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Snifferstofsmisbrug
Snifferstofsmisbrug bliver et større og større problem i nutidens samfund, specielt blandt den yngre generation, fordi snifferstoffer er lettilgængelige og kan inhaleres. Selvom det er billigt at opnå
en rus på denne måde, så er mange tydelige tegn på, at ofrene betaler for det på anden måde gennem deres misbrug. Disse tegn kan bl.a. være problemer med hjernen og manglende evne til at
fungere socialt. Når symptomerne tager til, er det på tide at søge hjælp. På GoMentor.com kender vi de farer, der er forbundet med et langvarigt snifferstofsmisbrug, og vi kan hjælpe dig gennem
din behandling.

Symptomer på snifferstofsmisbrug
Disse er nogle af de mest almindelige tegn og symptomer på et langvarigt snifferstofsmisbrug.
Svimmelhed og sløret syn såvel som andre fysiske problemer.
Døsighed og ligegyldighed er ligeledes tegn på snifferstofsmisbrug og afhængighed
Dårlig motorik og manglende evne til at udføre simple opgaver er andre tegn på et langvarigt snifferstofsmisbrug.
Udover disse tegn er der også andre farer forbundet med snifferstofsmisbrug.

Farer og risici i forbindelse med snifferstofsmisbrug
Der er en række risici og farer forbundet med både kortvarig og langvarig brug af snifferstoffer. Snifferstofsforgiftning kan forårsage alvorlige hjerneskader. Dette kommer til udtryk ved forringet
motorisk sans. Problemet med de nogle af de forskellige skader er, at de er permanente og kan ikke helbredes. Andre former for risici har at gøre med de sociale aspekter i livet. Der følger en
række følelsesmæssige problemer med snifferstofsafhængighed. Alle disse farer og risici er værd at overveje, hvis man tror, at man har et problem med snifferstoffer, og hvis det er tilfældet, er
der hjælp at hente.

Behandling af snifferstofsmisbrug
Hvis man vil undgå de ovennævnte konsekvenser af snifferstofsafhængighed, er det vigtigt at søge hjælp for sit misbrug. Det er nemt at se tegnene på et misbrug. Det svære er at søge hjælp,
for det første skridt er det sværeste at tage. Dette har vi stor forståelse for på GoMentor.com. Derfor har vi professionelle terapeuter med speciale i behandling af snifferstofsafhængighed til at
hjælpe dig. Hvis du har brug for hjælp til at få dit liv tilbage på rette spor, og du er træt af de problemer, der er forbundet med snifferstofsmisbrug, er det på tide at tage det første skridt mod
bedring og kontakte en terapeut eller psykolog på GoMentor.com. Her kan du få den hjælp, du har brug for. Det er en langvarig proces at blive helt rask, men med den rette hjælp har du en god
chance.

Definition afSnifferstofsmisbrug
Snifferstofsmisbrug er inhalering af forskellige gasser og dampe med det formål at få en kemisk reaktion i hjernen, på trods af at man kan få alvorlige helbredsproblemer og andre bivirkninger.
Tegn på snifferstofsmisbrug er helbredsproblemer med bl.a. synet, langsomme reflekser, dårlig motorisk sans og andre problematiske symptomer.
Svimmelhed
Slødret syn
Langsomme reflekser
Døsighed
Dårlig motorisk sans

