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СИНТЕТИЧНІ
КАННАБІНОЇДИ У ВИГЛЯДІ
РІДИН ДЛЯ ЕЛЕКТРОННИХ

СИГАРЕТ

ОСТАННІМИ РОКАМИ В РЕГІОНІ РЕЙН-МАЙН
ДИЛЕРИ ВСЕ ЧАСТІШЕ ПРОДАЮТЬ СИНТЕТИЧНІ

КАНАБІНОЇДИ У ВИГЛЯДІ РІДИН ДЛЯ
ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ.



Наск�льки шк�дливими є
синтетичн� канаб�ноїди?

Потенц�ал нанесення шкоди у синтетичних канаб�ноїд�в
значно вищий, н�ж у звичайного канаб�су.
Можуть виникнути так� поб�чн� ефекти, як прискорене
серцебиття, сух�сть у рот�, проблеми з кровооб�гом, нудота,
судоми, пан�чн� атаки, гостр� психози, втрата св�домост�
тощо.
Існує великий потенц�ал виникнення залежност�.
Споживання синтетичних канаб�ноїд�в вже призводило до
летальних випадк�в.
Можлив� симптоми абстиненц�ї включають серед �ншого
нудоту, д�арею, п�тлив�сть, порушення структури сну,
перепади настрою, напади агрес�ї, озноб тощо.

Що таке синтетичн� канаб�ноїди?

Синтетичн� канаб�ноїди – це повн�стю синтетичн� речовини,
що мають �м�тувати д�ю канаб�су. Кр�м усього �ншого
оч�куються заспок�йливий ефект, в�дчуття задоволення та
п�дприємливост�. Однак вони часто викликають в�дчуття
дуже сильного спян�ння, що може сприйматися як надм�рне
та приємне. Синтетичн� канаб�ноїди мають високий
потенц�ал виникнення залежност�.
Дуже важко оц�нити вплив синтетичних канаб�ноїд�в. Це
пов'язано з тим, що п�д загальний терм�н «синтетичн�
канаб�ноїди» п�дпадає безл�ч р�зних х�м�чних склад�в. Вплив
може в�др�знятись в залежност� в�д речовини.



Чи дозволен� синтетичн�
каннаб�ноїди у Н�меччин�?

Н�! В минулому ще були питання щодо статусу легальност�
синтетичних каннаб�ноїд�в. Саме тому вони були також
в�дом� як «легальн� наркотики»!
Тим часом б�льш�сть з них була все ж таки заборонена
в�дносно новим законом - Законом про нов� психоактивн�
речовини (NpSG).

Як я можу себе захистити?

Якщо Ви палите електронн� сигарети, купуйте р�дини
т�льки у оф�ц�йних продавц�в, як то на автозаправних
станц�ях, у к�осках або тютюнових магазинах.

Не затягуйтеся чужою електронною сигаретою, якщо не
впевнен�, що за р�дина в н�й знаходиться.

Якщо п�сля пал�ння Ви почуваєтеся якось дивно,
зверн�ться за допомогою та не залишайтеся на самот�!
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