Subutex
on
opiaattiriippuvaisten
vieroitusja
korvaushoidossa käyttävä lääke. Subutex-tabletti asetetaan
kielen alle ja sen annetaan imeytyä suun limakalvolta. Näin
käytettynä Subutexin vaikutus on tehokkain ja pitkäaikaisin.
Kaikilla muilla käyttötavoilla (suonensisäisesti tai sniffattuna
sieraimeen) Subutexilla on terveydelle haitallisia vaikutuksia
ja sen vaikutusaika lyhenee huomattavasti. Nieltynä Subutex
menettää yli 80 % tehostaan.
Subutexin vaikuttava aine on buprenorfiini, minkä lisäksi
tabletti sisältää erilaisia apuaineita. Subutex imeytyy hyvin
nopeasti- noin kahdeksassa (8) minuutissa - kielen alla
olevalta limakalvolta, jossa on runsaasti pieniä verisuonia.
Oikein annostettuna ja kielen alta imeytettynä lääkkeen
vaikutus kestää 24 tuntia.
SUBUTEX SUONENSISÄISESTI
Yksi Subutexin apuaineista on maissitärkkelys. Se sakenee
veteen ja saattaa suoneen pistettynä aiheuttaa mm. tukoksia
verisuonissa.
Vaikka
tabletti
murskattaisiin
ja
suodatettaisiin hyvin huolellisesti, apuaineet pistettynä
kalkkeuttavat verisuonia. Vauriot tapahtuvat hyvin nopeasti.
Apuaineet saattavat kertyä keuhkojen ja aivojen pieniin
verisuoniin, hiussuoniin, aiheuttaen hapenvajausta, joka voi
johtaa vakaviin ongelmiin.
Subutex
suonensisäinen
käyttö
saattaa
aiheuttaa
märkäpaiseita,
laskimoja
imusuonitulehduksia,
sydäntulehduksia ja jopa raajan amputaatioon johtavan
kuolion.
Subutexin vaikutus suonensisäisesti on aina huomattavasti
lyhempi kuin kielen alla imeytettynä.

SUBUTEX ”SNIFFATTUNA”
Nenän sisäpinnan limakalvoilla on paljon verisuonia, joiden
välityksellä
buprenorfiini
voi
imeytyä
verenkiertoon.
Kuitenkin sivuvaikutukset, kuten nenäontelon ja sierainten
ärtyminen sekä krooninen nuha, ilmenevät nopeasti.
SUBUTEX JA MUUT OPIAATIT
Jos useitakin tunteja Subutexin nauttimisen jälkeen otat
heroniinia, et tunne mahdollisen pienen euforian lisäksi juuri
mitään, sillä buprenorfiini kumoaa opiaattien vaikutuksen
(agonisti- / antagonisti-vaikutukset). Vaikutus on sama myös
muiden opiaatteihin ja opiaattijohdonnaisiin, kuten morfiinin
sulfaatteihin ( Dolcontin) ja kodeiiniin( Panacod).
Subutexin agonisti- / antagonisti-vaikutus toimii myös toisin
päin. Subutex voi aiheuttaa muiden opiaattien jälkeen
käytettynä useimmiten välittömät vieroitusoireet. Näin
tapahtuu etenkin, jos aika viimeisestä opiaattiannoksesta ei
ole kulunut tarpeeksi. Aika on yksilöllinen vaihdelleen 4:stä
24 tuntiin, joten Subutex-annos kannattaa ottaa vasta, kun
vieroitusoireet ovat alkaneet.

VAARAT!!
Tutkimuksissa
on
todistettu,
että
Subutexin
ja
bentsodiatsepiinien ( esim. Diapam) yhteiskäyttö on
aiheuttanut suurimman osan buprenorfiinin liittyvistä
yliannostustapauksista.
Yhdistelmä
voi
olla
hengenvaarallinen lamauttaen hengityksen, etenkin, jos
aimmin on nautittu myös alkoholia. Myös muut
keskushermostoon vaikuttavat aineet voivat aiheuttaa
haittoja yhteiskäytössä Subutexin kanssa.
METADONI JA SUBUTEX

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

METADONI JA SUBUTEX
Metadoni on opiaattivieroituksessa ja korvaushoidossa
käytettävä pitkäkestoinen opiaattivalmiste. Metadoni ja
Subutex eivät sovi yhteen. Niiden yhdistäminen lyhyin
väliajoin aiheuttaa vieroitusoiret.
Jos olet ottanut metadonia, odota vähintään 24 tuntia,
ennen kuin otat Subutexia.

Subutexin Käyttö

Jos olet ottanut Subutexia, odota vähintään 20 tuntia, ennen
kuin otat metadonia.
Subutexin hoidollinen annostus on hyvin yksilöllistä.
annosten vaikutukset voivat vaihdella huomattavasti monista
tekijöistä johtuen. Näitä tekijöitä ovat esim. riippuvuuden
aste, aineiden käytön kesto, yleiskunto, elämäntilanne ja
hoitomotivaatio. Subutexista vieroittaudutaan pienentämällä
annoksia asteittain ohjeiden mukaisesti. Subutex EI aiheuta
huumaantunutta oloa eikä euforian tunnetta annostusta
lisättäessä.
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