
Dopalacze





W ostatnim czasie coraz częściej słyszy 

się 

w mediach, a niejednokrotnie także 

w najbliższym otoczeniu, o 

substancjach, które posiadają 

właściwości psychoaktywne, w działaniu 

zbliżone do narkotyków.



Dopalacze występują w Internecie pod 

takimi nazwami jak np.:
 „sole kąpielowe”

 „pożywka dla roślin”

 „nawóz roślinny”

 „kadzidełka” 

 „do badań botanicznych”

 „chemikalia do badań”



Substancje o działaniu psychoaktywnym 

zażywane w celu wywołania efektu 

odpowiadającego zażyciu narkotyków. 

Wytwarzane są pod postacią proszków, 

mieszanin ziół, wyciągów, kapsułek i 

tabletek. Zaczynają działać już nawet po 

1-5 minutach od zażycia, a efekt ich 

działania, w zależności od rodzaju, 

utrzymuje się od 30 minut do nawet 20 

godzin.



DZIAŁANIA DOPALACZY

- Przyspieszenie rytmu serca i podwyższenie ciśnienia krwi, 

- Długotrwałe stosowanie może powodować uszkodzenie 
serca i naczyń krwionośnych, problemy z 
oddychaniem, śpiączkę, a nawet śmierć,

-Wpływają na zmiany w mózgu oraz zmiany w jego 
funkcjonowaniu,

- Powoduje zniekształcenie otaczającej rzeczywistości, 
tzw. halucynacje, 

- Dopalacze mogą także powodować stan dezorientacji, w 
który osoba traci kontakt z rzeczywistością, odczuwa 

irracjonalny strach, lęk lub złość, oraz mówi rzeczy, które 
nie mają sensu dla osoby słuchającej. 





MIESZANKI ZIOŁOWE



MIESZANKI ZIOŁOWE

 Forma: susz roślinny, często aromatyzowany, 

skręty.

 Działanie: efekty jak po zażyciu konopi, w 

zależności od nastroju i indywidualnych cech 

organizmu wywołuje stan euforii, stymuluje lub 

działa uspokajająco i relaksująco.

 Skutki: bóle głowy, bóle w okolicy klatki piersiowej, 

płytki oddech, znużenie, brak chęci do działania, 

problemy ze skupieniem uwagi, lęki.



DLACZEGO Z DOPALACZAMI JEST TAK DUŻY

PROBLEM ?



Główne 

niebezpieczeństwa 

związane z 

Dopalaczami



 Niejednorodność (te same dopalacze potrafią mieć 
odmienny skład chemiczny!)



Zatrucie organizmu nieznaną substancją 
chemiczną (produkcja odbywa się w nieodpowiednich 
warunkach, w badanych próbach znajduje się wiele 
zanieczyszczeń i pół-produktów)



Niebezpieczne efekty uboczne (do produkcji dopalaczy 
stosowane są: kleje, rozpuszczalniki, farby)

 Nieokreślona dawka (stężenie substancji powodujących 
efekt narkotyczny może być wielokrotnie wyższe niż w 
klasycznych narkotykach, co ułatwia przedawkowanie) 
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