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Nejznámější drogy
Marihuana
– získává se z rostliny konopí
(sušené listy a květy),
- kouření,
- způsobuje stavy euforie,
otupělosti a ospalosti.
Heroin - k jeho výrobě se používá mák.
- vyráběn z opia,
- vysoce návykový,
- aplikován převážně pomocí injekčních stříkaček
nebo inhalací,
- bývá ve formě bílého prášku.
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Kokain - je vyráběn z listů koky,
- vysoce návykový,
- aplikován inhalací,
- bývá ve formě prášku.
Hašiš - derivátem pryskyřic
získávaných z konopí.
- silnější než marihuana,
- bývá aplikován kouřením.

Kokain připravený k aplikaci typickým
způsobem

Morfin - vyskytuje se v makovicích.
- čistý morfin se získává z opia,
- silné narkotikum.
- tlumí bolest,
- silně návykový,
- aplikovat se dá různě: injekčně, kouřením, šňupáním.
nejznámější drogy

Pervitin - vyrábí se z amfetaminu nebo efedrinu.
- bílý prášek,
- nejčastěji se šňupe, kouří, podává nitrožilně,
- silně návykový, poškození psychicky, psychózy.

LSD - vyrábí se z kyseliny lysergové,
- v tekuté formě nebo tabletách,
- neobvyklé vize a pocity (psychotropní
látka).
Ecstasy - je syntetická droga,
- forma tablet,
- nebezpečí přehřátí.

Papírek napuštěný LSD
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Přiřaď drogy
Konopí

Opiáty

Čichání

Budivé - stimulační

Halucinogeny

mák, morfin, heroin,
pervitin, kokain
brown
marihuana, hašiš toluen, aceton LSD, extáze, houby, crack

přiřaď drogy

Přiřaď drogy
Čichání
toluen, aceton

ŘEŠENÍ

Opiáty
mák, morfin, heroin,
brown

Konopí

marihuana, hašiš

Budivé - stimulační

Halucinogeny

LSD, extáze, houby, crack

pervitin, kokain
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PŘIŘAĎ, CO K SOBĚ PATŘÍ
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