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Dizájner drogok
A dizájner drogok „törvénykerül őőőő” drogok, 
olyan vegyületek, amelyeket a kábítószerlistán 
szereplőőőő tiltott anyagok apró változtatásaival 
állítanak előőőő.

A dizájner drogokat többnyire nem emberi 
fogyasztásra szánt termékként –növényi 
tápsóként, fürdőőőősóként, füstölőőőőként, ajándék 
tárgyként- árusítják speciális boltokban vagy 
az interneten.



4-MMC (mefedron)

A 2010-es nyár egyik legnépszerűbb 

kábítószere a mefedron, amely -„Zsuzsi”, 
„Kati”, „Mefisztó” és „Kristály”-
fantázianeveken ismert.

A  mefedron -t 2011. janu ár 1.-tőőőől 
tiltólistára  helyezték.
Növény-növekedést serkentőőőő anyagokban, 

valamint porszívó illatosítóban található

meg.



A mefedron a serkentő pszichoaktív szerek közé

sorolható, hatása nagyon hasonlít az 
amfetaminokéhoz, főleg az extasy-hoz.

MEGJELENÉSE: 
� Fehér por

� Kristály

� Olyan kapszula, amely a port tartalmazza

� Tabletta

� Folyadék

Erős, átható vegyszer szaga van.



Használat módja:
� Szájon át

� Orrba felszippantva

� Intravénásan



Rövid távú hatásai:
� kis adagban kellemes közérzet

� fokozódó eufória

� izgalmi állapot, ingerlékenység

� nyugtalanság, feldobottság

� fokozott nemi vágy

� beszédkényszer

� túlzott nyitottság

� erőőőőszakos cselekmények, öncsonkítás

Különösen veszélyes alkohollal együtt 
fogyasztva!



Hosszú távú hatásai:
Hosszú távú hatásai még kevésbé ismertek, mivel a szert 

nemrég kezdték el használni.

Rendszeres fogyasztása:

� Hallucinációkat,

� nyugtalanságot

� ingerlékenységet,

� fokozott izgalmi (mániás) állapotot okoz.



Egyéb hatásai:
� Hallucináció

� Vérkeringési problémák

� Orrvérzés

� Tartós ok nélküli aggodalom

� Kiütések

� Rövidtávú memória károsodás

� Paranoia

� Koncentrációs készség gyengülés

� Szapora szívverés

� Depresszió

� Izzadás

� Fogcsikorgatás



Túladagolás
Veszélye nagy, akár hirtelen bekövetkező szívhalált is 

okozhat!

Hozzászok ás
Pár nap alatt, illetve az első alkalom után is 

kialakulhat, akár napi 15-30 alkalommal is szúrnak.

Fertőőőőzésvesz ély
Gyakori a közös tűhasználat, ezért a HIV/AIDS, 

Hepatitisz B/C vírus fertőzések valószínűsége 
jelentősen megnő.



Betegek besz ámolói
A 20-30 percig tartó flash után mérhetetlen űr, 

depresszió, sóvárgás alakul ki a szer után, ami 
arra sarkallja, hogy újra használja a 
mefedront.

Gyakran panaszkodnak hallucinációkra, 
agresszív viselkedésre, öngyilkossági 
gondolatokra, feszültségre, idegességre, 
alvászavarra, étvágytalanságra, nagymértékű
fogyásra, szívtáji fájdalomra, 
végtagzsibbadásra, remegésre, 
csontfájdalmakra, az intravénás használat 
miatt vénagyulladásokra.



A kábítószerek feketepiacának kb.45%-át a dizájner
drogok uralják, háttérbe szorítva az amfetaminokat.

Európában a mefedronon kívül 15 másik dizájner
drogot tartanak számon, míg pl.: Japánban 51 
változata ismert.



MDPV- Methylenedioxypyrovalerone

Az MDPV egy pszichoaktív stimuláns, amit 
2004 óta árulnak, mint kísérleti vegyi 
anyagot.

Az MDPV-t 2010-ben Amerikában          
fürdősóként kezdték el használni.

Természetesen nem minden fürdősó

tartalmazza ezeket az anyagokat.



Megjelen ése:
Az MDPV tiszta világosbarna, éles szagú por.

Ha fénynek teszik ki: barnulni kezd; és szaga is 
megbarnult krumpliéra emlékeztet.



Hatása:
� Kokainéhoz és az amfetaminéhoz hasonlít.

� Pulzusszám emelkedés, gyors szívverés.

� Éberség, izgatottság, izzadás.

Az akut tünetek 3-4 órán keresztül tartanak.

Majd nagyjából 4 órán keresztül:

-Heves szívdobogás

-Magasvérnyomás

-Mérsékelt éberség



Nagyd ózis ú haszn álata:      
• Intenzív, hosszú lefolyású pánikroham.

• Pszichózis :     (alvásmegvonás miatt)

• Függőség

Az MDPV különösen erős vágykeltő hatással 

rendelkezik



Elvon ási tünetek:       

- Depresszió

- Levertség

- Fejfájás

- Izgatottság

- Izomgyengeség

- Szembevérzés

- Vesefájdalom



Gina
-Íztelen, színtelen, szagtalan szer, melybőőőől pár 

csepp is elég ahhoz, hogy tíz perc alatt 
szédülést, ájulást, tudatkiesést okozzon.

-GHB-ként, GBL-ként, Ginaként,

gammaként ,randi- drogként,

vagy folyékony

extasyként emlegetik.



• A GHB-t korábban gyerekek altatására 
használták az orvosok.

• Ha megisszák 10-15 perc múlva tudatvesztés 
és légzészavar lép fel. Túladagolás esetén 
pedig légzési elégtelenség, kóma. 

• Az elkövetők kifosztás és nemi erőszak 

céljából rakják a kiszemelt italába a szert.

• A szer mindössze 12 órán keresztül mutatható
ki a vizeletből. Utóhatásai pedig nincsenek.



• A rövid távú emlékezetet roncsoló hatása miatt 
használják bűncselekményekhez. 

• A GHB-vel elkábított lányokat gyakorta 
erőszakolnak meg. Az áldozatok sokszor önként 
elmennek az elkövetőkkel, mert teljesen elveszítik 
az öntudatukat. Később egyáltalán nem 

emlékeznek arra, ami történt velük.

• Általában alkoholba keverik, ami még inkább 
felerősíti a hatását. 



Látnokzsálya- Jósmenta

Dél- Mexikóban honos növényfaj. 

Magyarországon a látnokzsálya, és hatóanyagai nem 
szerepelnek a kábítószernek minősülő anyagok 

listáján.

A növénnyel leginkább virágboltokban találkozhatunk, 
mert dísznövényként árulják.





Fogyasztása:
-Levelét pipából, vagy vízipipából szívják.

-Előfordul, hogy élvezői megrágják és lenyelik.

-Egy józan vigyázó segítsége szükséges!

Veszélyei:
-Hatása alatt nem tanácsos autót vezetni.

-Azoknál akiknek a családjában előfordult 
skizofrénia, vagy mentális zavar, különösen 
ajánlott az óvatosság, mert felszínre hozhatják 
a lappangó pszichés- és mentális zavarokat.



Hatásai:
- Salvia trip alatt fokozott verítékezés, 

testhőmérséklet- növekedés tapasztalható.

- A fogyasztás után fejfájás, ingerlékenység jöhet 
létre.

- Mentálisan           Megváltozott érzékelés

Hallucináció

IdőtorzulásÉlénk 
képhatások

Lényekkel való
találkozások

Félelem, rettegés, pánik



Legálzöld

Szárított gyógynövényekből készült, utólag aromákkal kezelt illatosító, füstölő.

Szlengnevek: herbál, diamond, tiplax, sámán, zafír, jamaican gold

Kristálymet

Kristálymet fogyasztása súlyos emlékezetkieséssel, agresszióval, pszichotikus viselkedéssel, szív-
és agykárosodással jár.

A kristálymet olyan pusztító sóvárgást alakít ki, amelyet csak még több drog fogyasztásával lehet 
enyhíteni.

Fogyasztója már az első használat után függővé válhat tőle.
Ez az egyik legkeményebb, legnehezebben kezelhető drogfüggőség, mely gyakran halált okoz.

Szlengnevek: ice, jég, forró jég, kristály, üveg, amfeco, Tina, fecske, kvarc, rezsó, amfóra, penge, 
kristályüveg


