Obvestilo Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav NPS
Pojav ekstazi tabletk z visoko vsebnostjo MDMA

Ljubljana, 26. september 2018 – V okviru Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih
psihoaktivnih snovi je bil v več krajih v Sloveniji zaznan pojav ekstazi tabletk z visoko vsebnostjo
MDMA, ki predstavljajo večje tveganje za zdravje uporabnikov in za pojav negativnih učinkov.
V zadnjem času so se v različnih slovenskih krajih pojavile ekstazi tabletke z vsebnostjo MDMA nad 120
mg/tbl in tudi nad 200 mg/tbl, torej v odmerkih, ki so zelo tvegani za zdravje uporabnikov in za pojav
negativnih učinkov (slabost, glavobol, panični napad, visok krvni tlak, povečano potenje, epileptični
napadi, povišana telesna tempaatura, izguba zavesti…).
Literatura navaja, da je odmerek MDMA 1─1,5 mg/kg telesne mase, kar za 60 kg težkega človeka znaša
60─90 mg. O odmerkih nad 120 mg se poroča kot o odmerku z močnim delovanjem, odmerki nad 200
mg so že zelo tvegani za zdravje uporabikov, 300 mg pa je lahko že smrtni odmerek.
Uporabnikom se priporoča previdnost in še posebej se svetuje, da s pomočjo storitve anonimnega
testiranja preverijo vsebnost posamezne tabletke.

Seznam ekstazi tabletk z visoko vsebnostjo MDMA, ki so se pojavile v Sloveniji

Slika 1: Modra tabletka Dom Perignon
Vsebnost MDMA 148 mg/tbl

Slika 2: Roza tabletka s pikicami in logotipom faraona
Vsebnost MDMA 261 mg/tbl

Slika 3: Siva tabletka Philip Plein

Slika 4: Modra tabletka Superman

Vsebnost MDMA 189 mg/tbl

Vsebnost MDMA 143 mg/tbl

Slika 5: Oranžna tabletka v obliki ročne granate

Slika 6: Oranžna tabletka v obliki ročne granate

Vsebnost MDMA 162 mg/tbl

Vsebnost MDMA 185 mg/tbl

Slika 7: Oranžna tabletka v obliki ročne granate

Slika 8: Rumena tabletka thunderdome

Vsebnost MDMA 160 mg/tbl

Vsebnost MDMA 163 mg/tbl

Slika 9: Zelena tabletka Don Perignon

Slika 10: Svetlo rjava tabletka z roza zelenimi pikicami in

Vsebnost MDMA 165,8 mg/tbl

logotipom faraona
Vsebnost MDMA 193,4 mg/tbl

Storitev anonimnega testiranja je na voljo v desetih info točkah NVO, v sedmih slovenskih mestih.
Seznam info točk NVO, ki zbirajo vzorce PAS za anonimno testiranje
Ljubljana: DrogArt, Stigma
Kranj: Labirint
Koper: Pina, Društvo Svit
Nova Gorica: Šent
Celje: JZ Socio
Maribor: DrogArt, Zdrava pot
Ptuj: ArsVitae
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