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PREČO VZNIKLA
TÁTO BROŽÚRKA

V

o svete sa o drogách veľa hovorí – na
uliciach, v školách, na internete a v TV.
Niečo je pravda a niečo nie.
Mnohé „pozitívne“ veci šírené o drogách
v skutočnosti pochádzajú od tých, ktorí ich
predávajú. Polepšení drogoví díleri priznali,
že by povedali čokoľvek, len aby od nich ľudia
kupovali drogy.
Nenechaj sa obalamutiť. Vyhnúť sa závislosti
od drog a pomôcť svojim priateľom, aby im
neprepadli, môžeš len tak, že poznáš pravdivé
fakty. To je dôvod, prečo sme pripravili túto
brožúrku – je pre teba.
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Zaujíma nás tvoja spätná väzba a budeme
radi, keď nám napíšeš. Môžeš sa pozrieť na
slovenskobezdrog.sk a poslať e-mail na
info@slovenskobezdrog.sk.

Čo sú syntetické drogy?
Sumelých chemikálií a nie prírodných zložiek.
yntetické drogy sú vytvorené použitím

Mnohé syntetické drogy na trhu, vrátane
extázy, LSD a metamfetamínu, sú opísané
v iných brožúrach zo série Pravda o drogách.
Táto brožúra prináša fakty o drogách niekedy
nazývaných „syntetická marihuana“ (spice
alebo K2), „syntetické stimulanty“ (kúpeľové
soli) a „N-bomba“. Tieto sú medzi syntetickými
drogami známe ako „dizajnérske drogy“.

DIZAJNÉRSKE DROGY –
RISKANTNÝ EXPERIMENT
Aby si pochopil, čo je spice, K2 a kúpeľové
soli a ako vznikli, musíš vedieť, čo je to
„dizajnérska droga“.

Dizajnérska droga je syntetická (chemicky
vytvorená) verzia ilegálnej drogy, ktorú
niekto mierne pozmenil, aby nebola zaradená
v kategórii ilegálnych drog. Ide v podstate
o experiment nejakého chemika s cieľom
vytvoriť drogu, ktorá sa môže legálne
predávať (na internete alebo v obchodoch)
a díleri na nej môžu bez porušovania zákona
zarábať. Kým zákonné orgány prídu na nové,
takto vytvorené chemikálie, a zakážu ich,
výrobcovia už majú vymyslené ďalšie
pozmenené verzie, ktorými sa
vyhnú zákonu. A takto sa
celý cyklus opakuje.
Niektoré z týchto
drog sa predávajú
(ako „bylinné zmesi
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na fajčenie“) cez internet alebo v určitých
obchodoch, zatiaľ čo iné sú maskované
ako produkty „nevhodné na konzumáciu“
(ako napríklad „bylinné kadidlo“, „rastlinné
hnojivo“, „kúpeľové soli“ alebo „čistič na
šperky“) s cieľom kamuflovať ich pravý účel
a vyhnúť sa zdravotným a bezpečnostným
nariadeniam.
Vzhľadom na neustále rastúce množstvo
takto vyvíjaných chemikálií nemajú užívatelia
dizajnérskych drog šancu poznať obsah toho,
čo užívajú. Navyše, malá úprava známej
drogy môže viesť – a často aj vedie – k novej
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droge s výrazne odlišnými účinkami a užívateľ
nie je schopný predvídať, aký budú mať látky,
s ktorými experimentuje, dopad na jeho
zdravie.
V Spojených štátoch bolo v rokoch 2009 až
2014 identifikovaných približne 200 až 300
nových dizajnérskych drog, väčšina z nich
vyrobená v Číne.1 V posledných desiatich
rokoch sa do Európy dostalo viac ako
650 nových dizajnérskych drog. Niektoré
obsahujú chemikálie, ktoré ešte neboli úplne
identifikované a ich účinky na ľudské telo
a myseľ nie sú známe.2

ČO JE
„SYNTETICKÁ MARIHUANA?“
sa niekedy označuje ako „syntetická
Čomarihuana“,
je v skutočnosti niečo úplne iné

ako marihuana. Ide o zmes bylín a korenín, ktoré sú
nastriekané neznámymi a škodlivými chemikáliami
s cieľom napodobniť THC, psychoaktívnu* zložku
vyskytujúcu sa v marihuane.
Syntetické drogy ako spice a K2 sú často falošne
propagované tak, že poskytujú „bezpečné“,
„prírodné“ a „legálne“ opojenie. Pravdou však
je, že technicky legálne nie sú a rozhodne nie sú
prírodné ani bezpečné.
Chemické analýzy ukazujú, že aktívne zložky
v týchto drogách sú vo všetkých prípadoch
syntetické chemikálie s nebezpečnými toxickými
účinkami. Navyše, vzhľadom na to, že chemické
zloženie produktov predávaných ako spice
či K2 nie je známe, užívatelia netušia, aké
* psychoaktívna: látka, ktorá aktivizuje mentálnu činnosť človeka
a vedie k závislosti

chemikálie si dávajú do tela, ani aké budú mať
účinky. A keďže byliny či koreniny môžu byť
postriekané nerovnomerne, ich účinnosť sa
môže výrazne líšiť.
„Syntetická marihuana“ vyzerá ako sušené
listy a často sa predáva v malých, striebristých
vrecúškach ako „bylinné kadidlo“ či „aromatická
zmes“. Ponúka sa aj v tekutej forme na použitie
vo vaporizéroch.
Ľudia ju často fajčia v zrolovaných jointoch,
fajkách alebo e-cigaretách a niektorí
užívatelia si ju dávajú do čaju alebo
do koláčikov brownie. Užívajú ju aj
vo forme pary vdychovanej nosom
alebo v tekutej forme.
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SYNTETICKÉ DROGY
(SPICE) POULIČNÉ NÁZVY
•
•
•
•
•
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K2
alžírska zmes
aróma
black mamba
modrý
bombaj

• bonsaj-18
• chaos
• falošná
gandža
• falošná tráva
• džin

• skunk
• fajčivo
• zen

ŠTATISTIKY A FAKTY
• V Spojených štátoch stúpol počet
telefonátov do toxikologických
informačných stredísk v súvislosti s užitím
týchto typov syntetických drog v rokoch
2010 až 2012 takmer o 80%.3
• V správe americkej vlády z roku 2013 sa
uvádza, že počet návštev na pohotovosti
v súvislosti s toxickou reakciou na
syntetickú marihuanu sa v roku 2011 zvýšil
dva a pol krát – na 28 531 prípadov.1
• V roku 2014 bol jeden texaský díler drogy
„K2“ spojený iba v jednom týždni so 120
prípadmi predávkovania v Austine a Dallase.
Je zdokumentovaných množstvo smrteľných
automobilových nehôd, pri ktorých boli ľudia
pod vplyvom spice:

• 20-ročný muž s pozitívnym testom na
syntetické drogy zrazil 62-ročného muža
počas ranného behu.
• Ďalší 20-ročný muž po vyfajčení
syntetickej drogy čelne narazil do stromu
a zomrel.
• Brat a sestra boli zabití po tom, čo
smetiarske auto išlo 150 metrov
na diaľnici v protismere v rýchlosti
88 km/h a zdemolovalo ich vozidlo.
Šofér smetiarskeho auta priznal užitie
syntetických drog.
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SYNTETICKÉ DROGY (SPICE)

KRÁTKODOBÉ ÚČINKY
Účinky na myseľ:

Účinky na telo:

• nereagovanie
• strata vedomia
• zmätok
• pozmenené vnímanie času
• extrémna úzkosť
• záchvaty paniky
• vážna paranoja*
• preludy
• halucinácie
• psychóza
• možná samovražda
• niektorí užívatelia
spáchali pod vplyvom drog
ako spice alebo K2 vraždy

• nevoľnosť a zvracanie
• nadmerné potenie
• nekontrolované/kŕčovité
pohyby tela
• akútne poškodenie obličiek
• zrýchlený tep srdca
• vysoký krvný tlak
• znížený prísun krvi do srdca
• infarkt
• kŕče
• záchvaty
• mŕtvica

* paranoja: podozrievavosť voči ľuďom, nedôvera alebo strach z ľudí
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SYNTETICKÉ DROGY ( SPICE)
DLHODOBÉ ÚČINKY

D

lhodobé účinky na ľudí nie sú úplne
známe, ale odborníci z toxikologických
informačných stredísk uvádzajú, že účinky
syntetických drog ako spice alebo K2 môžu
byť životu nebezpečné.
Môžu viesť k závislosti a k abstinenčným
príznakom, medzi ktoré patrí: neodolateľná
túžba po droge, nočné mory, nadmerné
potenie, nevoľnosť, triaška, bolesti hlavy,
extrémna únava, nespavosť, hnačka,
zvracanie, neschopnosť jasne uvažovať

a zanedbávanie iných záujmov alebo
povinností.
Po opakovanom a dlhodobom užívaní drogy
môžu jej užívatelia trpieť zábudlivosťou
a zmätenosťou. Niektorí uviedli, že boli po
užití drogy paralyzovaní.
Ministerstvo zdravotníctva vo Wyomingu
potvrdilo 16 prípadov poškodenia obličiek po
užití tejto drogy.4
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PO FAJČENÍ SPICE SOM ZOSTAL
PARALYZOVANÝ
„Po niekoľkých týždňoch užívania spice som sa raz v noci
zobudil, spadol som na zem a nemohol som pohnúť nohami a ani
bokmi. Mohol som sa len plaziť pomocou predlaktí, ale ani to mi
veľmi nešlo. Tak som 13 hodín ležal na podlahe, kričal a búchal
o zem a prosil o pomoc. Lekári povedali, že ešte dve hodiny a bol by
som mŕtvy. Čaká ma dlhý pobyt v nemocnici.“ – L.D.

TAKTO VYZERÁ PEKLO
„Chcem sa podeliť o moju skúsenosť s K2.
Zničila mi život. Keď som prvýkrát skúšal
fajčiť K2, bolo to, ako keby sa všetko
rozplynulo do niečoho, čo vyzeralo ako
šmuha na televíznej obrazovke. Pamätám
si, ako som si pomyslel: ,Takto vyzerá
peklo.‘ Jediné, čo som cítil, bol hrozný strach.
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Počul som hlasy členov mojej rodiny, záblesky
z obdobia, keď som bol malý – najhoršia
skúsenosť na svete. Strašne som sa triasol
a bol som vydesený a bolo mi zle. Od toho
dňa zažívam každý deň hroznú úzkosť. Kvôli
intenzívnym úzkostiam som musel aj odísť zo
školy.“ – J.W.

UŽ TO NIE SOM
ÚPLNE JA
„Odkedy som sa predávkoval drogou spice,
už nie som rovnaký. Len som si tak sedel
a fajčil a odrazu to na mňa prišlo. Nevidel
som dobre a nemohol som poriadne chodiť.
Potom som 6 alebo 7-krát zvracal. Zobudil
som mamu, ktorá ma uložila na gauč
a zavolala sanitku. Asi 10 minút pred tým,
ako dorazila, som začal mať záchvaty.
Zobudil som sa v nemocničnej posteli
napojený na prístrojoch. Niekoľko hodín som
mal zástavu srdca* a mysleli si, že sa viac
neprebudím, ale prežil som to a už nie som
ten istý človek. Veľa koktám a neviem sa na
nič sústrediť. Keď napríklad hovorím nejakú
historku, zrazu mám okno a neviem, čo sa
tam stalo. Stále vidím také bodky a už to nie
som úplne ja.“ – D.Y.
* zástava srdca: náhle, niekedy dočasné, zastavenie činnosti srdca

BÝVAL SOM ZÁVISLÝ
„Býval som závislý na spice. Došlo
k tomu, keď som bol prepustený
na podmienku. Z gramu alebo
menej za deň som prešiel na viac
ako 3 alebo 4 gramy za deň. Čím
som bol závislejší, tým menej som
sa dokázal ovládať a zhoršovali sa
aj moje pohybové schopnosti. Keď
som bol znepokojený, začal som
byť agresívnejší, a to sa stávalo stále
častejšie – čím viac a čím dlhšie som
to užíval. Jedno ráno som sa psychicky
zrútil, mal som úplný výpadok, počas
ktorého som takmer zabil svoju
manželku. Zatkli ma a podmienku
zrušili. Odkedy ma pustili, delím sa
o svoje skúsenosti s ostatnými
a povzbudzujem ich, aby túto
drogu neužívali.“ – S.W.
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NÁSILNÉ A IRACIONÁLNE
SPRÁVANIE
V21-ročná matka pod

auguste 2013 vyhodila

vplyvom spice svojho
štvorročného syna do
smetného koša a keď ju
zatkla polícia, nemohla si
spomenúť, kde sa jej syn
nachádza. Dieťa neskôr
zachránila polícia a odovzdala ho
do centra sociálnych služieb. Žena
bola obvinená z opustenia dieťaťa.
V januári 2011 vystrelil tínedžer
z Omahy na dvoch školských
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administratívnych pracovníkov, pričom
jedného zabil a potom si vzal vlastný
život. Lekárske testy odhalili v jeho tele
prítomnosť K2.
21-ročný mladík z Louisiany si po prvom
užití K2 podrezal hrdlo. Našťastie, jeho
matka dokázala spomaliť krvácanie,
až kým prišla pomoc.

SPICE:
KRÁTKA HISTÓRIA
Droga „spice“ sa prvýkrát objavila
v Európe v roku 2004 a v USA v roku 2008.
Avšak chemikálie na jej výrobu boli na
experimentálne účely vytvorené už pred
mnohými desaťročiami. Patrí medzi ne:

• CP 47,497, pomenovaná po Charlesovi
Pfizerovi z Pfizer Pharmaceuticals, vyvinutá
v 80. rokoch pre vedecký výskum.
• HU-210, pomenovaná po Hebrejskej
univerzite v Jeruzaleme, kde bola prvýkrát
vyvinutá v roku 1988. Je 100 až 800-krát
účinnejšia ako prírodná THC (psychoaktívna
zložka marihuany).5
• JWH-018 a ďalšie z JWH-série, pomenovaná po
prof. John W. Huffmanovi z Clemson University
v Južnej Karolíne, vytvorená v roku 1995.
V roku 2010 americký úrad Drug Enforcement
Administration presadil, že tieto chemikálie

musia byť zaradené do kategórie
kontrolovaných látok a v roku 2012 bol
prijatý zákon zakazujúci všetky látky
obsiahnuté v spice.
Neoficiálni chemici potom nelegálne vyvinuli
nové experimentálne drogy, UR-144 a XLR11,
napodobňujúce účinky marihuany s cieľom
nahradiť tie, ktoré boli zakázané. V roku 2013
boli UR-144 a XLR11 zakázané, ale v tom čase
už sa objavila nová generácia drog podobných
drogám spice a K2. Nejde však o to, či sú tieto
drogy nelegálne. Ide o to, že podľa štúdií sú
toxické a nebezpečné.
Dodnes bolo vyrobených viac ako sto
rôznych druhov týchto typov syntetických
drog. Keďže ich chemické zloženie sa
neustále mení, užívateľ nikdy nevie, aký
dopad budú mať na jeho telo.6
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ČO SÚ KÚPEĽOVÉ SOLI ?
Csoli“, nie sú soli do kúpeľa vo vani, ale toxické

marihuana, kúpeľové soli sa označujú ako
syntetické stimulanty. Podobne ako LSD môžu
spôsobiť halucinácie.

Mnohé látky v týchto drogách boli kvôli škodlivým
účinkom v USA zakázané a díleri používajú názov
kúpeľové soli alebo iné názvy, aby obišli zákon.
Často ich podvodne ponúkajú ako „rastlinné
hnojivo“, „čistič na šperky“, „čistič na obrazovku
telefónu“ a označujú ich ako „nevhodné na
konzumáciu“, aby sa vyhli zatknutiu.

Kúpeľové soli často obsahujú rôznorodú zmes
chemikálií, takže aj keď obal vyzerá rovnako,
človek nikdy nevie, čo výrobok skutočne
obsahuje. Zvyčajne sa predávajú v práškovej
forme v malých plastových alebo fóliových
obaloch. Môžu byť biele, sivobiele, žlté alebo
hnedé a môžu sa predávať aj v kapsulách alebo
tabletách, prípadne v malých nádobách ako
tekutina.

hemikálie, ktoré sa predávajú ako „kúpeľové

drogy s nepredvídateľnými účinkami.

Názov kúpeľové soli nie je označenie jednej
drogy, ale skôr skupiny podobných látok, ktoré
sú chemicky vyrobené verzie drogy
nachádzajúcej sa v rastline Khat
– neopadavom kre z východnej
Afriky a južnej Arábie. Tak ako sa
spice a K2 označujú ako syntetická
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Užívatelia uviedli, že túto drogu šnupali, pichali
si ju, alebo ju primiešali do jedla či nápoja. Užíva
sa aj: „zabombovaním“ (prehltnutie drogy
zabalenej v cigaretovom papieri), rektálne,
inhalovaním z vaporizéra alebo fajčením.

POULIČNÉ NÁZVY KÚPEĽOVÝCH SOLÍ
Výrobcovia kúpeľových solí dávajú svojim produktom rôzne názvy, aby prilákali čo
najviac zákazníkov. Niektoré z nich sú:
• arktický výbuch
• aura
• lavína
• modrý hodváb
• bolívijská kúpeľ
• dron
• dynamit alebo dynamit plus

• eufória
• hurikán Charlie
• mexxy
• mystik
• oceánsky sneh
• fialová vlna
• quick qilver

• dobíjač
• cesta 69
• sextázia
• šoková vlna
• super Coke
• biely blesk
• zoom

KÚPEĽOVÉ SOLI - KRÁTKODOBÉ ÚČINKY
Existuje množstvo prípadov, keď po užití „kúpeľových solí“
užívatelia zažili násilné, psychotické a životu nebezpečné udalosti.
Účinky na myseľ:
• neodolateľná túžba
po droge
• nespavosť
• falošný pocit eufórie,
rýchlo sa vyvíjajúci do
paranoje
• nočné mory
• depresia
• závažné rozrušenie
• halucinácie a preludy
• sebapoškodzovanie
• samovražedné
myšlienky alebo
samovražda
• psychóza
• násilnícke správanie
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Účinky na telo:
• vyrážky
• mefedronský zápach
(človek páchne ako
mefedron – droga
v kúpeľových
soliach)
• hmatové halucinácie
• nadmerné potenie
• vysoká horúčka
• strata chuti do jedla
• sexuálne poruchy
• krvácanie z nosa
a pálenie v nose
• bolesť v zadnej časti
úst
• zvonenie alebo
bzučanie v ušiach

• extrémne škrípanie
zubami
• kŕče alebo napätie
v svaloch
• otupenosť/tŕpnutie
• závraty
• zahmlené videnie
• rýchle mimovoľné
pohyby očí
• nevoľnosť
a zvracanie
• bolesti v hrudi a infarkt
• bolesti hlavy
• záchvaty
• herniácia mozgu
(zvýšenie tlaku vo
vnútri lebky, ktoré
môže spôsobiť smrť)

KÚPEĽOVÉ SOLI - DLHODOBÉ ÚČINKY
Poškodenie spôsobené kúpeľovými soľami
môže byť dlhodobé a trvalé, patrí sem aj:
• zvýšený krvný tlak a srdcový tep
• poškodenie obličiek a zlyhanie obličiek
• poškodenie pečene
• nefunkčnosť svalov zabezpečujúcich
pohyb kostí
• opuch mozgu a mozgová smrť
• smrť

Štúdia z roku 2013 objavila,
že jedna z hlavných látok
v kúpeľových soliach, známa ako
MDPV (3,4-metyléndioxypyrovalerón),
bola vysoko návyková – pravdepodobne
dokonca viac ako metamfetamín, čo je jedna
z najnávykovejších drog na svete.7
V súvislosti s kúpeľovými soľami bolo
v Spojených štátoch v roku 2011 takmer 23 000
návštev na pohotovosti.8 Ďalšou štúdiou
v oblasti stredozápadu Spojených štátov sa
zistilo, že viac ako 16% pacientov poslaných
na pohotovosť v dôsledku užitia kúpeľových
solí, bolo v kritickom stave alebo zomrelo.9
Nežiaduce účinky MDPV môžu trvať šesť
až osem hodín po užití; bolo nahlásené,
že spôsobuje dlhodobé záchvaty paniky,
psychózu a úmrtia.
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TENTO PRODUKT JE JED

T

ento produkt je jed... Po prvej hodine som začal cítiť niečo
„ ako pád po kokaínovom opojení a ten sa stále zhoršoval.
Začala sa mi sťahovať ľavá strana hrudníka a srdce mi bilo ako
nikdy... Začala paranoja... Už už som chcel volať pohotovosť, ale
prečkal som to. Trochu sa to zlepšilo, potom zase zhoršilo, a tak to
pokračovalo, ale po troch, štyroch hodinách som bol vďačný za to,
že žijem a že som z toho vonku... Správy o tom, že ľudia na to umierajú
alebo končia v nemocnici NIE SÚ BLUDY... Toto je nebezpečný jed, na
ktorom odporným spôsobom zarába nejaký sviniar.“ – G.F.

NEUŽÍVAJTE TÚTO VEC
PRESTALO MI BIŤ SRDCE
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„Som skúsený užívateľ drog, ktorý experimentoval s viac drogami, než by
sa dalo spočítať na prstoch dvoch rúk. Kúpeľové soli sú nebezpečnejšie než
crack. Ten pád po nich bol najhorší v mojom živote. Trval 9 hodín. Nič, len
strach, búšenie srdca, nervozita, ťažká nevoľnosť a všetko to prichádzalo
a odchádzalo rýchlosťou milión kilometrov za hodinu. Bolo to hrozné.
Po tom, čo som zažil, už nikdy nebudem brať drogy.
Mám šťastie, že som stále nažive a môžem
ťa varovať. DRŽ SA OD TOHO
ČO NAJĎALEJ...“ – E.W.

KÚPEĽOVÉ SOLI : KRÁTKA HISTÓRIA
Drogy, dnes známe ako kúpeľové soli, boli
najprv syntetizované (umelo vytvorené) vo
Francúzsku v rokoch 1928 a 1929. Niektoré
z nich boli pôvodne skúmané pre potenciálne
lekárske použitie, ale väčšina z nich nebola
úspešná kvôli závažným vedľajším účinkom,
vrátane závislosti. Zneužívanie týchto
drog začalo v bývalom Sovietskom zväze
v 30. a 40. rokoch, keď sa tam používali ako
antidepresíva. V Spojených štátoch si získali
popularitu pod názvami „Cat“ a „Jeff“ v roku
1990.
V rokoch 2004 až 2008 sa tieto drogy
používali v Izraeli, až kým nebola ich hlavná

zložka zakázaná. V 2007 si medzi užívateľmi
drog získali väčšiu popularitu, keď sa začali
objavovať na internetových drogových fórach.
Tablety „extázy“ analyzované v Holandsku
v roku 2009 odhalili, že viac ako polovica z nich
neobsahovala primárnu drogu extázy, ale skôr
drogy obsiahnuté v kúpeľových soliach.10
V roku 2012 boli v USA dve z hlavných drog
používaných v kúpeľových soliach zakázané.
Neoficiálni chemici však už vtedy nelegálne
vytvorili nové obmeny s mierne odlišnými
chemickými vzorcami a otvorene ich ponúkali
ako kúpeľové soli, prípadne ich zabalili ako
„čistič na sklo“ a podobne.
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ČO JE N - BOMBA ?
Nalebo „smiles“, je silný syntetický

-BOMe, bežne označovaná ako „n-bomba“

halucinogén predávaný ako náhrada za LSD
alebo meskalín (halucinogénna droga vyrobená
z kaktusu). Táto droga existuje v niekoľkých
obmenách, ale 25I-NBOMe, často skrátená na
„25I“, je z nich najviac užívaná a tiež najsilnejšia.
Účinky z mizivého množstva tejto drogy môžu
trvať až 12 hodín alebo dlhšie.
N-bomba vytvára halucinogénny účinok
podobný LSD a to už pri extrémne nízkych
dávkach. Užívatelia uvádzajú, že dopad a
následky tejto drogy sú horšie ako u LSD.
Má účinky obdobné aj metamfetamínu.12
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Dávka 750 mikrogramov, čo sa považuje za
priemernú až vysokú dávku, je ako šesť malých
zŕn bežnej kuchynskej soli.
N-bomba sa predáva v tekutej alebo práškovej
forme alebo na nasiaknutom papieri. Má silnú
horkú kovovú chuť a niektorí díleri pridávajú
do tekutých variant a do drogy na papieriku
mentolovú alebo ovocnú príchuť.
Vzhľadom na to, že n-bomba neúčinkuje, ak sa
prehltne, užívatelia si ju dávajú pod jazyk, kde sa
absorbuje. Niektorí si ju pichajú, fajčia práškovú
formu, vdychujú ju nosom, vyparujú a inhalujú
alebo ju užívajú rektálne. Ktorékoľvek z týchto
použití je nebezpečné – už pár zrniečok vyvoláva
účinok a je veľmi ľahké sa ňou predávkovať,
niekedy so smrteľnými následkami.

M
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N-bomba je taká toxická, že pri manipulácii
s ňou musí mať človek nasadenú masku
s filtrom, rukavice a okuliare. Toto je tiež
problémom pre políciu, ktorá by sa pri hľadaní
dôkazového materiálu (drogy) u podozrivého
mohla smrteľne predávkovať jednoducho tým,
že by nemala na sebe ochranné prostriedky.
Keďže sa n-bomba predáva aj pod názvami
iných drog, užívateľ si môže dať smrteľnú
dávku – v domnení, že si dáva inú drogu.

NEOBSAHUJE ŽIADNE ZAKÁZANÉ ZLOŽKY

NA ZAKÚPENIE MUSÍTE MAŤ 18 ROKOV
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URČENÉ NA KONZUMÁCIU

N-BOMBA
POULIČNÉ NÁZVY
•
•
•
•
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25I
25C
25B
BOM-CI alebo
Cimbi-5

•
•
•
•
•

dime
legálna kyselina
N-bomba
smiles
solaris

„Mala som pocit, ako keby sa mi rozdvojila
myseľ a začala som pochybovať o všetkom,
čo som kedy urobila alebo povedala... Mám
pocit, že z toho mám nejaký posttraumatický
stres. Vyvinula som si nejakú sociálnu
poruchu, pretože som dlho nedokázala
hovoriť s cudzími ľuďmi a mala som pocit, že
dostanem záchvat paniky, keď sa niekomu
pozriem do očí... S 25I-NBOMe sa nezahráva...
Už si to nikdy nedám.“ – F.M.

N-BOMBA - KRÁTKODOBÉ ÚČINKY
Účinky na myseľ:
• zrakové a sluchové
halucinácie
• zmätok a dezorientácia
• zmätená komunikácia
• agresia
• paranoja a panika
• rozrušenosť
• nespavosť
Účinky na telo:
• triaška
• nevoľnosť/zvracanie
• omdlievanie a strata
vedomia
• svalové kŕče
• ťažkosti s dýchaním
• vysoký počet bielych
krviniek
• zrýchlený tep srdca

• vysoká miera okyslenia
v tele (potenciálne vedúca
ku kóme a smrti)
• extrémne vysoký krvný
tlak
• extrémne vysoká horúčka
• záchvaty/mimovoľné
oháňanie sa rukami
• zlyhanie obličiek
• infarkt
• respiračné zlyhanie
• krvácanie do mozgu

Snažil som sa z neho
dostať, čo sa v ten deň
stalo, aby som zistil,
v akom stave je
mentálne, ale
nevedel si
spomenúť
absolútne na
NIČ...“ – T.S.

„Kamaráta sa nám podarilo
naložiť do auta... Počas jazdy
si odopol pás a snažil sa
otvoriť dvere a vyskočiť
z auta, keď sme išli
asi 100 km/h.
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N-BOMBA - DLHODOBÉ ÚČINKY
U niektorých užívateľov spôsobuje n-bomba
pretrvávajúcu a ťažkú úzkosť a depresiu,
ktorá môže trvať mesiace alebo roky.
Prejavuje sa ako vidiny farebných pásov,
veľmi skreslených vizuálnych obrazov
a farebných zábleskov.
Užitie n-bomby môže spôsobiť aj zlyhanie
obličiek alebo smrť.
Jeden 18-ročný mladík bol po prvom užití
hospitalizovaný so záchvatmi. Lekári neboli
schopní zastaviť jeho záchvaty a strávil štyri
dni v kóme vyvolanej touto drogou.
Iný 18-ročný mladík v Minnesote si kúpil
drogu bez toho, aby vedel, že vlastne
kupuje 25I-NBOMe. Trochu z nej predal
svojim „kamarátom“ a spoločne drogu užili.
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Jeden z nich sa podľa svedkov začal „triasť,
vrčať, peniť z úst“ a rozbíjať si hlavu o zem.
Nakoniec omdlel a zomrel. Mladý kupujúci/
díler bol obvinený z vraždy.
Podobný zážitok mal aj 21-ročný mladík
v St. Louis v štáte Missouri. Po užití drogy
začal okolo seba zrazu mlátiť končatinami
a šklbať interiér auta, v ktorom sa viezol.
Krátko nato zomrel.

„Zobudil som sa v nemocnici, pripútaný
k posteli, vedľa mňa sedel policajt a netušil
som, čo sa stalo. Vraj som ležal na zemi a na
nič nereagoval... Mal som vysoký krvný tlak
a hrozne rýchly pulz a ostatní mi vraveli,
že sú prekvapení, že som nemal srdcový
infarkt/mŕtvicu, alebo že som nezomrel.
V jednom okamihu, keď sa mi ošetrovateľ
snažil odobrať krv, som ho udrel a museli
ma pripútať. Udrel som aj policajta. Bol
som v nemocnici 3 dni a niekoľko lekárov
mi povedalo, že v tú noc som nezomrel len
zázrakom.“ – N.B.

„Nevnímal som, kto som. Vedel som len to,
že mám problém. Trvalo to hodiny…tep nad
140 úderov za minútu a moja teplota sa
divoko menila. Nulová kontrola nad emóciami
a myšlienkami. Jasné mi bolo jedine to, že som
vydesený. Myslím, že pochopiť, čo je peklo
sa nedá, kým nie si tak blízko smrti. Fakt,
že som prežil, neznamená, že prežiješ aj ty.
Som presvedčený, že aj 1 miligram navyše
by ma bol zabil. Mohol som ľahko zomrieť
na infarkt alebo prehriatie a mám šťastie, že
som nažive. Táto droga nestojí za to riziko.“
– G. M.
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KRÁTKA
HISTÓRIA
N-BOMBY
N-bomba bola objavená v roku 2003 chemikom
Ralfom Heimom z Free University of Berlin
v Nemecku. Bola odvodená zo skupiny drog
nazývaných 2C rodina fenetylamínov (PEA).

2C PEA, pôvodne vyrobená v 70. rokoch
v laboratóriách, kde vedci na potkanoch
študovali mozgovú aktivitu, spôsobuje
halucinácie a psychoaktívne zážitky
podobné LSD.
Deväť z drog PEA bolo v USA v roku 2012
zakázaných, vrátane látky používanej na
výrobu n-bomby.13
Drogoví díleri vyrábajú rôzne verzie n-bomby
v tajných laboratóriách alebo ich hromadne
dovážajú z Číny, Indie a ďalších krajín.
Výrobcovia menia jej vzorec v snahe obísť
vládne zákazy a užívatelia tak nikdy nevedia,
čo berú, alebo aké silné účinky to bude mať.
Odhaduje sa, že v súvislosti s touto drogou bolo
len v USA 19 úmrtí v priebehu dvoch rokov.14
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ČO TI POVEDIA DÍLERI NA INTERNETE
Díleri vo svojom lživom marketingu online
najčastejšie používajú tvrdenia, že ich výrobky
sú „prírodné“ a „legálne“, a preto „bezpečné“.
Spice alebo K2 opisujú ako „trip života“,
„fantastické opojenie“ a tvrdia, že táto droga
„zmení obyčajný večer na nádhernú, exotickú
skúsenosť“.

a legálna. Niektoré stránky sa snažia
vytvoriť dojem, že sú legitímne lekárne alebo
distribútori chemikálií a tvrdia, že predávané
drogy dostávajú od „renomovaných
laboratórií“ so sídlom v Číne, Indii a ďalších
krajinách.
Díleri ti povedia: „Je to absolútne fantastické!“

Webové stránky propagujúce kúpeľové soli
používajú marketingové slogany ako napríklad:

„Budeš sa cítiť skrátka úžasne“ a „Ocitneš sa
v inej ríši“.

„Budeš sa cítiť ako znovuzrodený.“
„Kúpeľové soli ti dajú energiu na dlhú noc plnú
zábavy.“

Ide o prešibaný marketing a nezodpovedá
realite účinkov a dopadu, ktorý tieto drogy
v skutočnosti majú.

N-bomba sa na webových stránkach tiež
predáva tak, aby vyzerala, že je bezpečná

Poznaj fakty o syntetických drogách.
Rozhodni sa sám za seba.
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Pravda
o drogách
M

nožstvo dostupných drog neustále
rastie. Vzhľadom na to, že na výrobu
pouličných drog neexistujú kontrolné orgány,
je veľmi ťažké vedieť, čo obsahujú, aké toxické
sú a aký dopad môžu mať na telo.
Drogy sú v podstate jedy. Okrem účinkov na
telo, so sebou mnohé drogy nesú ešte ďalšie
riziko: majú priamy dopad na myseľ. Môžu
skresliť pohľad človeka na dianie okolo neho,
v dôsledku čoho sa môže správať čudne,
iracionálne, nevhodne a dokonca deštruktívne.
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Drogy blokujú všetky pocity – žiaduce aj
nežiaduce. Poskytnú síce krátkodobú pomoc
tým, že uľavia od bolesti, ale zároveň ničia
schopnosti a ostražitosť a zatemňujú myslenie.
Lieky sú drogy, ktorých cieľom je zrýchliť alebo
spomaliť, alebo zmeniť činnosť telesných funkcií
v snahe tieto funkcie zlepšiť. Avšak sú to stále len
drogy: účinkujú ako stimulanty alebo sedatíva
a privysoké dávky ťa môžu zabiť. Takže ak
neužívaš lieky tak, ako by sa mali užívať, môžu
byť rovnako nebezpečné ako nelegálne drogy.

Skutočným riešením je
najprv poznať fakty a nie
začať užívať drogy.
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PREČO ĽUDIA UŽÍVAJÚ DROGY?
Ľudia zvyčajne užívajú drogy, pretože
chcú vo svojom živote niečo zmeniť.

Myslia si, že drogy sú riešením. Avšak
napokon sa stanú ich problémom.

Tu je niekoľko vecí, ktoré mladí ľudia
uviedli ako dôvody, prečo začali brať
drogy:

Následky užívania drog sú vždy horšie
než problém, ktorý sa človek snaží nimi
vyriešiť. Skutočným riešením je najprv
poznať fakty a nie začať užívať drogy.

• zapadnúť do kolektívu
• únik, uvoľniť sa
• únik z nudy
• vyzerať dospelo
• rebelovať
• experimentovať
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Milióny výtlačkov brožúrok ako je táto
v 22 rôznych jazykoch boli rozdané
ľuďom po celom svete. Ako sa na ulici
objavujú nové drogy a ako sa o ich
účinkoch dozvedáme nové informácie,
vydané brožúrky aktualizujeme
a vytvárame nové.
Brožúrky vydáva Drug-Free World,
nezisková verejnoprospešná
organizácia so sídlom v Los Angeles
v Kalifornii.
Táto nadácia poskytuje svojej
medzinárodnej sieti, zameranej na
prevenciu užívania drog, vzdelávacie
materiály, poradenstvo a koordinuje
ju. Pracuje s mládežou, rodičmi,
pedagógmi, občianskymi združeniami
a vládnymi organizáciami – s každým,
kto má záujem pomáhať ľuďom viesť
život bez drog.
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FAKTY, KTORÉ MUSÍŠ POZNAŤ
Táto brožúrka je jednou zo série publikácií, ktoré zverejňujú fakty o marihuane, alkohole,
syntetických drogách, extáze, kokaíne, crack kokaíne, pervitíne a jeho kryštalickej forme,
inhalátoch, heroíne, LSD a o zneužívaní liekov na lekársky predpis. Na to, aby si ohľadom
drog urobil správne rozhodnutie, potrebuješ skutočné a pravdivé fakty.

Ak chceš získať viac informácií alebo viac výtlačkov
tejto alebo ďalších brožúrok z tejto série, kontaktuj:
Slovensko bez drog, o.z.
www.slovenskobezdrog.sk info@slovenskobezdrog.sk

Foundation for a Drug-Free World
6331 Hollywood Boulevard, 90028,
Los Angeles, California, USA
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