Wszelkie prawa zastrzeŜone © Mazowieckie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień

MAZOWIECKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEśNIEŃ
www.mcpu.edu.pl

OXI
nowy narkotyk na bazie kokainy
KOMENTARZ
Kilka miesięcy temu na polskim rynku pojawił się nowy, do tej pory nieznany
narkotyk, któremu nadano nazwę OXI. Powstaje on na bazie kokainy,
substancji silnie uzaleŜniającej psychicznie, naleŜącej do grupy substancji
pobudzających o bardzo silnym działaniu stymulującym ośrodkowy układ
nerwowy. Nazwa pochodzi od słowa rdza). Jest on brudniejszą i duŜo
bardziej wyniszczającą wersją „crack”.
OXI jest pochodną kokainy, która jest on alkoidem uzyskiwanym z liści
krzewów koki. Są podstawy by sądzić Ŝe krzaki tej rośliny pojawiły się juŜ w
Polsce. Sama kokaina najczęściej występuje na rynku w postaci białego
krystalicznego proszku, bez zapachu, który wciąga się do nosa („snifuje”),
przyjmuje doŜylnie lub pali. Jej prostszą, ale silniej działającą postacią jest
„crack”, mający postać jasnobrązowych kuleczek, białych okruszków, proszku
lub małych kamyków, które palone są w specjalnej fajce a ich opary się
wdycha.
WAśNE
Długotrwale przyjmowanie kokainy lub crack prowadzi do powstania silnego
uzaleŜnienia psychicznego. Szczególnie u osób palących „crack”, następuje
to w ciągu „kilku tygodni”. „Czysta” kokaina w świecie osób zaŜywających
narkotyki uznawana jest za narkotyk „ekskluzywny”, co wynika głównie z jej
wysokiej ceny, która ograniczała podaŜ tego narkotyku. Bardzo niska cena
OXI sprzyja wzrostowi konsumpcji kokainy w tej postaci.

UWAGA: PowyŜsze wskazówki podane są jedynie w celach informacyjnych i nie zastąpią udziału w profesjonalnych
szkoleniach lub doradztwa specjalisty dostosowanego do indywidualnego przypadku.
MCPU nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych wskazówek
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POSTAĆ
OXI, produkowany jest z resztek pozostałych z produkcji kokainy, które
moczy się w benzynie, rozpuszczalnikach, a czasem w elektrolitach
(znajdujący się w bateriach płyn) i miesza z proszkiem wapienia, by
następnie wysuszyć narkotyk, co nadaje mu formę „kamienia” („skały”).
EFEKTY ZAśYCIA
OXI tak samo silnie uzaleŜniające jak kokaina, ale ma o wiele bardziej
destrukcyjny wpływ na organizm - wraz z kokainą do płuc wdychanie są
bowiem wykorzystywane do produkcji benzyna i wapno. OXI bardzo szybko i
silnie uzaleŜnia psychicznie.
WAśNE
Odnotowano liczne zgodny juŜ po kilku tygodniach uŜywania OXI.
REAKCJE PO UśYCIU
Efekt zaŜycia OXI jest natychmiastowy, a stan odurzenia trwa od trzech
do pięciu minut. Osoba pod wpływem OXI jest silnie pobudzona, nie
kontroluje swoich zachowań, ma problemy z oceną rzeczywistości. Jak
wynika z pierwszych doświadczeń toksykologicznych objawami uŜywania OXI
są:
postępujące Ŝółte zabarwienie – przebarwienia skóry
wychudzenie
problemy funkcjonowania wątroby
bóle brzucha
biegunka
wymioty
WAśNE
W przypadku stwierdzenia uŜywania OXI konieczny jest natychmiastowy
kontakt z poradnią uzaleŜnień lub lekarzem toksykologiem.
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