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4 lucruri de stiut despre inhalanti si solventi
)

)

Ce legatura este între substantele
inhalante si
, droguri?
,

Mulţi oameni consideră că drogurile cele mai periculoase se găsesc doar la colţurile de stradă sau în cluburi. Totuşi, milioane de familii au în debara
sau în garaj tot felul de produse de curăţenie, cosmetică sau vopsele care folosite impropriu pot deveni droguri mortale. În România, cel mai
popular tip de inhalant este aurolacul, un colorant sintetic sub formă de praf argintiu. Alături de acesta, o multitudine de produse (diluanţi,
degresanţi, fluide corectoare, adezivi, benzină, fixativ de păr, deodorante, vopsele spray, gaz lichid din brichete, anestezice etc.) acţionează ca
drogurile dacă sunt inhalate în mod intenţionat şi repetat.
)

)

De ce s ar droga cineva cu aurolac sau alte chestii asemanatoare?
Unii copii sau tineri încearcă să se distreze sau să scape de sentimentele de singurătate sau nefericire inhalând aceste substanţe. Ieftine, uşor de
procurat şi complet legale, ele produc în câteva secunde de la inhalare efecte asemănătoare consumului de alcool. Dar cum starea trece foarte
repede, consumatorul tinde să repete inhalarea din nou şi din nou pentru a menţine senzaţiile de euforie, ameţeală plăcută, somnolenţă şi
dezinhibare.
)

)

Ce pot pati
,
, persoanele care consuma astfel de substante?

Inhalanţii sunt toxici şi otrăvitori pentru corp. Aspirarea lor repetată dintr-o pungă sau de pe un material impregnat poate avea efecte devastatoare
asupra sănătăţii. Creierul este primul organ afectat datorită lipsei oxigenării şi distrugerii mielinei (teaca protectoare a nervilor). Astfel, mesajele
transmise de creier sunt perturbate şi încetinite. Aproape toate celelalte organe vitale pot fi afectate: inima, ficatul, rinichii, plămânii, măduva,
muşchii şi nervii. Nu rareori persoanele îşi pierd definitiv auzul. Prin inhalarea unei cantităţi mari sau concentrate de aerosoli (mai ales butan sau
propan) se poate produce Sindromul de moarte subită, prin oprirea bruscă a inimii.

Si
, totusi,
, de ce sunt considerate droguri?

Inhalarea repetată a acestor substanţe produce toleranţă – adică este nevoie de cantităţi tot mai mari de produs pentru a se obţine starea de bine. Ca
urmare, se instalează dependenţa fizică şi psihică care se manifestă prin tremurături, nervozitate intensă, halucinaţii, depresie sau chiar convulsii
atunci când persoana încearcă să nu mai consume. Uneori, inhalantele devin o „uşă deschisă” spre drogurile ilegale şi spre toate consecinţele
distructive pe care le aduc acestea în viaţa unui om.

