






A toluol alattomos szer. Más drogokkal 
ellentétben, amelyek fokozatosan rombolják a 
szervezetet, a toluol már az első használattól 
kezdve visszafordíthatatlan károsodásokat okoz. 
Leginkább a szívet károsítja, halálos kimenetelű 
szívritmuszavarokat okozhat. A vegyszerek 
fulladást okozhatnak, gyakoriak a marási sérülések 
a bőrön, a szájüregben, az orr nyálkahártyáján és 
az emésztőszerveken. 
A toluol pusztítóan hat az agyra. Szipuzása 

emlékezetkiesést, beszédzavart okoz és az 
idegrendszer visszafordíthatatlan károsodását 
idézi elő. A toluol szó szerint „kiradírozza” 
az agyat. A toluol rendszeres használata 
tartósan lerontja az agyműködést, lerombolja a 
személyiséget, demenciát is okozhat. A toluolt 
ezért is nevezik a „hülyék drogjának”. Károsítja 
a vesét, az immunrendszert és módosítja a vér 
összetételét. Fejfájást és izombántalmakat okoz, 
remegést és epileptikus rohamot vált ki.

A toluol károsítja az agyat és öl
A többi kábítószerhez képest összehasonlíthatatlanul olcsóbb, de a hatása és a használatának a 
következményei szörnyűek. A toluol színtelen folyadék, festékek vagy lakkok oldására használják. 
Ez a szer Szlovákia legszegényebb polgárai között terjed. A drog boltokban simán beszerezhető, a 
függőség nagyon gyorsan kialakul és használata a kezdetektől fogva roncsolja a szervezetet.

A bódulattól a hallucinációig 
A toluol belélegzése vagy az úgynevezett 
szipózás eufóriát, módosult tudatállapotot 
idéz elő. Először boldogságérzetet, bódulatot, 
illúziókat és hallucinációt vált ki. Nagyon 
agresszív drogról van szó, használata testi 
elváltozásokkal jár:

·	 Szívdobogás
·	 Izzadás
·	 Légzési zavarok
·	 Kitágult pupillák
·	 Fülzúgás
·	 Szédülés
·	 A szaglás megváltozása

Mellékhatás a halál
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Az elsősegélynyújtás életet 
ment
A toluol belélegzése vagy inhalálása jelentős 
bonyodalmakat okozhat. A felhasználók 
gyakran nem képesek felmérni a „biztonságos” 
belégzés idejét, esetleg erősíteni szeretnék a 
drog hatását. Eszméletvesztés vagy elégtelen 
légzés esetén fontos az elsősegélynyújtás. 
Gyakran megtörténik, hogy a barátok pont 
ilyenkor megfutamodnak és a sérültet 
faképnél hagyják. Azonnal biztosítsunk 
neki friss levegőt, adjunk neki mesterséges 
légzést, ne hánytassuk és a 155-ös vagy a 
112-es számon hívjunk mentőt.


