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Du har vener på olika 
ställen över hela kroppen. 
Venerna för tillbaka blodet 
från dina extremiteter och 
inre organ till hjärtat. Man 
kan injicera substanser i 
vissa vener. 

Du har även artärer på olika 
ställen över hela kroppen. 
Artärerna transporterar blodet 
från hjärtat ut till 
extremiteterna och inre organ.
INJICERA  ALDRIG I  EN ARTÄR!

Du har även 
nerver på olika 
ställen över hela 
kroppen. De 
förmedlar 
information fram 
och tillbaka 
mellan hjärnan 
och kroppen, så 
att du kan känna 
av och uppfatta 
rörelser, smärta 
och beröring.
INJICERA ALDRIG 
I EN NERV!

Vener Artärer Nerver

Lektion i anatomi



FÖRBEREDELSER

Tvätta dina händer och området där du tänker 
injicera. Har du inte tillgång till tvål bör du 
definitivt använda åtminstone spritlapp – ett 
drag med den är tillräckligt. Om du för den 
fram och tillbaka över injiceringsstället flyttar 
du smuts till området där du skall injicera.



Odelat rent 
område 

Förbered injiceringen genom att göra i 
ordning ett rent område t ex av en 

gratistidning.



TILLBEHÖR
Alltid ny nål och spruta.

Ren klickkopp eller sked som 
bara använts av dig.

Sterilt eller kokat vatten.

Spritlapp och torklapp.  

Nytt rent filter.

ALCOHOL PREP

ALCOHOL PREP
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Varken dela eller låna ut NÅGOT av dina injiceringstillbehör.

Att dela eller låna ut något som helst 
injiceringstillbehör innebär en smittorisk.



SUBSTANSERNA

Tillsätt substansen.

Då det är frågan om en ny okänd 
substans/okänt parti: börja alltid 
med att använda en så liten mängd 
som möjligt.
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Mala sönder alla klumpar i substansen.

Alla slags tabletter du injicerar förorsakar skador i dina 
blodkärl. Använd alltid filter om du injicerar.



Injicering av tabletter
Det innebär alltid en risk att injicera tabletter

Mediciner i tablettform är inte gjorda 
för att injiceras då de innehåller 
majsstärkelse och andra bindemedel 
som i blodkärlen kan förorsaka olika 
skador, infektioner eller blockeringar. 
Speciellt de små blodkärlen i 
ögonbottnen blockeras lätt. 

I Finland har det förekommit fall där 
man varit tvungen att amputera fingrar, 
tår eller hela extremiteter p g a 
blockerade blodkärl som orsakats av 
att man injicerat tabletter.



 Man bör in i det sista undvika att injicera 
substanser i tablettform. Om du ändå tänker 
göra det kan du minimera riskerna genom 
följande åtgärder: 

1. Mala tabletterna till så fint pulver som möjligt.

2. Använd rikligt med vatten för utspädning av pulvret. En 2.5 ml:s 
spruta borde vara fylld med vätska. 

3. Använd inte varmt vatten till utspädningen eftersom bindemedlen 
då kan smälta ihop till mindre partiklar och passera genom filtret.

4. Filtrera tabletten alltid två gånger. Först genom bomullsfilter och 
sedan genom sterifilt. Bomullen fångar upp det mesta av bindemedlen 
som annars kunde täppa till sterifiltret. 

5. Se till att du aldrig injicerar i en artär. Att injicera i en artär är det 
farligaste du kan göra då du injicerar. 



VATTEN

Använd kokt eller sterilt vatten.
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Använd alltid eget vattenkärl/vatten och egna nya tillbehör.

Att dela vatten eller ta vatten ur en annans spruta utgör 
alltid en smittorisk. 



ATT FYLLA 
SPRUTAN

Använd alltid nytt 
rent filter.

Då du använder filtren som delas ut på 
sprututbytesmottagningarna uppnås bästa 
filtrering genom att först använda bomullsfilter 
och sedan sterifilter. För att undvika 
kontamination av bakterier eller virus bör du 
inte vidröra toppen på sterifiltret med din hand.

Sterifiltret är gjort så att det knappt alls samlar upp något av den aktiva substansen. 



Använd alltid egen klickkopp.

Att dela eller låna ut klickkopp eller vilket injiceringstillbehör 
som helst utgör en smittorisk.
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INJEKTIONSSTÄLLEN

Baksidan

Armar

av benen

Stora venerna 

vid ankeln

Stora venerna

på handryggen
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Små blodkärl på foten Brösten

Hals

ArmhålaPenis



LJUMSKARNA

ven

Vissa börjar injicerar i 
ljumskområdet då de 
inte längre hittar andra 
ställen att injicera på. Det 
är alltid livsfarligt att 
injicera i ljumskarna 
eftersom ljumskartären 
samt en stor nerv ligger 
intill ljumskvenen. Vi 
rekommenderar att man 
under inga 
omständigheter injicerar 
i ljumskarna. 

 artär nerv 
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Rotera injektionsställe. Lär dig att injicera med båda händerna. 

Genom att alltid injicerar på samma ställe förstör du sannolikt ditt 
blodkärl. Ett förstört blodkärl (”venkollaps”) återställs inte.



HITTA BLODKÄRL
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Somna inte med stasen på – du kan förlora hela din hand.

Injicera inte med stasen på.



INJEKTION
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Injicera inte i riktning bort från 
hjärtat: risk för kärlskada Injicera alltid mot hjärtat
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Dra tillbaka kolven bara lite grann.

Mörkrött blod
Ljust, t o m skummande blod: du 
har träffat en artär

 INJICERA INTE
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PLACERING 
AV NÅLEN

Se upp så att nålen inte går igenom blodkärlet.

Varsamt i en sådan 
vinkel att nålen inte 
går igenom blodkärlet.
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LOSSA STASEN

Injicera aldrig då stasen är på plats.



INJICERING

mot hjärtat => i rätt vinkel => utan stas



B
ra

D
å
lig

t 

A

B

C

Om substansen/partiet är obekant, injicera först endast en 
liten mängd och vänta en stund. Sedan kan du injicera resten.

Att ’dra dubbelsvar’ efter att du injicerat skadar dina blodkärl. 



RENLIGHET 

Tryck på injektionsstället 
under ca. 5 min med ren 
torklapp efter att du 
injicerat. 

Tvätta dina händer. 



Hävitä käyttämäsi välineet asianmukaisesti 
ja toimita ne neulanvaihtopisteeseen.

Kassera tillbehören du använt på tillbörligt sätt 
och för dem till sprututbytesmottagningen.



Designdroger
Kom ihåg att substanser köpta på den illegala marknaden 
inte alltid är det som säljaren påstår. Enda sättet att försäkra 
sig om saken är att låta testa substansen hos en pålitlig aktör.

O

N
H



Att använda substanser som ej testats innebär alltid 
en risk för en livsfarlig överdos eftersom olika 
ämnen varierar kraftigt i styrka, och t ex de 
starkaste fentanylderivat är t o m 10.000 gånger 
starkare än morfin.  Det är omöjligt att tryggt 
dosera de kraftigaste fentanylderivat. 

Bland beslagtagna substanser har man ofta även 
funnit sådana produkter som innehåller en 
blandning av flera olika substanser. Av dylika 
partier är det omöjligt att avgöra användningsdos 
vilket gör att det är speciellt riskfyllt att använda 
dem. Det är oerhört viktigt att du alltid börjar med 
minsta möjliga mängd ifall du inte med säkerhet vet 
vad det är för substans du tänker använda. 



HEPATIT C



Hepatit C är en virusförorsakad leverin-
fektion som obehandlad kan leda till le-
vercirros och levercancer. Bästa sättet att 
undvika att få hepatit C eller att föra vi-
ruset vidare är att alltid använda egna, 
nya och rena tillbehör. Dela aldrig och 
låna aldrig ut något av tillbehören som du 
använder för att injicera.



HEPATIT C

Hepatit C kan överföras via vilka tillbehör som helst 
som används för att injicera, inte enbart nålen. 
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Gå alltid och testa dig för hepatit C 
om du misstänker infektion, och 
minst 2 gånger i året ifall du 
injicerar droger. 

Om du blir smittad, kontakta sprut-
utbytesmottagningen eller din hälso-
central för att utreda möjligheten till 
vård.

Vården av hepatit C har 
utvecklats betydligt. Det är 
möjligt att behandla hepatit C 
med nya läkemedel som ger 
betydligt mindre biverkningar 
än behandlingen med 
interferon.



Hepatit C överförs via blod, och även en 
liten mängd blod räcker för överföring.

Överföringen sker oftast då 
mänskor delar tillbehör som 
varit i kontakt med blod.



Blod kan finnas på: 
ALCOHOL PREP

ALCOHOL PREP

Rakblad, nagelsaxar 
eller tandborstar. 

Piercing- eller 
tatueringsutrustning 
(inklusive bläck eller 
bläckflaskor) som inte 
steriliserats tillräckligt bra. 

Rör, sugrör eller hoprullat papper eller sedlar som använts 
för substanser som intas via näsan.

Nålar, sprutor, filter, klickkoppar, spritlappar, stasar, i vattnet som 
använts för att förbereda eller injicera substansen.

Dela aldrig något 
av dessa tillbehör.



För att undvika att få eller 
sprida hepatit C: 

Det är oerhört viktigt att du varje gång då du in-
jicerar använder nya rena oanvända tillbehör. 
Alltså varje gång nya nålar, sprutor, filter, klick-
koppar, lappar och sterilt eller rent vatten. 

ALCOHOL PREP

ALCOHOL PREP



Låt en professionell studio där man enbart använder 
sterila instrument, nya nålar och nytt bläck, göra dina 
piercingar eller tatueringar. Det är ytterst viktigt att 
inga tillbehör som används för att tatuera, inklusive 
bläck, delas för att tatuera utanför studions 
verksamhetsområde.

Hepatit C kan överföras via sex, även via 
mun- eller analsex, fastän det är ovanligt.  
Menstruation ökar risken för överföring och 
analsex är mer riskfyllt än de andra formerna. 



Säkrare injektioner

Friskare blodkärl

Friskare kropp

Säkrare 
handlingssätt
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