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Grupp: hallucinogener.
Sammansättning och former: pulver och som tillsatt aktiv ingrediens på
frimärken/läskpapper (trippar), kristallin kemikalie, pulver löst i organiskt
lösningsmedel.
Benämningar:
• 25B-NBOMe: 2C-B-NBOMe, NBOMe-2C-B, Cimbi-36
• 25C-NBOMe: 2C-C-NBOMe, NBOMe-2C-C, Cimbi-82, Pandora, Dime
• 25D-NBOMe: 2C-D-NBOMe, Cimbi 138
• 25H-NBOMe: 2C-H-NBOMe
• 25I-NBOMe: NBOMe-2C-I, 2C-I-NBOMe, BOM-CI, Cimbi-5, Solaris,
Legal acid, 25-I.
Missbruksdoser:
• 25B-NBOMe: Prekliniska studier med 25B-NBOMe har föreslagit att den
orala dosen i mängden 300-600 μg bör kunna ge signifikanta
hallucinationer. Användare har rapporterat starka psykedeliska effekter
vid doser kring 500 μg.
• 25C-NBOMe: Användare har rapporterat 25C-NBOMe som aktiv
hallucinogen drog vid låga doser (200-1000 μg) vid oral och nasal
administration.
• 25D-NBOMe: Användare har rapporterat 25D-NBOMe som aktiv
hallucinogen och framkallande av eufori vid doser på 500-1000 μg.
• 25H-NBOMe: Via internet-forum har doser kring 500 μg rapporterats för
oral konsumtion av NBOMe.
• 25I-NBOMe: Via internet-forum har doser kring 500 μg rapporterats för
oral konsumtion av NBOMe
Tillförselsätt:
• 25B-NBOMe: Oral och nasal administration
• 25C-NBOMe: Oral och nasal administration.
• 25D-NBOMe: Oral administration
• 25H-NBOMe: Oral administration
• 25I-NBOMe: Oral och nasal administration
Verkningsmekanism/effekt: Hallucinogena; se även under Hälsorisker nedan.
Via internetforum beskrivs 25B-NBOMe av användare som en kraftfull
hallucinogen drog med långvarig tripp-tid.
Hälsorisker:
Användare av 25-NBOMe (NBOMe) har rapporterat effekter såsom
paranoia, rädsla, oroliga reaktioner, ökad hjärtverksamhet, sömnlöshet och
illamående. Dock är idag mycket lite känt om lång-tidseffekterna,
säkerhetsaspekter, beroende-potentialen för dessa preparat.

Uppgifterna är hämtade från från FHI:s klassificeringsdokument (DNR 2013/302, 2013/303
2013/304, 2013/305 och 2013/399).
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Giftinformationscentralen har rapporterat om 2 sjukhusfall angående 25CNBOMe där symtom har varit förändrad tidsuppfattning, förvirring, oro,
vida pupiller samt hög puls.
Giftinformationscentralen har rapporterat om 8 fall (varav 7 fall från
sjukhus) angående 25I-NBOMe där symtom som förekommit har varit stora
pupiller, svårt att prata, stelhet, hallucinationer, aggressivitet, oro, hög puls
och högt blodtryck.
Från Storbritannien har rapporterats om att sju användare av 25I-NBOMe
förts till sjukhus efter intoxikation av drogen. Rapporterade biverkningar
inkluderar höjt blodtryck, ökad hjärtverksamhet, visuella och hörselmässiga
hallucinationer, självskada, häftig oro och aggressivitet, kramper, hög feber,
metabolisk acidos och förhöjt antal vita blodkroppar. Två av användarna
krävde intensivvård. Ett av fallen hade svår rabdomylos (muskelsönderfall)
som resulterade i njursvikt, samtliga fall hade förhöjd kreatinkinas (ett
enzym) av olika grad.
Det har rapporteras om att 2C-I-N-BOMe/25INBOMe har kopplats till
dödsfall i Kalifornien, Louisiana, Minnesota, North Dakota och Virginia.
Substansen betraktas som en mycket potent hallucinogen. Substansen påstås
vara mycket mer potent och dödlig än liknande tidigare förekommande
substanser.
Fall ifrån USA som inkluderat symtom som svåra hallucinationer och
långvarig häftig oro, höjt blodtryck, ökad hjärtverksamhet, aggressivitet,
förstorade pupiller har rapporterats genom 25I-NBOMe (25-I) intoxikation
med laborativ verifikation av substansen i serum.
Medier i Australien har rapporterat om överdoser och dödfall vid
användning av drogerna 25I-NBOMe samt 25B-NBOMe.
Sammanfattande beskrivning: Strukturlika hallucinogener som är verksamma
vid mycket små doser.

