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Handlare i Falu kommun

Missbruk av gas hos Faluns unga och unga vuxna
Vi i Faluns BRÅ (brottsförebyggande råd) vill uppmärksamma er på att vi
just nu får mycket information om att Faluns unga och unga vuxna
missbrukar gas som egentligen säljs för andra syften. Mer information om
skador mm finns på nästa sida. Den mest vanliga formen av gas som
missbrukas nu är lustgas som främst säljs som patroner till gräddsifoner, se
bilder nedan.

Butangas är också en gas som säljs för andra syften är missbruk, men som
just nu också förekommer bland Faluns unga och unga vuxna. Butangas
finns t ex i gas som används till tändare samt i olika andra sprayflaskor som
t ex doftsprayer, se bilder nedan.
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Information om missbruk av gas som nedan kallas boffning/sniffning
Att sniffa eller boffa innebär att man andas in gaser och får ett rus när
gaserna når hjärnan som utsätts för syrebrist. Hjärnan och alla organ i
kroppen påverkas av den här syrebristen. Sniffning/boffning är väldigt
skadligt, redan vid ett enstaka tillfälle kan man drabbas av avsvimning eller
överdos.
Sniffning/boffning innebär att man intensivt andas in ångor från gaser eller
lättflyktiga lösningsmedel. Även om det bara sker vid enstaka tillfällen är
sniffning/boffning väldigt farligt. Sniffning/boffning innebär att man drar in
ångor i lungorna. Där tas de upp av blodet och förs runt i kroppen. Ångorna
når snabbt hjärnan, så ruset kommer ganska direkt. Efter 10-15 inandningar
är ruset kraftigt.
Påverkan på kroppen
Gaserna man andas in gör så att syret inte kan transporteras i blodet. Hela
kroppen drabbas därför av syrebrist. När det syrefattiga blodet når hjärnan
kan man drabbas av hallucinationer. Syrebristen påverkar inte bara hjärnan.
Resten av kroppen stressas av syrebristen och adrenalin pumpas ut i
kroppen. Hjärtat hamnar under hård press och man kan få rubbningar i
hjärtrytmen och till och med drabbas av hjärtstillestånd.
En överdos kan leda till medvetslöshet. Om boffning/sniffning kombineras
med alkohol eller andra droger ökar också risken för överdos eller
medvetslöshet. Ett långvarigt missbruk kan ge hjärnskador, skador på lever,
njurar och andra organ.
Symptom på att någon sniffat/boffat är minskad muskelkontroll, sämre
reflexer, skrattattacker, hallucinationer, hosta, rinnande näsa, huvudvärk,
trötthet och lättretlighet. Huvudvärk sömnproblem, frossa och kramper kan
vara tecken på abstinens.
KÄLLOR:
CAN/DRUGSMART
Giftinformationscentralen
Vårdguiden 1177.se
Bilder är lånade från internet

Sprid gärna den här informationen till andra handlare och andra företag som
ni tänker har nytta av informationen. Hör av er om ni undrar över något eller
uppmärksammar något som ni tänker att vi i Faluns BRÅ behöver
informeras om.
Med vänlig hälsning
Faluns BRÅ/
Ulrika Gustafsson Lindberg
BRÅ-samordnare, Falu kommun
ulrika.gustafsson-lindberg@falun.se

