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Lausuntopyyntönne 25. 10.2016

Asia: TAYDENTAVA LAU S U NTOASIA D E KSTROMETAM FETAMI I N I STA

kysymykseen:

25.10,2016 pyytånyt Terveyden ja hyvinvoínnin laitokselta täydentåvää lausuntoa
i -yhdisteestä ja siihen liittyvåstä väärinkåytöstä, Seuraavassa vast¡ataan esitettyyn

Mikä an puhtaudeltaan 70 - 700 %:n kiteisen d-metomfetdmiinin tyypillinen kãyttötapo
ja käyttöonnos, ja onko tiitä ainetta pidettövü voarøllisempona huumausoineena kuin raseeminen
metomfetamiini?

Kiteinen d-metamfetamiini hydroklorídiesiintyy laíttomilla huumemarkkinoilla pääasiassa varsin
puhtaana, tyypillisesti noin 80 %:na aineena. Kuitenkin tuotetta voidaan myös jatkaa esimerkiksi
dimetyylisulfonilla siten, että kiteinen rakenne säilyy, vaikka puhtaus voi olla paljon alhaisempi.

Kiteisen d-metamfetamiinin tyypillinen käyttötapa on höyrystäminen esimerkíksi piipussa ja
höyrystyneen aineen sisään hengittäminen (polttaminen). Poltetun kiteisen d-metamfetamiinin
biologisen hyötyosuuden todettiin hyvin kontrolloiduissa koejärjestelyissä olevan 67 % aruioidusta
saadusta annoksesta, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin nuuskauksessa tai suun kautta otettuna.
Kuitenkin piippuun sijoitetun annoksen absoluuttinen biologinen hyötyosuus oli vaÍn 37 o/o, koska
kaikki aine ei höyrystynyt. Polttamalla saatu annos ja sen biologinen hyötyosuus voivat vaihdella
piipun lämpötilasta ja polttamistekniikasta riippuen.

Yksittäinen annos puhdasta (> 70 %) k¡te¡st¿i d-metamfetamiinia, joka aiheuttaa
satunna¡skäyttäjälle huumaavan vaikutuksen polttamalla, on suuruusluokkaa 40 mg piipussa

Puhdasta k¡teistä d-metamfetamiinia on pidettävä raseemista d,l-metamfetamiinia vaarallisempana
huumausaineena. Tähän ovat osasyynä aineen suurempi puhtaus ja molekyylitasolla jonkin verran
suurempivoimakkuus. Tärkeä tekijä lisääntyneessä vaarallisuudessa on kuitenkin kiteisen d-
metamfetamiinin tyypillinen käyttötapa polttamalla, joka tuottaa vähintään yhtä nopean
huumevaikutuksen kuin suonensisäinen käyttö.
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Kiteisen d-metamfetamiinin polttamisen on todettu lisäãvän metamfetamiinin ongelmakäyttöä

vakiintuneilla käyttäjillä. Polttaminen saattaa myös houkutella vakiintumattomia käyttäjiä aineen
pariin. Polttaminen aiheuttaa helpommín riippuvuutta kuin käyttötapa suun kautta ottamalla tai
nuuskaamalla.
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