Desoxipipradol (2-DPMP)
Grupp: syntetiska centralstimulantia av amfetamintyp.
Sammansättning och former: desoxypipradol, vitt pulver, som enligt uppgifter
från internetbaserade leverantörer innehåller 99 procent ren substans. Detta
gör att nettodosen i många fall kan sättas lika med bruttodosen.
Benämningar: desoxypipradol, desoxypipradrol, 2-benshydrylpiperidin, 2difenylmetylpiperidin, 2-DPMP, ”desoxy” (denna benämning kan dock även
syfta
på
4-desoximeskalin),
”Daisy”,
”12-hour
caffeine”
som
handelsberedningar ”Ivory wave” och ”whack”.
Missbruksdoser: uppgifter på internet om doser på 0,5 – 1,0 mg som en ”låg”
dos, 1 – 3 mg som en ”vanlig” dos och 3 – 10 mg som en ”stark” dos, en annan
skattning av doserna ger för ”låg” dos: 1 – 3 mg, ”normal” dos: 4 – 7 mg samt
för ”stark” dos 10 – 15 mg. En missbruksdos (den dos som framkallar ett rus
hos en person som inte utvecklat tolerans) bör bestämmas till 1 mg.
Tillförselsätt: oralt (upplöst i dryck), nasalt (snortande), medlet torde kunna
injiceras i lösning, men sådant missbruk har inte rapporterats, det är inte känt
om medlet kan rökas.
Ruseffekter: centralstimulerande, effekterna kan omfatta ett brett intervall från
allmän stimulering (”uppåttjack”) till långvarig agitation (häftig oro), som kan
kräva fysiska ingripanden från omgivningen, samt kramper (myoklonus). De
psykiska effekterna kan variera från eufori till hallucinationer och paranoia
(förföljelseföreställningar). Effekterna har jämförts med metamfetaminets.
Ruset kan vara 16 – 20 timmar, vid hög dosering upp till 24 timmar. Sena
effekter med agitation kan bestå upp till fem dagar.
Biverkningar: sömnstörningar, kramper, agitation som kan bestå under flera
dagar, livshotande förgiftningar, psykoser.
Beroenderisk: av samma storleksordning som metylfenidat och amfetamin,
desoxipipradol kan substituera för amfetamin och metamfetamin.
Skadeverkningar-risker: sömnproblem, agitation, hallucinationer och paranoia,
agitationseffekterna kan bestå upp till fem dagar, enstaka dödsfall har
rapporterats.
Sammanfattande
beskrivning:
Desoxipipradol
är
en
syntetisk
centralstimulantia, som har samma allmänna effekter som metylfenidat.
Desoxipipradol är dock påtagligt starkare än metylfenidat (1 mg i
missbruksdos mot 36 mg). En indikation på att desoxipipradol kan anses vara
farligare än metylfenidat är att det aldrig kom i medicinskt bruk. Som
missbruksmedel kan det liknas även vid amfetamin eller metamfetamin.
Skadebilden vid missbruk av desoxipipradol är den samma som vid missbruk
av metylfenidat eller amfetamin och omfattar bl.a. oro med agitation och
kramper, psykoser med hallucinationer och paranoia. Desoxipipradol har
rusverkan under förhållandevis lång tid och dess rus kan pågå upp till 24

timmar. Förgiftningar kan bli livshotande. Trots den korta tiden på
drogmarknaden har dödsfall rapporterats.

