
Dopalacze, podobnie jak  narkotyki, mają działanie 
psychoaktywne, czyli mają wywoływać w organizmie 
określone stany – odurzenia, pobudzenia, euforii, 
halucynacje. Tak naprawdę nie ma jednoznacznej 
de�nicji i sami farmakolodzy mają trudności 
z jednoznacznym stwierdzeniem, czym są dopalacze. 
Jedni uważają je za rodzaj narkotyków, które tym 
tylko różnią się od tych „prawdziwych” narkotyków, że 
do niedawna były sprzedawane legalnie. Inni 
określają je jako substancje psychoaktywne, a jeszcze 
inni (sprzedawcy) mówią na nie „produkty 
kolekcjonerskie”.

Zatrucie dopalaczami - objawy

Wszystkie dopalacze stanowią zagrożenie życia, 
a lista niepożądanych objawów, jakie mogą     
wywoływać, jest bardzo długa. Właściwie nie ma 
narządu, którego nie mogą uszkodzić. Stopień ich 
szkodliwości jest oczywiście zróżnicowany i zależy od 
wielu czynników: rodzaju dopalacza, ilości zawartych 
w nim toksycznych substancji, wieku, wagi i stanu 
zdrowia osoby zażywającej, okoliczności, jakie 
towarzyszą zażywaniu dopalacza. Często spożywa się 
je wraz z alkoholem, lekami czy innymi narkotykami, 
co znacznie zwiększa ryzyko poważnych interakcji
i zatrucia organizmu.
Do najmniej groźnych objawów zatrucia 
dopalaczami należą: bóle głowy, bóle w klatce 
piersiowej, zaburzenia rytmu serca, bezsenność, 
problemy z koncentracją, stany lękowe. 
Do poważniejszych, stanowiących już zagrożenie 
życia: zawał serca, udar mózgu, stany agresji, które 
mogą zakończyć się próbą samobójstwa lub 
zabójstwa, śpiączka, niewydolność nerek, wątroby.

Dopalacze są szczególnie niebezpieczne dla osób, 
które cierpią na schorzenia przewlekłe: np. alergików, 
cukrzyków, dla osób z osłabionym układem 
odpornościowym i dla tych wszystkich, którzy 
znajdują się jeszcze w okresie rozwojowym, 
a więc dla dzieci i młodzieży. Wśród objawów, które 
mogą świadczyć o zażyciu dopalaczy, można 
wymienić ponadto: nadmierną potliwość, oczopląs, 
szczękościsk, nudności, wymioty, omamy słuchowe 
i wzrokowe, stany lękowe, nagły wzrost ciśnienia 
tętniczego, rozrywający ból głowy, migotanie 
przedsionków.

RODZICU !!!

Jeśli zdarzyło  się, że Twoje Dziecko zażyło dopalacz i 
źle się czuje, pamiętaj, aby: wypiło dużo wody 
mineralnej, zachowało przy sobie opakowanie od 
dopalacza, aby pokazać lekarzowi, co ułatwi mu 
podjęcie akcji ratowniczej, nie siadać za kierownicą,
nie zażywać żadnych leków, które mogą wejść 
w interakcje z substancjami zawartymi w dopalaczu
a przede wszystkim – natychmiast poszukać lekarza. 

Tu liczy się każda sekunda !!!

JEŚLI W OTOCZENIU  DZIECKA ZAOBSERWOWAŁEŚ: 
                                                                                                      

- ciężki, zapach w pokoju,
- �fki, 
- bibułki i urządzenia do robienia skrętów,
- dziwny zapach ubrań, 
- pudełeczka, słoiki z nieznanymi substancjami,
- miarki, łyżeczki z przebarwieniami.

W WYGLĄDZIE ZEWNĘTRZNYM:

- zmienioną bladą i ziemistą cerę,
- owrzodzenia w okolicach nosa,
- spadek wagi,
- zaniedbanie higieny,
- przekrwione oczy, rozszerzone lub zwężone 
   źrenice.

W ZACHOWANIU:

- duże wahania nastrojów,
- nagłą zmianę nawyków,
- izolowanie się od bliskich,
- napady złości lub agresji,
- napady euforii lub obniżonego nastroju,
- problemy �nansowe, 
- wynoszenie przedmiotów z domu,
- bełkotliwą mowę,
- brak zainteresowania ulubionymi zajęciami.

 
WYSTĄPIŁY OBJAWY CHOROBOWE:

- omdlenia,
- osłabienia,
- nagłe pogorszenie stanu uzębienia,
- skoki temperatury,
- nagłe zmiany ciśnienia,
- wymioty,
- bóle ciała,
- wysięk nosa.

ZAINTERESUJ SIĘ !!!

TWOJE DZIECKO MOŻE BYĆ UZALEŻNIONE OD 
ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH. 

RODZICU !!!


