POPPERS, NITRITOS,
INCENSO LÍQUIDO,
AROMATIZADOR DE
AMBIENTE, RUSH
•

Os poppers são substâncias líquidas compostas por nitritos de alquila de fácil evaporação.
Quando inalado produz efeitos intensos e rápidos, que começam em 15 segundos e duram
até 5 minutos;

•

Seus principais efeitos são dilatação dos vasos sanguíneos e relaxamento da musculatura,
incluindo da vagina e do ânus, por isso são usados em relações sexuais. O uso recreativo
em contexto de festa começou com a cena clubber nos anos 70;

•

Em alguns países, para evitar as leis antidrogas, os poppers são rotulados como
aromatizadores de ambiente, incensos líquidos ou removedores de esmalte;

•

Apesar de também ser inalado, os poppers são substâncias diferentes dos solventes; como
o lança-perfume e o loló!

PRINCIPAIS EFEITOS
•

Rubor, calor, relaxamento, euforia, excitação, sensibilidade ao toque e, para muitos
usuários, sentimentos de bem-estar, aumento do desejo e melhora na experiência sexual.
No entanto, pode haver problemas para obter ou manter uma ereção;

•

Pode causar dor de cabeça, queda da pressão, acelerar o coração, náusea, vômitos e
fraqueza. Altas dosagens podem causar tonturas e desmaios. O uso regular de poppers
tem sido associado a danos na retina e perda visual, que podem ser reversíveis ou não.

DICAS DE REDUÇÃO DE DANOS
• Se decidir usar, não inale por um período maior
que 5 segundos!
• Cuidado para não encostar ou respingar na
pele, pois o líquido pode causar queimaduras
químicas. Se acontecer, lave na hora com água
corrente. Caso haja contato direto com os olhos
procure assistência médica.
• Prejuízo na coordenação motora e tonturas
podem causar quedas! Evite fazer o uso em pé,
principalmente se estiver próximo a locais
perigosos como ruas movimentadas ou escadas;
• Se você só sente prazer no sexo quando usa
poppers, reavalie seu uso!
• Dê um tempo para o seu corpo! O uso muito
intenso pode causar lesões no nariz, boca,
pulmões e um cansaço ligado à falta de
oxigenação no sangue.

ATENÇÃO!
• O uso do poppers é feito de
forma inalada! Ele não deve
ser engolido nunca, podendo
levar à intoxicação severa
até mesmo à morte!

• Poppers pega fogo
facilmente! Não deixe o frasco
próximo de fogo, cigarros ou
qualquer fonte de calor.

