-NBOMe.
Han sålde lite till några ”vänner”, de tog drogen
tillsammans och en av vännerna började ”skaka,
mumla, fradga kring munnen” och banka
sitt huvud mot marken, enligt vittnen. Han
svimmade till slut och dog.

24
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”Jag vaknade på sjukhuset fastspänd i sängen med
en polis sittande bredvid mig och hade ingen aning
om vad som hade hänt. Uppenbarligen hade jag
legat på golvet och inte reagerat på någonting ...
Jag hade högt blodtryck och galopperande puls
och de sade att de var förvånade över att jag inte
hade fått hjärtattack/stroke eller dött. Vid ett
tillfälle försökte en sjukskötare ta ett blodprov och
jag slog till honom så de var tvungna att spänna
fast mig. Jag slog till en polisman också. Jag var på
sjukhuset i tre dagar och flera läkare sade att det
var ett mirakel att jag inte dog den natten.” – N.B.

”Jag hade ingen aning om vem jag var. Allt jag
visste var att jag låg illa till. Detta varade i
timmar ... en puls på mer än 140 slag i minuten
och min temperatur skiftade helt vilt. Jag hade
ingen kontroll över mina emotioner eller tankar,
allt jag visste var att jag var skräckslagen. Jag tror
inte att någon kan förstå helvetet förrän man
är så här nära döden. Det är inte säkert att ni
överlever bara för att jag gjorde det. Jag tror helt
visst att ett milligram till skulle ha tagit livet av
mig. Jag kunde lätt ha dött av en hjärtattack eller
överhettning och jag hade tur som överlevde. Den
här drogen är inte värd risken.” – G.M.
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EN KORT
HISTORIA
OM N-BOMB
N-bomb upptäcktes 2003 av kemisten Ralf Heim
vid Free University i Berlin, Tyskland. Den kommer
från en grupp av droger kallade 2C-familjen av
fenyletylaminer (PEA).

2C PEA som ursprungligen framställdes i
laboratorier på 1970-talet där vetenskapsmän
studerade hjärnverksamheten på råttor,
framkallar hallucinationer och sinnesförändrande
upplevelser liknande dem från LSD.
Nio av PEA-drogerna tillverkades illegalt i USA
2012, inklusive det ämne som används för att
tillverka N-bomb.13
Droghandlare producerar olika varianter av
N-bomb i hemliga laboratorier eller importerar
dem i partier från Kina, Indien och andra länder.
Tillverkare ändrar formeln i försök att komma runt
regeringars förbud och användare vet aldrig vad
de tar och hur starkt det kommer att vara.
Uppskattningsvis 19 dödsfall på två år har
förknippats med drogen enbart i USA.14
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VAD LANGARE KOMMER ATT SÄGA TILL DIG
Några av de främsta försäljningsargumenten som
används av langare i deras missvisande onlineannonsering är att deras produkter är ”naturliga”
och ”lagliga” och därför ”säkra”.
Langare har beskrivit Spice eller K2 som ”en livets
tripp”, ”bli fantastiskt hög” och hävdade att
drogen kommer att ”göra en vanlig kväll till ett
lycksaligt, exotiskt möte”.
Webbsidor som gör reklam för badsalt använder
slogans som:
”Gör dig redo att känna dig som ett nyfött barn.”
”Badsalt kommer att ge dig den energi du behöver
för en lång natt av glädje.”
N-bomb marknadsförs också på webbsidor

som får den att se säker och laglig ut. En del
sidor försöker se ut som godkända legitima
kemikaliedistributörer, genom att hävda att de får
sina droger från ”ansedda laboratorier” belägna i
Kina, Indien och andra länder.
Langare och förespråkare kommer att säga till er:
”Det är helt fantastiskt!”
”Du kommer att känna dig helt underbar” och
”Det tar dig till en annan värld.”
Även om detta är smart marknadsföring stämmer
den inte med verkligheten i fråga om de effekter
och konsekvenser dessa droger faktiskt har.
Skaffa dig fakta om syntetiska droger. Fatta dina
egna beslut.
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Sanningen
om droger
A

ntalet tillgängliga droger fortsätter öka. På
grund av att det inte finns några officiella
kontroller av tillverkningen av gatudroger, är det
mycket svårt att veta vad de innehåller, hur giftiga
de är, och vilka effekter de kan ha på kroppen.

Droger är i grunden gifter. Förutom deras fysiska
effekter har många en annan negativ aspekt:
De påverkar sinnet direkt. De kan förvanska
droganvändarens perceptioner av det som händer
omkring honom. Ett resultat av detta är att
personens handlingar kan tyckas egendomliga,
irrationella, opassande och till och med destruktiva.

tillfällig hjälp genom att lindra smärta, slår de ut
förmåga och vakenhet och grumlar en persons
tänkande.
Mediciner är droger som är avsedda att förändra
någonting angående hur din kropp fungerar eller
försöka få den att fungera bättre. Ibland är de
nödvändiga, men de är fortfarande droger: de
verkar som stimulerande eller lugnande medel, och
alltför mycket kan ta död på en. Så om man inte
använder mediciner så som det är meningen att de
ska användas, kan de vara lika farliga som illegala
droger.

Droger blockerar alla förnimmelser, både
önskvärda och oönskade. Så, även om de ger
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Den verkliga lösningen är
att skaffa sig fakta och att
aldrig börja ta droger.
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VARFÖR TAR MÄNNISKOR DROGER?
Folk tar droger för att de vill förändra
något i sitt liv.

De tror droger är en lösning. Men till slut är
det drogerna som blir problemet.

Här är några skäl, som unga människor
gett till att de tar droger:

Även om det kan vara svårt att ta tag i
sina problem, är följderna av drogmissbruk
alltid värre än det problem som man
försöker lösa genom att ta dem. Den
verkliga lösningen är att skaffa sig fakta
och att aldrig börja ta droger.

• För att passa in
• För att fly bort eller slappna av
• För att avhjälpa uttråkning
• För att verka vuxna
• För att göra uppror
• För att experimentera
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Miljontals häften som detta har delats
ut till människor över hela världen på 21
språk. Efterhand som man finner nya
droger på gatorna och mer information
om deras verkningar blir kända, kommer
dessa häften att uppdateras och nya
skapas.
Häftena publiceras av Stiftelsen för en
drogfri värld (Foundation for a DrugFree World), en ideell, allmännyttig
organisation med huvudkontor i Los
Angeles i Kalifornien.
Stiftelsen tillhandahåller undervisningsmaterial, rådgivning och samordning för
dess internationella drogförebyggande
nätverk. Det arbetar med ungdomar,
föräldrar, utbildare, frivilligorganisationer
och myndighetsorgan – alla som är
intresserade av att hjälpa människor till
ett liv utan drogmissbruk.
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FAKTA MAN MÅSTE KÄNNA TILL
Detta häfte ingår i en serie publikationer som ger fakta om marijuana, alkohol, syntetiska
droger, ecstasy, kokain, crack-kokain, crystal meth och metamfetamin, LSD, inhalationsmedel,
heroin, och missbruk av receptbelagda medel, smärtstillande medel och Ritalin. Beväpnad med
dessa fakta kan du fatta kloka beslut om droger.

För mer information eller för att skaffa fler exemplar
av detta eller andra häften i denna serie, kontakta:
Foundation for a Drug-Free World
1626 N. Wilcox Ave., No. 1297
Los Angeles, CA 90028 USA
nejtilldroger.org • info@drugfreeworld.org
(+1) 800-255-7906 eller (+1) 818-254-0600
TM

© 2016 Foundation for a Drug-Free World. Alla rättigheter förbehållna. Stiftelse-logon är ett varumärke som innehas av
Foundation for a Drug-Free World (Stiftelsen för en drogfri värld). Item C7141-Swedish
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