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معلومات مختصرة لمتعاطي المخدرات

الكوكايين وكراك 
الكوكايين: نصائح 

لالستعمال اآلمن

 تعاطي كراك الكوكايين 
في حقن

كبس كراك الكوكايين أمر شديد الخطورة 
نظًرا القتصار األمر على استخدام الماء 
البارد وحمض األسكوربيك إلذابة كراك 
الكوكايين، ونتيجةً الستخدام الماء البارد 

يصبح قتل البكتيريا والفيروسات غير ممكن.

إضافة إلى ذلك، فإن بقايا النطرون )أو 
األمونيا( تنتقل إلى األوردة على الرغم من 

تركيب الفلتر.
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جراء تخدر موضع الحقن، 
قد تصل إبرة الحقن إلى 
األنسجة، ومن النتائج المحتملة 

لهذا األمر هو تكّون خّراجات كبيرة 
والتهابات موسَّعة.
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استنشاق )تسطير( الكوكايين
اطحن الكوكايين ليكون ناعًما قدر   •

اإلمكان، وإال فإن الحبيبات الكريستالية 
سوف تَجرح الغشاء المخاطي لألنف.

العمالت الورقية متسخة وحوافها حادة،   •
ولذلك »فال تستعملها«.

ال تستخدم إال أنابيب التسطير النظيفة   •
الخاصة بك ويستحسن أن تكون أطرافها 
مستديرة؛ وبذلك فسوف تتجنب التعرض 

للعدوى ونقل البكتيريا أو فيروسات 
االلتهاب الكبدي.

يجب أن تكون حاصال على التطعيم الالزم   •
ضد االلتهاب الكبدي »أ« و«ب«.

دهان المراهم أو زيوت األنف تحمي   •
الغشاء المخاطي من الجفاف.

نصيحة: في بعض المؤسسات يتم  
تسليم المتعاطي أطقًما مخصوصة 

للتسطير اآلمن )منديل جيب، 
أنبوب صغير، عيدان قطن مزيتة للعناية 
باألنف(. ببساطة اطلب الحصول عليها!
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تدخين الكوكايين )الكراك(
حتى يمكن تدخين الكوكايين، يتم تسخين 4 
حصص من مسحوق الكوكايين بحذر لفترة 
قصيرة مع حصة من النطرون )بيكربونات 

الصوديوم، نطرون القيصر( باإلضافة 
الى الماء، مثاًل 1 جم كوكايين و0.25 جم 
نطرون. عندئذ تتكون بلورات كريستالية، 
وتلك يمكن تدخينها بعد ذلك وهي جافة في 

»بيبة« أو في لفافات ورقية.

 احترس! ال تستخدم األمونيا 
مطلقًا لتكوين البلورات 

الكريستالية!

 فحتى بعد غسل ملح األمونيا فإنه يبقى 
محتويًا على بقايا من المادة الكاوية الضارة 

بالشعب الهوائية والمهاِجمة للمخ.

عند تدخين كراك الكوكايين تتكون 
درجات حرارة عالية. يمكن للمتعاطي 

حماية نفسه من التعرض لحروق 
وتشققات بالفم عن طريق استخدام قطع 
المبسم وهي متوفرة بالمجان في بعض 

أماكن تعاطي المخدرات.

ال تتعاطَ على حساب صحتك! ال 
تستخدم بأي حال سوى بيبة كراك 

الكوكايين الخاصة بك منًعا لنقل البكتيريا 
أو فيروسات االلتهاب الكبدي.
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