
TOLUÉN  - ľahko dostupný, ale nebezpečný... 
 

 

 Vdychovanie organických rozpúšťadiel - 

solvencií sa rozšírilo v druhej polovici 20. storočia aj 

na Slovensku. Najčastejšie používané látky sú 

riedidlá, lepidlá, čističe pre domácnosť a pod.   Aj 

keď sa od seba tieto látky líšia chemickým zložením, 

spoločným znakom pri zneužívaní je ich ovplyvnenie 

centrálneho nervového systému.   

 

V súčasnosti zneužívanie rozpúšťadiel 

obzvlášť toluénu pozorujeme predovšetkým 

u chudobnejšej časti populácie. Problém predstavuje najmä u detí a mládeže. Dnes sa 

stretávame s inhalovaním rozpúšťadiel už u detí na základných školách predovšetkým 

u marginálnych skupín obyvateľstva, kde je tento druh toxikománie rozšírený.  

Hlavný dôvod prečo je toluén natoľko preferovaný je fakt, že má nízku cenu (nižšia 

ako pri alkohole) a je relatívne ľahko legálne dostupný.  

Toluén je bezfarebná kvapalina s aromatickým zápachom. Používa sa ako rozpúšťadlo 

vo farbách a syntetických náteroch.  

Patrí medzi drogy typu organických rozpúšťadiel – solvencia. Spôsob aplikácie je 

predovšetkým inhalovanie – vdychovanie hlbokými vdychmi nosom (sniffing) výparov 

z namočenej tkaniny, zo sáčku, výnimočne priamo z fľaše. Takýto spôsob užívania sa nazýva 

aj „fetovanie“.  

 

Účinky na zdravie 

Inhalovanie toluénu spôsobuje fyzické ale aj psychické príznaky. Nepriaznivý 

vplyv má predovšetkým na centrálny nervový systém a na intelekt človeka.  

Častým psychickým prejavom hneď po inhalácii toluénu sú: eufória, poruchy 

vnímania, halucinácie.  

Účinok toluénu sa dostavuje behom niekoľkých minút. Počas akútneho ovplyvnenia 

drogou dochádza aj k zmenám vnímania reality a rôzne ilúzie.  Účinok je krátkodobý 

odznenie prejavov je do niekoľkých desiatok minút, pokiaľ inhalácia nepokračuje alebo sa 

neopakuje. 

K telesným prejavom patria najmä búšenie srdca, zvýšené potenie, poruchy dýchania, 

zmeny v motorických funkciách a rozšírenie zreníc. Často sú popisované aj subjektívne pocity 

ako hučanie v ušiach, závrate a neadekvátne čuchové vnemy.   

Dôsledky  

Experimentovanie s inhalovaním môže spôsobiť smrť udusením inhalovanej látky, 

predovšetkým pri „snahe zvýšenia účinku“ rôznymi praktikami. 

Častými dôsledkami „fetovania“ bývajú rôzne poleptania kože, dutiny ústnej, hrtanu 

a nosovej sliznice. Medzi ďalšie fyzické dôsledky môžeme zaradiť poruchy imunitného 

systému, obličiek a poškodenie nervovej sústavy a s tým spojené príznaky.   

Dôsledky pri chronickom zneužívaní toluénu vedie okrem závažných fyzických 

ochorení zapríčinených poleptaním anatomických častí tela, či poškodením nervového 

systému aj ku psychickým dôsledkom. Pri abstinenčných príznakoch užívatelia pociťujú časté 

nutkanie pokračovať v inhalovaní. 

 Inhalovanie toluénu spôsobuje už po krátkom užívaní psychické dôsledky ako sú: 

zníženie intelektu, výpadky pamäte, poruchy reči až delirantné stavy pri chronickej závislosti,  



ktoré sú spôsobené defektmi na mozgu. Vedie aj ku strate sociálnych kontaktov a celkovej 

apatií o seba a okolie.  

Závislosť na toluéne a ostatných organických rozpúšťadlách je veľmi nebezpečná. 

Okrem celkového vplyvu na zdravie, psychické dôsledky zneužívania tohto typu drog sú 

veľmi nepríjemné a spôsobujú, že človek sa dostane na okraj spoločnosti, zostane apatický 

bez záujmu o seba a prostredie.  

Najhoršie na zneužívaní týchto drog je, že sa k nim uchyľujú predovšetkým deti,  

ktoré si užívaním týchto látok degenerujú mozog do takej miery, že často sú následky 

nezvratné a pretrvávajú vo väčšej či menšej miere celý život.  

 

Zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vyplýva, že veková 

skupina liečby závislých na prchavých látkach je u mužov 23,7 rokov a u žien 19,2 roka, čo 

predstavuje jeden z najnižších  priemerných vekov liečby drog u oboch pohlaví. Veková 

štruktúra liečených na prchavých látkach je najvyššia vo vekovej skupine do 19 rokov, vo 

vyšších vekových skupinách liečba na závislosť prchavých látok klesá (NCZI,2016). 

     

 

Vypracovalo oddelenie Výchovy k zdraviu RÚVZ Trenčín 
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