Svenska diskussionsforum om missbruk av Concerta och
Ritalin (2007-2010)
Jag får Concerta utskrivet, & undrar hur många mg man måste knapra för
att få känna sig lite halvt tjackad? om det ens går.
____________________________________
Börja långsamt, olika från person till person.
För att få liknande effekt av affe . så brukade jag ta cirka 10-15 stkn o
blanda me några folkisar. Då var det bara dra fram damsugarn lissom.
Men som sagt testa dig fram, knapra med högt tempo
________________________________________
Dom jag knaprade förut var 36or. Men ta det lugnt bara, ja säger absolut
inte du skall första gången knapra i dig 15 stkn.
Hade en polare som drog i sig 26, det slutade med att han blev för tjackad
o jagade min kompis med en mopedhjälm i cirka 20 minuter.
Ta det lugnt för fan. Börja med 1 Drick några öl. Känner du inget så ta
några till. Fortsätt såhär. Försök håll tempo om du inte knaprar alla
samtidigt (lättare att snea).
Mina erfarenheter av Concerta (lider ej av ADHD) är att jag får knapra
många,hålla tempo dricka öl för att känna mig tjackad
________________________________________
Jodå, jag har ADHD och jag blir absolut tjackad av Concerta... 60-100 mg
räcker bra, men jag är också mer lättpåverkad än de flesta...
________________________________________
Okej! Då vet vi det. Men som vilken annan "drog". Testa dig fram
Trådskapare för din kropp är inte som nån annans. T.ex jag behöver 360
mg för att bli tjackad på Concerta medans Nemesis1 behöver bara cirkus
100.
Detta beror ju även på hur tolerant du är mot Amfetamin, men eftersom
jag inte tror du tatt "gatu-tjack" så ofta så borde du börja lugnt.
________________________________________
Jo, jag har använt vanligt gatutjack ganska flitigt innan jag blev iväg
skickad till p12, bor nu på ett behandlingshem för psykosociala problem &
tar pissprov ganska regelbundet.
Det har nu gått 6 månader sen jag tog sist, men suget försvinner aldrig,
tänker på tjack nästan dygnet runt, så iomed att jag fick diagnosed ADD
så får jag Concerta utskrivet vilket passar mig utmärkt.

________________________________________
Jag tog runt 300mg, då fick jag sjuk jävlig panikångest och trodde jag
skulle dö. Medans min vän som tog samma dos mådde extremt bra. Så ja,
det varierar mellan olika personer. ;_;
________________________________________
Jag har ADHD och får concerta utskrivet
Jag knarpar två kapslar varje morgon, 54 + 36mg, dvs. 90mg varje
morgon.
När jag tar en dubbel dos blir jag bara obekväm, får skakningar och yrsel.
Ett tips är att tugga sönder kapslarna. Concerta är ju långtidsverkande,
men om man krossar kapslarna får man i sig allt på en gång, annars
sprids allt ut över 8-12 timmar.
Ritallin, däremot, är skitbra.
Jag tar cirka 8-10st å 10mg/st så mår jag toppen sedan.
Tips: kombinera _inte_ concerta tillsammans med alkohol. När gjort det
har jag inte kunnat sova på upp till 60 timmar.
________________________________________
Jag får Concerta utskrivet 54 mg . Och jag lovar du blir helt väck , räcker
med 3-4 du blir så glad så du vill gråta ! men som sagt börja lungt sen
ligger du och spelar snake i 7-8 timmar
________________________________________
Tugga 2 54or så slår det skönt, Det sägs att man ska lösa upp dem i
skållhett vatten för mindre biverkningar från concertan såsom slö o degig
tanke förmåga och därmed ett mer affe likt rus! Har dock ej provat detta
då jag inte kommit över preparatet så många gånger! Alla borde ha en
ADHD kompis som vill va me o leka
________________________________________
För övrigt räcker det med ½ 54 mg:are för att jag ska få en märkbar
energi/motivationsboost, tar jag mer blir jag sjukt insnöad i allt jag gör.
________________________________________
18, 36 , 54mg
jag har 54mg å effekten är 12timmar
läs på www.fass.se concerta så får du veta allt om medicinen
å ja den kickar på som fan sänkte 4st 54mg ej krossad
någelunda hög i 12timmar, najs eufori känsla.

______________________________________
Jag vill inte lägga nåra pekpinnar men dom jag känner som i nödfall slår i
sej gör så här.. 6-10 bruna(54?) skala -sen delar man halva ena delen är
skit (depå?) o andra delen filtrerar man noga 2ggr..verkar funka.
________________________________________
Jag krossade och kastade i mig 3x36 MG och fick ett jävla rus
________________________________________
Jag har Precis idag fått Concerta ut ordinerat.
Och har fått diagnosen Symtom av Adhd.
Jag har alltså inte adhd till 100% Men ska nu endå få concerta för att
hjälpa den problematik jag har.
Och till en början fick jag nu 18mg depå tabletter.
Och de var väl med lite skräckblandad förtjusnings jag svalde första
tabletten.
Men jag har inte kännt någonting alls, Och då menar jag inte "rus" Utan
något mer koncentration eller mer fokusering eller mer pigg och mer
motiverad villket concertan ska hjälpa mig med.
Imorgon ska jag testa ta två 18mg depå, Eller är det någon som har
något annat bra förslag.
Sedan har jag även haft tankar på att någon gång, Kanske slå sönder dom
och försöka få någon "tjack" liknande rus, Jag har egentligen aldrig använt
droger förutom Nikotion och alkohol. Men alltid varit sugen att pröva. Jag
har visserligen prövat Spice, Men där fick jag ingen effekt whatsoever. Så
tänkte att de var väl säkerligen bara så att man blev lurad.
Men som sagt, Skulle vilja uppnå ett rus någon gång från någon typ av
drog, kan vara amfetamin eller Marijuana, Eller något annat trevligt. Jag
vill mer testa å smaka lite på livets goda frukter.
Och sedan vill jag ju som sagt ha lite råd och tips om concerta, och hur
många 18 mg depå jag bör ta imorgon för att uppnå effekt för att hjälpa
Adhd symptom och inte för att nå rus.
Men jag vill ju även ha lite info om de där med rus, Både från concerta lr
andra droger.
Och om andra droger hur man tillverkar eller var man får tag i skiten ahah
________________________________________
ritalin är mke mer phun (fun) 20mg moddad frisättning fast jag
tar ut alla små vita kulor å svöljer allt med ett glas vatten
så man får direkt effekt,.
ör förövrigt ordinerad 2x 54mg (108mg) concerta + 20mg ritalin
ca 130mg varje dag, å vet ej om _det_ är den rätta dosen..
dom e allt bra skumma på psykiatrin, som frikostigt skriver ut concerta å
ritalin
hämtat ut för över 10.000kr
2000kr\varje månad är min s.k medicin kostnad,

ritalin\concerta
tur att man betalade 0kr å har gratis till 2009 mars.
men det pajjar insomningen som fan, där zopiklon täcker upp.
lol.
________________________________________
Jag och min läkare har gjort så här, Första dagen var de 18 mg, Andra
dagen 2x18mg, Tredja dagen Idag/igår ej lagt mig än 3x18mg, Och
eftersom jag fortfarande ej känner effekt så jag idag/imorgon när jag
stiger upp ta 4x18 och fortsätta med samma kning upp till 7x18mg eller
tills jag känner att jag får den effekten av concerta jag sak ha. Annars ska
det prövas med ritalin eller en kombination av ritalin.
En annan sak du även skrev, De är att man ej borde ta mer än 54 mg, De
är bullshit. Min mormor jobbar med dessa droger till fångar på norrtälje
anstalten.
54 rekommederas som ett max på barn som fortfarande går grund skolan.
och 96 till 130 är oerhört vanligt att äta dagligen idag.
________________________________________
Jag och en vän sitter och käbblar, man kan väl för fan inte snorta
concerta? 36mg har han investerat i. Han menar att man ska slänga den
grå delen och snorta i sig det vita, vilket jag tycker låter väldigt märkligt.
Jag vägrar att prova detta tills jag får bekräftat att några andra idioter har
gjort det med nämndbar effekt!
________________________________________
Jag och två polare delade på 10 st 36mg concerta för ca 1 timme sen, jag
tog 4, "Per" tog 4 och "Blå" tog 1, jag känner mig speedad och har askul,
skriver på tangentbordet med sån iver att man kan tro att jag pullar fitta,
per är speedad, mår fett bra, och är lite, lite illamående och blå är hur
urspeedad som helst, men sen är han extremt lättpåverkad och novis
inom området, ska ta den sista concertan snart eller om blå tar den, se
rusrapportdelen imorgon.
Sammanfatningsvis? ja man kan bli speedad av en 36mg:s concerta, men
fler är önskvärt, nu ska jag gå och köpa cigg på macken, 5km är ingenting
i detta tillstånd!
________________________________________
Det fungerar ypperligt att (miss)bruka concerta i syfte att berusa sig
själv... funkar mycket bra!
________________________________________
Har just lyckats bluffa en psykiariker om att jag lider av ADHD (krävdes
två besök. Inga tester etc, endast kontant betalning. Den hustlern

vägrade tom att ta emot Visa-kort, och han överväger nu att skriva ut
Concerta till mig.
________________________________________
Jag var på två besök och på det tredje fick jag concerta utskrivet min
läkare sa att jagfick säga till om jag inte kännde någon skillnad så skulle
han öka dosen åt mig.
Han sa också att det fanns andra mediciner att ta till om concertan nu inte
skulle funka för mig.
________________________________________
jag har stark ADHD och får 80 mg ritalin per dag, har aldrig tagit den som
jag ska , bara missbrukat men om jag krossar 40mg och snortar får jag
lite effekt,och fortsätter jag sedan så blir jag rejält speedad.
________________________________________
Jag själv använder Conserta 54 Mg dagligen.
Jo jag kan bli hög på det ibland.
Kan bli tok speadad. Och tala som en telefonförsäljare med enorma
puppiler.
Kommer ihåg när jag tog två stycken 36 mg första gången. Vilket jävla
åka det blev. Sprang runt i lägenheten å sjöng för mig själv medans jag
drack sprit och festade för mig själv.
Men det slutade väldigt illa fick kraftig panikånges när det 12 timare
senare gick ur kroppen.
________________________________________
162 mg är inte specielt mycket för vissa. Vet dom som står på 200-300
mg morgondos och 100-150 mg till eftermidagen. Och det händer inget
specielt med dom. Dom har inte heller adhd men har add vilket gör att
dom inte är hyperaktiva. Jo visserligen är dom äldre anfetaminbrukare
men ändå.
Och du säger att du inte har adhd. Jo tjenare om du inte haft det skulle du
inte sitta på röven i 10 timar focuserad å skriva på en text. Du skulle vart
uppe och sprungit runt som en tokdåre.
SKÄRP DIG FÖR FAN NUUUUU.
________________________________________
Fick själv en jävla huvudvärk samt tryck/magont av endast 54mg, jag
svalde ju det dock helt så var inte direkt i rus syfte. Kommer jag med
största sannolikhet uppleva samma om jag krossar eller krossar och
snortar det vita bara?
____________________________________
För någon helg sedan var jag ute o söp rätt hårt.
Det hela slutatde hos en kille som hade ritalin. Jag hade inga planer på att
ta tabletter, bara dricka.

Men till sist så frågar en av killarna om jag vill ha, jag svarar inte direkt
utan bara sticker fram min hand, full som jag var.
Jag har aldrig tagit ritalin i hela mitt liv, men jag tänkte att det inte kunde
vara värre än allt annat jag stoppat i mig genom åren.
Till saken hör det att jag inte längre tar drogor, mer än alkohol.
Jag stoppar i mig två små runda piller (tror till 99% att dom var vita)
Fick reda på att det är en vuxen kille som har DAMP som dom fått pillerna
av, så jag vet inte styrka eller något alls.
Efter ett tag så blev jag hur trött som helst, ville bara sova. Men då det
inte alls kändes vidare säkert att somna hos tre inte allt för nära killpolare
väljer jag att krypa ur deras sovrum sen hem till mig. Där är jag hur pigg
som helst, galet pigg...
Efter ett tag börjar jag dock få ryckningar. Jag stammar som fan när jag
pratar i tele och mitt ben rycker samt ticks i ögonen, och munnen. Jag
tänkte att det snart går över men icke, detta blir bara värre och värre. Jag
kan varken äta eller sova.
Jag träffar senare dessa killar o lite mer polare, vi super vidare och framåt
kvällen så somnar jag, då har jag varit vaken i ett dygn (vilket inte är så
mycket egentligen) vaknar efter 18 timmar och känner mig lite matt, men
annars var allt ok. Nu är min fråga, varför fick jag sådana biverkningar på
två små ynka piller? Och var det biverkningar?
Jag känner bara mig överväldigad av två små piller
____________________________________
Tja, det låter som ganska vanliga speedsymptom... Och har man inte
använt droger på länge brukar man ju inte behöva så stora doser... Sen
så blir ju tjejer vanligtvis lättare påverkade än män... Jag har åtminstone
en väninna som jag sett bli väldigt speedad på 1½ tablett 36mg
Concerta...
____________________________________
Nåja, jag begrundade det jag sa om klägg i näsan på Dolcontin och
Concerta, så det finns ju alltid en chans att Ritalin på depot fungerar
annorlunda... Men jag skulle ändå säga att det är ganska onödigt att börja
göra sig en massa besvär med att försöka krossa pillren då man lika gärna
bara kan tugga i sig dem... Skillnaden på att snorta och bomba amfetamin
är ju inte såå stor, och metylfenidat fungerar säkert likadant...
____________________________________
vart riktigt full i helgen och snorta ett pytelitet piller jag fick av en lirare,
kommer inte ihåg vad de hette men han gav mig rådet att snorta de...
märkte inte av nån större effekt förutom att jag kände mig skum i huvet
ett dygn efter. har haft tics i ögat i två dygn också... kan de vart ritalin?

____________________________________
Tänk om man hade haft sådan tur
Detta stödjer dock min tes att det som står i bipackssedeln att en
"normaldos" Concerta motsvarar en hundradels "missbrukardos" inte
stämmer speciellt bra.
Jag blir överhuvudtaget inte speedad på de 54mg om dagen jag är
ordinerad (vilket inte heller är meningen) men lek med tanken att
uppgiften i bipackssedeln stämmer, då skulle jag alltså trycka i mig
540mg Concerta (100 tabletter[1000 tabletter]), vilket förmodligen kan
vara livshotande och/eller en hel uppsjö av andra bieffekter såsom att
levern sprängs i bitar etc
____________________________________
okey okey, men det finns ingen chans att dom skickar testet på analys,
vilket jag förstår händer ibland?
förstå min oro, jag vill vara helt säker innan jag tar mej an världen i
metylfenidatierat skick.
edit: som jag skrev i en annan tråd nyligen, så skickar snuten nästan
alltid urinproverna på analys (iaf här), då är man väl körd iaf?
____________________________________
btw - för att återgå lite till topic - dom jobbigaste biverkningarna av ritalin
etc, är iaf för mej:
1. kraftiga svettningar.
2. en extremt jobbig överkåthet när man börjar gå av.
3. illamående/vomering (ibland).
sen är puls/blodtryckshöjningen rätt obehaglig tycker jag, värre än på
tjack iaf.
avisen i allmänhet tycker jag är rätt lik den på tjack, möjligtvis något
skonsammare..
____________________________________
följande former har jag kommit över metylfenidat (skrytlistan):
Concerta 18 mg (provade dock ej, utan gav bort)
Concerta 36 mg
Concerta 54 mg
Ritalin 10 mg
Ritalin 40 mg

fick f.ö nyligen reda på att min <nära släkting> som i alla år fått
Amfetamin 5 mg, nyligen har fått dessa utbytta mot Concerta 54 mg..
undrar igentligen vad som är att föredra, metylfenidat eller amfetamin?
____________________________________
Stämmer inte! Jag har ADHD och jag blir precis lika speedad som "vanligt"
folk om jag tar amfetamin eller metylfenidat...
____________________________________
en jävel i min klass går på medicinskt amfetamin. Han har en dos han tar
varje dag, denna dos har han tatt i flera år vilket blir att han måste trycka
i sig denna dos för att bli sig själv.
Hans tandkött och tänder ser ut som att titta på en skog utan jord för
rötterna. usch. Han är även i sin ena lilla värld hela tiden, har ingen aning
vad det beror på...
____________________________________
Ritalin kan jag bli yr i huvudet av och få svårt att fokusera. När effekten
avtar blir jag nedstämd, irriterad och får ont i huvudet.
____________________________________
Hur är det med tolerans?
Ingen aning, tar det bara någon gång var tredje vecka i brist på annan cs,
150mg och jag kickar på ett bra tag.
____________________________________
Har dock en fråga till är det farligt och ta amfetamin efter att ritalin
effekten lagt sig lite?
____________________________________
Säg det som inte är farligt? Jag har ingen aning, men jag gör det, gjorde
det så sent som igår, och tänkte börja med två ritalina nu på morgonen
när jag inte orkar gå och göra upp en lina.. Jag har inte dött iaf
____________________________________
Krossa tabletten iaf.Sug i rej.
Sen skulle jag krossa båda ritalinkapslarna. En snortar du under dagens
lopp, den andra tar du, med concertorna oralt,direkt, fast med krossat
innehåll, observera att de är stenhårda de små kulorna i! Det blir inte som
tjack, möjligen som en mix tjack/cola.
Alternativt tar du rövpanna med concertan och snortar allt ritalin....
____________________________________
Det går att ta samtidigt. Jag får både Concerta och Ritalin utskrivet.

____________________________________
Har en polare som hade ADHD förut. Och han har kvar en burk med
concerta. Fast inte så starka säger han (?). 30 tabletter för 200 kr. Bra
pris?
Han sa att han blir lite dåsig/trött av 2 stycken. Hur mycket kan ni
uppskatta att det är i varje tablett?
Så vad tycker ni?
____________________________________
Han har ju burken, han kan ju berätta styrkan för dig
Är det 54mg, snorta två stycken till att börja med, sen kan du öka
____________________________________
Jag är mest intresserad hur gick ADHD:n över? kanske inte du vet men
fråga om du pratar med honom.
Sen måste jag tilläga att jag blir väldigt påverkad av 36mg Concerta,
känner tom av 18 mg så det är nog väldigt indivuellt. Dock av Ritalin 90
mg blir jag bara trött.
____________________________________
tugga svälj, börja med ca 150mg sen ökar du om du vill.

____________________________________
Har haft ADHD Han har alltså fejkat sjukdomen och vill inte nå mer eller
vadå??
ont: metylfenidat är rätt fint. Köper ritalin själv och det är bara 10mg men
jag blir rätt fin på dom! fast själva ruset sitter inte i speciellt länge men
typ 4 st utspridda under dagen gör jobbet fan så mycket roligare
__________________________________
shit asså! Jag har ett ca 10 årigt ivmissbruk av affe bakom mig och första
gången jag testade metylfenidat så tog jag 50mg klockan var 14:30 och
var vaken till 07:30 dagen efter. Fan va billig i drift jag är
edit: Detta var ca 3 veckor sen jag provade första gången.
__________________________________
Är det bara 18mg'are så måste du käka en 4-6st för att kunna få ngt rus
som funkar.. sen tar du ca 3st varje gång du käkar mer) senare kasnke
minska till 2, 1 är ingen ide.. gör knappt nån skillnad
Btw, ganska svårt att smula ner concerta, Dela dem på mitten, Då ser du
att ena halvan av biten är vit och den andra är svart/brun, Käka bara det

vita för en snabb och stark effekt. det bruna gör så att de minskar ruset
fast håller en längre tid fattar du?
__________________________________
Man blir ganska soft på några 100mg, Men tyvärr så tycker jag iaf att
"euforin" inte håller i sig mer än 2timmar, sen känns det nästan som man
har AT...
Jag tycker iaf du ska köpa burken och testa lite.. Glöm inte tugga
sönder/mortla.. Dom är stenhårda små rackare..
__________________________________
ja tog nyss 1080mg metylfenidat å d e fanemig första gången ja får en
relativt bra påtändning på concerta, så vafan! ta alla å tugga dom!
du kommer inte att ångra dig..
__________________________________
Jag vet inte vad Concerta kostar svart eftersom jag har diagnosen ADD
och får ut skiten i stort sett gratis, men Apoteket har ju prissatt 30st
18mg för 498kr (om jag minns rätt), sen stegrar det därifrån.
Har man aldrig tagit Concerta förut så kommer du förmodligen att känna
av att bara svälja en 18mg, "höljet" ger mig en boost än idag. Jag
försökte tugga Concerta en gång och det händer aldrig igen så jag klipper
de itu istället.
På detta sätt blir jag speedad, kan fånga kulor och räkna snabbare än
miniräknare på doser 108mg och uppåt.
Jag skulle säga att det är ett bra pris du har där och av de som har fått
smaka ur min burk så att säga så verkar den generella åsikten vara att
det funkar bra till en början, men vi är alla eniga om åsikten om att det
inte är en höjdarmedicin att behöva ta varje dag.
__________________________________
En vän har concerta 18 mg o nu undrar jag hur fan jag ska missbruka
dem (kapslarna) gärna en bruksanvisning i steg för steg. Har provat ladd
men aldrig depåtjossan som dessa. HELP!!!
__________________________________
Kostar på apoteket 510 kr för 30 st, men 18mg vet jag inte om det är så
mycket att hurra för, kanske om du tar alla på en gång
__________________________________
Tog senast för 2 dagar sedan, 3 st 18 mg och märkte inte av något.
Och vad för mening med att testa något som man inte känner av?
30 x 18mg = 540mg...

__________________________________
jag tuggade i mig en hel burk (30 st) 54 mg utan problem. skööön blir
man
__________________________________
under 3 timmar kanske.. men jag var kalas speedad i 2 dagar och mådde
riktigt bra.
__________________________________
jag har conecrta utskrivet fr 72mg (2*36mg dagligen, för tt bli "påtänd"
käkar jag då minst 10 54mg tuggade såklart eftersom det är depot.
__________________________________
Detta stämmer fan! Jag om jag drar i mig typ 200 mg concerta är jag
speedad 20 h framåt.
__________________________________
ja, man lär sig mkt av drogen efter ett tag, jag var inte alls insett när jag
upptäckte ritalin , hade bara rökt hasch ngn gång, sen märkte man mer
och mer att det inte går o äta o så.. men jag föredrar ändå starkt ritalin ,
ska du ha ett race föreslår jag att droppa kanske 8 st 54.or concerta och
sedan har du ritalin och snortar , då har du en lited depot dos som håller
dig i varv sen drar du linor på det , det tkr jag är skönt , för man blir så cp
i skallen efter allt och det är så skönt.
______________________________
jag skulle föreslå att du tuggar sönder minst 4 st och sväljer, sen fyller du
på och på ,, det är skönt med concerta oxå eftersom det räcker längre,
men svaragare kick, däröfr du ska ta en rejäl dos i början
______________________________
testa er fram med pillrerna, äre ritalin så krossar ni det o snortar äre
concerta tuggar ni o sväljer sen väntar ni o ser om de behövs mer, har
aldrig hänt mig ngt och ja har tagit monster doser ibland
______________________________
Har fått en del 54mg:are av en annan polare. Helt värdelöst rus tycker jag
nu... Lite skön i kroppen dom två första timmarna, sen är det bara
jobbigt.
______________________________
Om man finfördelar concerta / ritalin, främst det senare, och drar upp det
i näsan samtidigt som man krökar så kan man få ett rätt behagligt rus.
______________________________
Om man snortar krossad ritalin och bombar lite, totalt ca 120mg, samt
krökar så brukar åtminstonde jag få mer energi, känna mig upprymd och

bli mer empatisk.
Men som sagt, det handlar väl säkert bara om vad man tycker är påtänd
och inte. Jag nöjer mig med det iallafall.
______________________________
Jag gillar metylfenidat starkt. I höga doser så blir jag bra mycket mer
stimulerad (Läs: pundig) än vad jag blir av tjack. Med mycket mindre
eufori dock. Men det är ett extremt bra sätt att fördriva tid. Jag tycker
tjack lämpar sig bättre i sociala situationer då man blir gladare, mer
empatisk och inte så pundig, men nu idag när jag testkör mitt tjack så
hade jag nästan hellre suttit på ett gäng Ritalin eller Concerta och snöat in
riktigt ordentligt på någonting helt onödigt.
Förresten, ni som säger att metylfenidat funkar bra tillsammans med
alkohol. Drar man tjack när man dricker alkohol eller tvärtom så tar
tjackruset över ganska totalt och man blir relativt nykter. Om ni jämför
det med Ritalin eller Concerta, får man mer utav alkoholen då?
______________________________
Nästan alla droger folk använder i russyfte har även använts som medicin.
Ex: Amfetamin, Metamfetamin, Heroin, Kokain, Cannabis.... osv
______________________________
har på nytt fått tag på conserta.. bästa sätt att ta de på för att få så goe
effekt som möjligt. jag har knapprat på dem innan men finns de någe mer
man kan göra ? blir det bättre om man skulle krossa dem helt och bomba
eller ?
______________________________
Krossa och svälj, på tom mage så tas de upp snabbare.
Finns j*vligt mycket info om concerta här, bara att söka...
______________________________
snorta dem....???
______________________________
Nej för fan. Snorta inte! Min näsa va klibbig i flera timmar
______________________________
Tjena det är så att jag har kommit över 30 sådana tabletter. Jag har tänkt
använda dem till plugget. Har testat Ritalin innan men det var i vanliga
tabletter som det gick att krossa och snorta relativt enkelt. Min fråga är
hur jag kan göra detsamma med dessa tabletter. De är relativt hårda men
är det bara att köra två skedar så är saken biff? Eller bör man inte snorta

depottabletter? Som ni ser så är jag inte den mest erfarna och all hjälp
skulle uppskattas!
______________________________
Ska du plugga på dom så ska du äta dom som dom är. Jobba
överstimulerad resulterar bara i en massa onödigt tjackbabbel.
______________________________
Du kan antingen skala av det yttersta lagret, som gärna sätter sig som
små plastbitar i tänderna när man tuggar tabletterna, eller så lägger du
tabletterna i varmt vatten och drar av hinnan. Som någon sa, ska du bara
plugga så bör du svälja dom hela. Läs om concertas depoteffekter på
google.
Metylfenidat, som för övrigt är ett väldigt uppskattat lightsubstitut till
smutsigt baltiskt amfetamin.
____________________________________
Hej, jag har börjat missbruka min Concerta och vill egentligen lämna ifrån
mig medicinen till min läkare/psykolog ett tag men vet inte hur jag ska
lägga fram det.
____________________________________
Jag sitter i samma båt som dig, bara några steg före, och i en sämre
situation runt omkring mig. Jag började ta lite mer än jag borde för att jag
inte kände den effekten jag fick i början, och det blev bara fler och fler för
varje gång. Nu sitter jag här, en månadsranson slut på 3 dagar. Det gick
ur nu imorse, och den ångesten jag kände då önskar jag ingen. tänk er
tjackångest ggr tio. hade jag haft motivationen hade jag utan tvekan tagit
livet av mig, det fanns ingen ljusning och inget spelade någon roll, jag
bara satt där som ett apatiskt jävla flyktingbarn. ursäkta att jag skriver
osammhängande, har inte sovit än...
iaf, ta tag i det nu nu nu, helst igår
____________________________________
Drog 15 concerta på kväll
Jävlar vilken skruvad natt jag hade.
____________________________________
Vilken effekt får man om man bara sväljer tabletten som den är ?
Hur tar du den ?
Tacksam för tips och lite små info om concerta
____________________________________
Jag hade 10 st sådana för ett tag sedan och körde hammarmetoden för
att sedan bomba eländet. Jag ville få hål på skalet helt enkelt, för att

slippa vänta på att magen skulle bearbeta pillren. Att tugga sönder dem
var min första tanke också, men det går nog inte. Åtminstone inte utan
risk för att bita sönder tänderna.
____________________________________
jag tycker concerta 36 gick utmärkt att tugga, det var bara att masera
pillret lite med tänderna först, sen gick det som en dans
kände mej smått tjackad på 2st (tuggade)
____________________________________
Vill tillägga att jag tuggade i mig 14 stycken 36 mg:are under loppet av
ett par timmar. Dock inget jag rekommenderar.
Det blev ett jävla drag och skruvad blev man också. Mer skruvad än vad
jag upplever att jag blir på tjacket. Jag svävade ut i sjukt skumma
diskussioner med en god vän som hade käkat lika många som jag.
Dock var AT:n inte att leka med på morgonen. Bra mycket värre än AT:n
på tjacket.
Fina tabletter det där, men det lär dröja innan jag äter dom igen. AT:n var
faan inte värt ruset.
Hur mycket brukar ni dosera när ni käkar dom? Har testat allt från fyra till
ja, som tidigare nämnt 14 stycken. Och jag har upplevt att 4-5 stycken
räcker gott och väl (gärna med ett par öl), dock är AT:n fortfarande lika
förjävlig.
____________________________________
Mår ni inte illa av att ta så många? Tar jag mer än 4x36mg blir jag helt
uttorkad och kan inte svälja + magkramper.
____________________________________
Hej
Jag står inför ett enormt studieberg och har tillgång till Concerta 54mg
depot. Jag har inte ADHD utan har fått av en kompis. Någon här som har
tagit Concerta i studiesyfte? Hur ska man dosera? Kan man vara
koncentrerad även om man dygnar? Kan man hålla sig uppe i två dygn
och ändå fungera?
____________________________________
jag brukar käka ca 15-20 st concerta 54 mg.. fast då skalar jag dom och
bara käkar methylfenidatet.
och det brukar hålla mig vaken i 2 dagar utan problem. koncentrera mig
kan jag dock inte. men kör på du bara.

____________________________________
börja med 3-5 st, sen kan du fylla på vart efter.
en polare körde concerta för första gången för ett tag sen, han vart
speedad på 5 st.
____________________________________
haha käkade typ 10 st concerta 36 mg, vart fan vaken i 2 dagar.. men
konsenterad blir man som fan satt o skrev på datan som ett jihu i flera
timmar med alla mina msn kontakter, kunde inte sluta heller tänkte t.o.m
skriva en uppsats haha, men tyckte mest det bara var jobbigt för jag ville
ju sova :P
____________________________________
kan säga att 1 hjälper inte alls. kör minst 2-3 st iaf.
____________________________________
well, tog en kl 20 och måste säga att det inte hade behövts någon till.
Peakade för en halvtimme sen, och känner mig ruskigt fokuserad. Detta är
över mina förväntningar. Det ska nog noteras att jag inte väger så
mycket. Har även en lite tyngre vän här brevid mig som med två tabletter
inte känner lika stor effekt. Så verkansgraden är nog individuell. Han har
dock rökt en ganska stor mängd gräs tidigare idag. Kan vara det.
Nu hoppas jag bara att denna fokus med en Concerta kanske ungefär var
tolfte timme håller i sig 1½ dygn till. Som det känns nu borde det gå.
____________________________________
Alltså, du är en pundare med tolerans. Killen vill kunna vara vaken för att
kunna studera inte för att ha kul eller vara ball. Han har heller ingen som
helst erfarenhet. Du skrev "börja med 3-5 stycken", hade han gjort det
hade han varit så speedad att han inte visste var han ska ta vägen. Så
snälla.. om du inte har några vettiga råd att ge, ge inga alls. Vill inte göra
mig ovän med dig men snälla läs igenom, tänk och sedan skriv nästa
gång. Om man aldrig har rört drogen innan så är det väll ett ganska bra
val att börja med minsta möjliga dos.
____________________________________
ta en räcker gott och väl om du inte är pundare 15-20 st var det sjukaste
jag hört. kanske jag som är exremt känslig mot skiten men tar jag en så
kan jag inte sova på minst 15 timmar garanterat måste medge att efter
att man varit uppe ett tag på skiten så mår man grovt dåligt och får fet
ångest

____________________________________
För att fokusera och studera bättre räcker en 54mg tablett bra för de
flesta, två kanske vissa behöver. Tar man för mycket blir man inte bra på
att plugga även om det kan vara kul..
____________________________________
Metylfenidat är enligt mig det absolut bästa för att underlätta studier etc.
Man (jag) blir fruktansvärt fokuserad, det blir dessutom roligare att skriva
uppsatser t ex.
____________________________________
jag går på piller (kåvepenin ((tillfälligt, till på fredag mot inflammation och
infektion)) och sertralin) och funderar om det är farligt om jag slänger i
mig concerta innan jag gått klart på de medicinerna?
____________________________________
Tjenna, en polare har dragit kodein och undrar om det är lungt att köra på
med meph nu, han har dragit en line, han har tagit 7s kodein tabletter
som omvandlas till 21mg moffe i kroppen, han undrar om de är lungt dra
ett skott nu.
sen tänkte jag hur pass smart det är att blanda conserta med meph,
någon som provat, utifall det blir hjärtklappningar eller skit? har dragit en
line jävligt bra från eu-legals tänkte eventuellt lägga en panna nu.
är lite bäng å snurrig, ursäkta om jag formulerar mig snurrigt
____________________________________
Tjenare .. jag har hört så mkt om det här så jag undrar om (20,30,40mg
krossat ritalin) verkligen tas upp av näsan? vi pratar om kapslar alltså.
många säger att man ska svälja det fort efter en lina, jag drar en lina på
ca 30 mg och drar ner det i halsen efter några minuter , 15 min kanske ..
Är det fel? borde jag ist låta det stanna kvar där uppe? är det alltså sant
att det tas upp av slemhinnan? om det gör det hur länge bör det stanna
kvar där uppe isf för att man sedan kan dra ner resterna i halsen??
____________________________________
Går det att snorta concerta?!
____________________________________
ja, men då får du öppna kapseln och skrapa ur metylfenidatet.. som för
övrigt är precis samma sak som finns i concerta..
problemet med att snorta ritalin är ju att kapslarna innehåller små hårda
kulor med metylfenidatet i sig.. dessa små kulor är *inte* vattenlösliga*..

det har försökt då en bekant var sugen på att skjuta en ritalin med botch
som resultat..
____________________________________
Ritalin ska givetvis köras i rövpanna! Rektalt har metylfenidatet bra
tillgänglighet. Krossa bara dom småkulorna i en vattenlösning nogrannt,
in i pumpen med lösningen och tryck av i stjärten. Bra drag på det.
Även om många har något principiellt mot rövpannor kan jag verkligen
rekommendera det. De flesta som provar kör så i fortsättningen
____________________________________
Jag tog ritalin nu i söndags (fick av kompis som har ADHD), krossade inte
kulorna utan rakt upp i näsan bara . Jag har tagit amfetamin (eller
methamfetamin fick jag nu senare veta att det var), och jag tyckte de va
skönare på nåt sätt, ritalinet alltså. Vart riktigt social, pratglad, det vart
jag iofs av methamfetaminet också men, mja jag tycker fan ritalin
passade mig mycket bättre.

____________________________________
Har just lyckats få min psykiater att skriva ut Ritalina till mig (bågade ihop
att jag har ADHD osv), men inte kapslar utan vanliga tabletter om 10 mg.
Min fråga till er experter är nu hur många av dessa som man bör ta för att
ha lite skojj? Och hur, svälja hela eller snorta etc?
Och hur är jävlig är själva avtändningen? Sist jag tog riktigt tjack fick jag
tjackfrossa under ett klientmöte (jobbar som revisor) och började spy och
krampa i kroppen osv. Mindre roligt . Är avtändningen liknande med
Ritalina, eller kommer man undan lättare? ch så en sista fråga, hur skiljer
sig Ritalina mot Metamina?
Vote mycket tacksam för svar!
____________________________________
Förlåt, men jag tycker det är relativt störande när folk säger "Jag tog fem
kapslar"
Det finns ju i olika styrkor, right?
____________________________________
Exakt, själv har jag fått dem i pillerform (a 10mg). Och jag är nu mycket
nyfiken på hur många man måste/bör ta för att bli lite latjjo. Och hur?
Bomba, sniffa, dricka?
Förstärks eller försvagas ruset om man kombinerar med alkohol? Eller har
det ingen som helst påverkan (vilket ju förefaller troligast)?

____________________________________
5 kapslar a 40mg/kapsel
____________________________________
Först tog jag Stilnoct 5 st 10 mg sen cirka 8 Concerta 54 mg, som jag åt 4
st och sniffade två och rökte två (vf vet jag inte).
Har bara gått 12 timmar sedan jag tog det, nu undra jag hur farligt det är
(skala 1-10)
Jag satt under hela natten och dela och skala concertan, väldigt jobbigt
som ni vet. Det kändes som jag fick ett psykos liknande beteende
eftersom folk i min närhet hade svårt och få kontakt med mig ibland och
ingen annan fick röra grejerna. Mina händer blev helt gula och vita, det
kändes och såg ut som om concertan gick in i händerna och fingrarna. Är
detta farligt?
____________________________________
Hög dos.. blir säkert inte så behagligt, men det ska nog inte vara någon
livshotande fara. Rock on!
____________________________________
Lånar tråden lite..
Hur mkt ska jag ta för att bli påtänd på Concerta ?
Och är det lagligt att ta / syns det på piss prov ?
Tack på förhand =)
____________________________________
det är inte farligt och det syns inte på pissse test ,ifall du blir haffad säg
att du tror du har adhd och provade concertan ,ja man kan bli påtänd
käkade sj 10 concerta 54mg och blev fitt kickad men jag hadde tagit
massa annat skit och hadde snortat concertan och hadde käkat det och
rökt det i bong
____________________________________
Det är väl visst farligt?!
Concerta är olagligt att inta om du inte har recept på skiten och diagnosen
ADHD eller liknande.
Man kan bli sjukt påtänd av Metylfenidat, jag blir "salongstjackad" av en
37mg-tab.
För ett lite vildare rus brukar jag ta ca ~3-4 stycken 37 milligrammare.
Dosering gällande Metylfenidat är dock oerhört individuellt, och du bör
prova dig fram försiktigt tills du upptäcker den "rätta" dosen för dig.

____________________________________
Ring Ambulans!! För Helvete!
// Upptäckte nu i efterhand att tråden var gammal. Är det någon som har
vart dum nog att göra likadant och hittar den här tråden så lyd då mitt
råd för fan. Ett helt under att snubben överlevde. Peace out.
____________________________________
Jag har ADHD och äter concerta men har inte tagit metamina men
concertan tar jag endast när jag verkligen behöver eftersom jag känner av
dem många biverkningar Concerta ger en, bla, irritation i näsa och hals
sömnlöshet, ofrivilliga rörelser (tics), aggression, oros känsla, oväntade
förändringar av humöret, yrsel, hosta
magsmärtor eller obehag, illamående eller kräkningar, diarré och
retlighet.
Kolla hur dina värden är för jag har fått nå djävulska hjärtklappningar och
ojämna blodvärden. Ju högre dos ju mer troligt att du känner av dem
olika biverkningarna från just Concerta.
____________________________________
Concerta kallar jag och min flickvän för "städpiller", för jag kan gå såsig
och trött hemma och inte ha psykisk kraft att kanske diska och fixa lite i
köket. Men tar jag en Concerta, så efter ca. 20 min. till 1 tim. (tiden
beroende på om jag tar dem hela eller biter av) så blir allt bara så enkelt
att göra, jag kan diska hela skiten och bara stå och vissla för mig själv i
köket. Sortera kläder i garderoben, plocka i sär kaffebryggaren och göra
rent den med T-sprit och tops, del för del och skruv för skruv.
Helt underbar medicin, det tycker även mina vänner, som får smaka
någon när de ser lite halvsega ut. Vilket de gör ganska ofta! Här är det ju
bra att det inte syns på varken piss eller blodprov om du tagit Concerra.
Har inofficiellt brukat tjo lite då och då, så jag har lite att jämföra med. Ett
Concerta-rus är mycket skönare och behagligare än ett tjackrus enligt
mig. Man blir liksom lite pirrig i kuken och sen ligger den där i magen och
söndrar ut härliga doser då och då som får en att må riktigt fint. Det
tycker även mina vänner som ofta är vita i näsan.
____________________________________
Hej!
Jag har sedan sommaren börjat äta antideppresiva samt Lamictal (mot
mani deppressivitet). Sammanfattningsvis började jag med Cipralex på
morgon samt Lamictal. Efter fått mycket bra resultat så har jag nu börjat
få lite mer sjukdomsinsikt på mig själv. Min psykriatiker och jag kom fram
till att jag har ADHD på detta.

Lamictal, Cipralex och Remeron (den äter jag på kvällen), och även
Concerta som grädden på moset. Efter ha läst en hel del om dessa
kombinationer mellan antidepp och metylfenidat, får jag samma svar
överallt. Dessa två substanser skall inte kombineras.
Mitt ex käka antidepp i 7 år sedan gick hon över till Ritalin pga det visade
sig att hon hade adhd. ADHD och deprissioner (generell) har många
likheter.
Med Concerta och Antidepp blir det en väldans massa tabletter och
mycket substaner för gärnan, vilket också gör att jag får huvudvärk,
dåsighet etc.
Nu till saken, jag vill välja en av dessa grejer. Funderar på plocka bort
antideppen och höja Concertan?
Kom med förslag bröder!
Tack på förhand
____________________________________
Nej nej, under "kuren" kommer du må mycket bättre än vanligt! Du
kommer tvärtom ha ovanligt stor kreativitet och lust att göra saker, hålla
prydligt runtomkring dig och vara allmänt effektiv. Allmänt pratig och
trevlig är också en bieffekt.
Det är EFTERÅT som allting kommer, du har helt enkelt kört kroppen på
övervarv ett tag. Du får då en rekyl där allting suger och den allmänna
hopplösheten. Allt beror givetvis på vad du tar för doser. Dosen styr hur
högt du kommer flyga och hur hårt du kommer landa.
Ja, alltså, jag vet inte om man kan lära sig äta som under kuren. Du
kommer helt enkelt inte ha lust att äta särskilt mycket när du tar ritalin.
Svårt att förklara, men du tänker inte på att du behöver mat och är inte
heller hungrig, därför går man ner i vikt. Givetvis kan du behålla en
viktnedgång om du fortsätter äta jäkligt lite efteråt, men detta kan som
sagt vara svårt. Bästa är nog att börja träna lite samtidigt och fortsätta
med det hur jävligt det än känns, så kommer du nog tappa vikt.
Hur som helst anser jag att efedrin är ett bättre alternativ. Mindre
slitsamt. Ritalin är trevligt, blir nästan sugen på det själv ibland när jag
behöver städa eller något eftersom stimulanter är så jäkla roligt. Tänk på
det, största risken med såna här preparat är att du har för kul och mår för
bra under tiden du går på dem.
____________________________________
Har du varit på gymmet efter att du klickat i dig en ritalin tablett? Det är
helt underbart ! rena rama anabola nästan!

Känner att jag är så pass starkare, och kör på starkare vikter. har en
satans boost, så att träna under ritalin är det bästa inom träning som
finns.
____________________________________
vem fan få abstinens av det , man får ju bara ökag aggression , oror
depression osv , skit medicin
____________________________________
Ja, vad är då detta för något? Har hört talas om det litegrand bl.a. att det
ges till barn som lider av ADHD och det ska tydligen gå att plocka ut på
svenska Apotek (med recept så klart).
Några frågor:
1. Vad skiljer ADHD-tjack från "vanligt"?
2. Vad jag förstår så är ADHD-tjacket 100 % rent, det måste vara bra?
3. Vad skulle du välja om du fick chansen?
och ett par bonusfrågor:
4. Vad är en normaldos på ADHD-tjack (nybörjare som van)?
5. Varför ger man tjack till en som har ADHD? Jag tycker det är lite
motsägande..?
____________________________________
Citat:
2. Vad jag förstår så är ADHD-tjacket 100 % rent, det måste vara bra?
Som jag skrev ovan så kommer du högst antagligen att få tag på
Concerta, men visst kan du få det riktigt rent om du gör dig lite besvär...
Citat:
3. Vad skulle du välja om du fick chansen?
Metylfenidat har mer genomlidbara avtändningar och är därför bättre om
du bara hälgpundar... Om du däremot vill köra ett ordentligt tjackrace så
är det vanligt amfetamin som gäller...
Citat:
4. Vad är en normaldos på ADHD-tjack (nybörjare som van)?
Något mellan 40-60mg skulle jag säga, mer behövs efter någon timme för
att hålla ruset vid liv...
Citat:
5. Varför ger man tjack till en som har ADHD? Jag tycker det är lite
motsägande..?
Av tjack blir man koncentrerad och speedad, men då dosen är liten så
märks bara den koncentrerande effekten...

____________________________________
Hur bär man sig åt för att "rena" depot tabletter och bli av med alla
bindningsmedel?
Och var kan man få fram information om hur lätt/svårt det är att få tag i
tex Ritalina i olika länder?
____________________________________
Beror ju på hur rent man vill ha dem... Skall man bomba eller röka behövs
ingen taktik eller precision, det räcker med lite panik och aggression
istället... Om du däremot skall skjuta det så får du så lov att lösa upp
pulvret i vatten, filtrera och ha dig etc... Skall man snorta tycker jag också
det är lite jobbigt med vanliga krossade tabletter eftersom det blir klibbigt
fastnar i näsan...
____________________________________
Ritalin skall inte knapras om man vill ha en rush, man ska dra dem i
nasan..
Kom over 10 mg ritalin, bara krossa & snorta, tyckte de paminde mer om
cola ann amfetamin. Lagger garna vantarna pa mer ritalin!
____________________________________
du skär i sidan av tabbsen e det svart så skär du en tredjedel längre in så
du får bort mest av det svarta skitet.. hårt som fan är det, men väl värt
besväret för det e kräkningsmedel o annat skit.. andra delen käkar du..
första gången jag testa tog jag 8 st 18MG och 1 36MG, va skit najs
faktiskt tar en stund innan man känner något ca 1-2 timmar.. men sen e
man glad och har hur mycket energi som helst.. bröja helt klart värt det
enligt mej
____________________________________
på tal om svensk epedemi så var ju Preludin mycket poppis på 50- och
60-talet. Det var ett bantningsmedel som överviktiga kunde köpa rakt
över disk på Apoteket men de blev senare receptbelagda eftersom man
märkte att folk missbrukade dem, fast det stoppade ju inte dem. det var
lätt att få tag på Preludin, man fick ett nummer till en doktor och sa att
man var överviktig eller gick man ner på stan och frågade efter "P".
Man kom på att man kunde krossa tabletterna, lösa upp dem i vatten och
filtrera dem genom bomull för att sedan skjuta upp dem genom en spruta
i en ven.
en kul grej var att de som skjöt preludin kallades knarkare medan
svenssons som knaprade inte sågs ned på.
Sen kom det riktiga amfetaminet från Tyskland och Polen, det som man
köper idag, och det var det ju mer tryck i.

fan va rörig texten blev, får skylla på att jag e lite onykter.
____________________________________
Billigt och billigt. 100 stycken 10 mg:s Ritalin kostar 301,50:- på
Apoteket. 300 kr grammet är väl kanske inte så jättebilligt, i synnerhet
inte om man betänker att det inte går att få några mängdrabatter genom
att köpa mer på en gång...
____________________________________
De som har det utskrivet har väl dock i 99% av fallen högkostnadskort
dock...
____________________________________
Förvisso, men för att få det så måste man bränna en och annan krona
först.
Äter man maxdoser av Ritalin varje dag i ett helt år och inte har något
annat utskrivet så landar man strax under 100 kr/g, med hänsyn tagen till
högkostnadsskyddet. Läkarbesöken som leder till att man får medicinen
lär kosta en slant också.
____________________________________
Så hur svårt skulle det vara för en "bokstavs person " att få ut varorna
då? Vad skulle personen säga till Psykdoktorn för att lyckas?
Anledningen jag undrar e för att jag har en polare som fick någon diagnos
när han var barn, han har dock ingen kontakt med "vården", men om han
skulle kunna få ut tjack, så skulle han nog springa till närmsta sjukhus
Han har snackat om det innan men eftersom han inte vet om det e lätt
eller svårt att få grejorna så har han inte pallat att försöka.
Fast jag tror inte det var ADHD han hade, utan något liknande.
Borde finnas en klistrad - Guide till apoteks tjack.- Eller nåt.
____________________________________
Har man redan diagnosen är det bara att stövla in till psykiatrikern, ropa
"tja!", lägga sig i soffan och slänga upp benen på närmsta bord eller stol...
Sen förklararman att "jo, det är såhär, att jag har ADHD och problem med
utbilnding, arbetsliv, dagliga sysslor, blah blah blah, jodu, den där
medicinen som finns, blah blah blah...
Sen går man antingen hem med ett recept på laglig speed, eller så
förklarar doktorn att man är en missbrukare som inte kan hantera
medicinen och att man kan komma tillbaka i sitt nästa liv och försöka
igen... Kan också hända att doktorn är en läkarlicensierad bohem med
värderingar från det socialt progressiva 70-talet och därför inte vill att du

skall utnyttjas den kapitalistiska läkemedelsindustrin utan istället behöver
flytta till landet eller något...
____________________________________
Kanske ADD (ADHD utan hyperaktivitet)?? Det får man också stimulanter
mot... DAMP kan mycket möjligt också vara hans diagnos... Det är en
föråldrat term för ADHD som ingen annan än svenskar använder...
____________________________________
det funkar rätt bra att ta en näve (6-10) tabletter med concerta åt
gången, då svänger det på bra som fan men eftersom det är
depottabletter så är man igång rätt länge och kraschar nåt helt otroligt..
men kul är det..
____________________________________
ar funderat lite kring amfetaminet.. jag har diagnosen ADHD/DAMP, har
tagit amfetamin kanske 4-5 gånger, och det skall ju enligt uppgift vara
lugnande på sådana som jag? men jag blir inte lugn, jag blir speedad som
"normala" människor.. undrar lite varför detta förekommer? nån som har
en teori kring detta? en äldre kompis till mig som har samma diagnos som
jag blir lugn och trött på det.. tycker detta verkar ganska skumt.
____________________________________
Hej, jag självmedicinerar med concerta för att bli piggare, jag har en
ADD-diagnos.
För ett tag sen fick jag besked om att jag kommer få concerta utskrivet
efter jag har lämnat prover på sjukhus för att kolla puls, hjärtat osv, för
att se ifall jag är lämplig för medicinen. Jag tror behandligen hette "EKG"
Nu undrar jag om det är lugnt ifall jag äter concerta denna vecka när jag
ska lämna prover eller komma mina värden ändras? Får man inte högre
puls än normalt osv?
Eller bör jag avstå ifrån att ta concerta överhuvudtaget under denna
vecka?
Tack på förhand..
____________________________________
Även jag har ADD och Concerta utskrivet. Avstå förfan, du kommer sabba
värdena annars. De ska kunna se vad du har för prestationssvårigheter i
normalt tillstånd så de kan bestämma korrekt dos därefter.
____________________________________
Tjena jag har då fort concerta för min ADD och undrar om det är ofarligt
att ta en tablett säg 8 på morgonen elr skippa en dag så man kan supa sig
skit full på kvällen läkarna säger då att det är farligt och det köret men

läkar snack köper inte jag eftersom dom inte vill att man ska bli hög elr
annat.
____________________________________
Faktum är att concerta är väldigt trevligt tillsammans med alkohol. Fast
då bör man tugga ett par stycken.
____________________________________
Man tuggar för att ta bort depot-effekten och för att få ett rus. Därför blir
det fint tillsammans med alkohol.
____________________________________
Jaså jag visste inte det innan, ska testa sen.
____________________________________
Jag är lite nyfiken på andras upplevelser med detta läkemedel.Själv blev
jag lite speedad (5st 36mg)men det var lite Koffeinöverdos verkningar
också skakningar.
Sätt betyg: 1-5 5=superbra
Själv Ger jag en 3:a
____________________________________
Kan lämna min åsikt om det om en månad när jag fått hämtat mitt jäkla
recept på det...
å andra sidan är det nog meningslöst för mig och betygsätta något ämne i
"aktivator-kategorier" då jag knappt går igång av och sitta o tugga mig
mätt på bitar av tjackbumlingen..brukar ha bitar i skafferiet bredvid
råsockret.. smälter in fint där...lite pommfritt krydda på så kan inte ens
jag urskilja dem... möjligtvis först efter dom hamnat i kaffet..
____________________________________
Jodå, jag gillar det.
Helt okej om man inte har nåt bättre, plus att det brukar gå att få tag på
det genom polare billigt som fan.
5/10
____________________________________
Har ätit det en gågn, då några stycken ifrån en väns medicinskåp.
Någorlunda rus, koffeinartat lite grann som någon nämnde och då gjorde
jag ändå ett jävla misstag, glömde krossa skiten.
Dom jag hade tillgång var gjorda stenhårda och med 2 hårda "plast"höljen på för att lämna ifrån sig små doser under 12h så under 12h så

dumpade ett antal Concerta ut dampamfetamin in i min kropp (blev ingen
sömn den natten kan jag tillägga).

____________________________________
undrar om jag har adhd?
jag känner mig väldigt lugn och harmonisk på tjack
fast babblig och så om det finns folk i närheten såklart
____________________________________
Tycker Metylfenidat var toppen faktiskt, fast bara när man snortade det,
om man tog det oralt var det riktigt värdelöst. Använde mig utav Ritalin
och inte Concerta fast det gör ingen större skillnad.
Kan tänka mig att Metylfenidat intravenöst vore bra, eftersom snortat var
det najs
____________________________________
Gillar man att sitta uppe i en vecka och skruva sönder sin dator skall man
köra på tjack istället, men vill man hålla sig vaken, energisk och social en
utekväll och ändå kunna sova framemot småtimmarna så kan man köra
på Concerta, blir billigare än kola...
Själv är jag dock inte så förtjust i centralstimulanter, pallar inte för nojan,
avtändningarna, hjärtklappningarna, käkrörelserna osv... Tycker det sliter
alldeles för mycket på kroppen... Känner mig fräschare på alkohol och
benso... Fast många av mina vänner gillar Concerta...
Annars kan jag tillägga att jag har ADHD, men blir ändå speedad som
vanligt folk... Det är ju inte så att folk med ADHD får en lugnande effekt
av stimulanter, utan precis som "vanligt" folk så får de ta del av den höjda
koncentrationsförmågan... P.g.a. detta så kan de verka lugnare, eftersom
de är mer fokuserade på vad de jobbar med...
____________________________________
En av mina nyligen utflyttade vänner som jag delat lägenhet har tjäckat
dem i några år nu pga. hans ADHD. Har tryck i mig ett par stycken några
gånger, senaste tillfället vart det 8st 56mg och sedan 2g gräs på det, det
fungerade riktigt bra. Säg 8/10 iaf.
____________________________________
Är det någon här på FB brädan som har injicerat Concerta ?
Eller var det Ritalina som anses vara störtskönt att IV'a ...
____________________________________

Jag tror inte det spelar så stor roll om det är depot eller inte,
man får vara mer försiktig med dosen bara, för depot brukar inehålla
mycket mera utav huvudsubstansen .
Inga piller är ju bra att IV'a pga. bindemedel .
Jag har läst om folk som helt plötsligt har dött utav att ha injicerat
Ritalina/Concerta - kommer inte ihåg vilket .
Anledningen vet jag inte heller, verkar lite skummt det där .
____________________________________
Både Concerta och Ritalina innehåller metylfenidat som värksamt ämne,
men det är säkert lättare att få en ren sprutlösning av Ritalin... Hur som
helst har jag också läst den där artikeln, det påstås att erfarna kolatorskar
inte kan skilla på IV-metylfenidat och IV-koks... Sök på "intravenous
metyhlphenidate" på Altavista så hittar du nog artikeln... =)
____________________________________
Också intresserad om nån testat? Har aldrig testat concerta men om ja
kommer över det hur många mg ska ja ta om ja vill injicera?
Hur mycket tar man när man äter dom?
____________________________________
Jag bumpar denna då jag vill veta hur många tabletter som kan tänkas
behövas för ett gott rus IV med Concerta?
Vill om möjligt ha ganska få piller i lösningen för jag har inga stora
pumpar kvar.
Samtidigt vill jag givetvis må så bra som möjligt.
Hur ser era erfarenheter ut, huvudfrågan är alltså:
Hur många (st) tabletter Concerta för bästa rus, injicerat?
____________________________________
Jag gillar ruset av metylfenidat faktiskt, speciellt om man snortar ritalin.
Testade concerta för första gången för några dagar sen och tycker det var
mycket svårare att sova på det än när jag snortar ritalin. Tuggade två st
54mg runt två och fyllde på med 20mg ritalin i snoken runt 8 och försökte
sova vid 5 på morgonen men efter någon dryg timme gav jag upp och
fortsatte köra istället. Tycker det är skitdrygt att man inte kan käka nåt
eller sova på så lång tid, eftersom jag fortfarande pluggar och blir som en
zombie dagen efter. Men om man bortser från de bieffekterna så gillar jag
det, så det får väl 2.5-3/5 ungefär.
____________________________________
Conserta får 5/5.
Grymt skönt och lyckligt rus!!
Dock var AT åt helvete!!!!

___________________________________
Det är en markant adrenerg effekt med kraftig hjärtklappning, så att man
nästan blir nojig för det, vilket begränsar doserna litet grand, men annars
blir man ju faktiskt riktigt påtänd av det, om man bara tar tillräckligt.
Dock blir jag helt mongo av just metylfenidat. Tankarna avbryter
varandra, och jag förlägger saker överallt, påbörjar nya projekt och
lämnar de gamla oavslutade.
3/5
____________________________________
Ja, av någon anledning kraschar man ordentligt på det.
____________________________________
Bara tagit det ett par ggr.
Första gången minns jag som angenäm, men sist sprang jag runt på en
Röda korset-butik och frös som en grytlös grävling. Fann inget jag ville
handla heller
Var ett tag sedan, så jag får testa igen för att kunna betygssätta det.
____________________________________
Har gått på Concerta ett par månader nu och har väl en del att säga.
Nr 1. Aldrig märkt av någon avtändning eller att jag mått dåligt efter jag
tagit en "recreational" dosering. Däremot blir jag skittrött när dosen har
gått ur kroppen (c:a 9h om man bara petar i sig).
Nr 2. I början var jag mer nyfiken på ruset än tillgången tillät så jag fick
spendera en vecka utan, efter att ha brukat i 5 veckor - ingen höjdare.
Aldrig mått så mycket skit, fysiskt.
Nr 3. Jag blir lätt nojig utan medicin, alltid blivit. Smärre släng av
paranoia, jag vill gärna veta vad som händer överallt hela tiden och vad
allas planer är osv. (det är jag som ringer dig på festen kl9 för att fråga
var du ska sen (efter 12)), SÅ - när jag tar Concerta så blir jag ännu
nojigare och tillsammans med biverkningen/effekten humörssvängningar
leder det hela till extrem ångest. Detta upplever jag inte alls på
amfetamin t.ex.
Concerta är en väldigt trevlig medicin/drog men av personlig erfarenhet så
gör den sig bäst tillsammans med något annat - jag och en vän spelade
spelet Left 4 Dead på konsol i splitscreen, något som i sig får adrenalinet
att spruta, och aldrig har någon av oss gått igenom något så intensivt.
Jag har diagnosen ADD och tycks svara "bättre" på Concerta än mina
vänner som fått smaka ur min godisburk - även om alla erfarenheter har

varit positiva än så länge (för mina vänner då).
Glömde ge betyg: 6/10.
____________________________________
Jag har försökt knarka metylfenidat ganska många gånger, och
avtändningen är ju helt sanslöst oproportionerlig till ruset.
Jag mår bra och blir gladare och mer intresserad av saker och pratglad
osv typ den första timmen, men den positiva effekten försvinner ganska
fort och sen är jag bara speedad och manisk i några timmar till, varefter
en sjuk avtändning vidtar.
När den första positiva effekten försvinner tar man ju gärna mer, men det
funkar inte bra att fylla på på det sättet, för det som förstärks mest är
dom neutrala och negativa effekterna, även om det också kommer lite
vågor av lätt eufori.
Avtändningen är typ som en uppstressad rastlös känsla i kroppen som
sitter i typ 10 timmar, är extremt obehaglig och måste botas med neråt
droger.
Dom flesta gångerna har jag blivit tvungen att gå och köpa folköl på nån
mack mitt i natten efter mina metylfenidat experiment för att försöka
supa bort den sjuka känslan, vilket har fungerat delvis.
Börja för övrigt inte surfa porr på den här drogen, man blir bara mer och
mer pervers och till slut sitter man typ 6 timmar senare med en skinnflådd
penis, 30 nya spyware på datorn och har förirrat sig in på diverse sjuka
fetish sidor.
____________________________________
Förresten så har jag faktiskt tryckt i mig en del metylfenidat just nu,
eftersom den lätta maniska eufori man ändå känner kan vara rätt nice,
och då jag har opiater att bota avtändningen med denna gång vilket gör
hela skillnaden.
Dock lär jag kanske ångra mig om några timmar, särskilt om jag fortsätter
fylla på med nya doser.
En typisk effekt är att jag har suttit och läst vissa meningar och ord i det
här inlägget om och om igen, nästan tvångsmässigt, som för att kolla att
jag verkligen läser exakt rätt, läser dom första 2 orden i en viss mening,
känner att jag måste läsa den igen, börjar om och upprepar detta i typ 30
minuter.
Den här drogen orsakar sanslöst många sinnessjuka och pundiga
beteenden överlag.

Man får knappt nån kick, men det känns ändå som om man sitter helt
sönderpundad och tänder av efter ett 5 dagars amfetamin-race.
____________________________________
Jag ger concertan 3/5, jobbig AT förövrigt.
____________________________________
Jag fick tag på 60st Concerta 27mg Depo = 2x30st tillverkare JanssenCilag
Jag har ingen tidigare erfarenhet av jusst Concerta förutom en uppäten
burk nu.
Jag gillar inte smaken av att tugga dem och ruset verkar bli svagare ju
fler jag tar. Riktigt tråkigt!Vilket leder till denna tråd nu när det är dags
för nästa burk?.
Jag tog 3st första gången för 2nätter sedan inkl.denhär, då slog det till
med en riktigt skum rolig tjackliknande effekt i någon timma max, sedan
var det några fler till natten vilket kändes nästan som slöseri på ca 5st,
jag blev trött och hungrig mitt i natten och mådde skit, kunde knappt sova
____________________________________
Oralt ger det ganska dålig effekt enligt många.
Snorta,ta det rektalt eller ännu bättre IV(IV metylfenidat ruset skall vara
så starkt att inte kännas någon skillnad mellan det och kokain IV!!)
____________________________________
Burk nr 2 är redan öppnad, gissar lite grovt att jag öppnade den för ca 8h
sedan. Tog först 5st sönderdelade i ett shot vilket jag trodde att jag skulle
känna av mer, så jag tog 7st till på samma sätt någon gång mellan kl 1-2.
____________________________________
Nu till själva frågan, när bör jag ta mitt ritalin? Jur lång är
verkningstiden, i förhållande till tjack, kola? Jag kommer att köra på 100
mg, men jag vet inte när jag bör sikta på att ta det, vill ha en skön peak
mellan 12 och 2 typ. Jag har läst att själva ruset sitter i ganska kort men
inte hittat några direkta svart. Fungerar ritalin lika bra i kombination med
alkohol som andra CS?
Vore mycket tacksam för svar på vad jag kan förvänta mig. Så för att
samnafatta. Relatera gärna till tjack/kola.
1. Hur långt är påslaget?
2. Hur länge vara ruset?

3. Hur är landningen?
4. Hur är ruset i övrigt, jag har förstått att det kan bli lite nervigt, korrekt?
Mycket tacksam för svar!
Mods: Varför inte en löpande tråd om ritalin, det verkar ju komma upp
gaska frekvent?
____________________________________
2. 3-5 timmar, beror på hur känslig du är tror jag...
3. Ångest & Huvudvärk för min del.
4. För jävligt, dock var det skönt när jag fick det utskrivet för adhdn, men
sedan så nojjade jag sönder på det och mådde skit i både mage o psyke...
Så jag tycker det är värdelöst, men det kanske är gött o köra på låg
istället för tjack om du är nybörjare....
Ta det lugnt med ritalinet dock, det är jävla ångestframkallande skit :P
____________________________________
För det första, ritalin tas med fördel i rövpanna! OTROLIGT mkt bättre
effekt och upptag rektalt än oralt. Krossa kulorna i kapslarna, lös upp i
2ml ljummet vatten och tryck upp det i stjärten. Absolut inte obehagligt
på något sätt, du kommer inte ångra dig!
1. Påslaget med rövpanna, som ovan är inom 1 minut! Underbar rusch.
Oralt känner du nog inom 30 min iaf.
2. 3-4 timmar max skulle jag säga, rätt kort effekt på dom jämfört med
doset.
3. Landningen är snabb och elak, klenhet, huvudvärk och dåligt tålamod.
4. Ruset är rätt trevligt tycker jag, dos är dock överlägset ritalin. Ritalin är
en helt okej produkt ändå!
Men som sagt, ta det rektalt om du ska ta det!
____________________________________
Ritalin.. måste säga att jag är väldigt positiv till effekten som jag fått...
1. Ptjah.. 1-20min kanske, snortat.. tänkte int på det.
2. 4-6 timmar iallafall, det höll ett bra tag.

3. Ptjah.. inte känt av något än men det kommer väl... förmodligen..
4. Kan stämma det beror såklart på många orsaker... ikväll har jag nog
gått omkring med riktig tjack käke ett par timmar
____________________________________
Comedownen är rätt jobbig även på rätt moderata doser. Effekten väldigt
skön dock.
Hur många mg Ritalin behövs för en hygglig rövpanna?
____________________________________
jag hade inte tagit mindre än 50mg ivarjefall...
____________________________________
Drar Concerta (samma sak som Ritalin) just nu, har det utskrivet.
1. börjar inom tio minuter, går uppåt i 30 min till. Viktigt: krossat oralt om
man äter något extra till, en frukt eller banan kanske. Uppgången är
VÄLDIGT skön måste jag säga, speciellt om man lyssnar på musik.
2. 4 timmar kanske
3. Svårt att sova, annars inget, absolut ingen ångest. Dock så har jag
aldrig fått en baksmälla av något, inte ens då jag var yngre å sniffade
bensin.
4. Skakigt, överkoncentration, snackar mycket (Om du dricker alkohol
också snackar du FÖRJÄVLIGT mycket! Dock sjukt kul om din polare också
tar.), tänker lite på världen, ser allt logiskt, lätt känsla i skallen som om
du har en kudde på huvudet typ.
____________________________________
För att få ner comedownen ska man ta en extra vid slutet av, bara en så
att det blir en liten dos.
____________________________________
Ruset varar i rätt många timmar ja, men grejen är ju att den euforiska
effekten är ganska minimal jämfört med amfetamin.
Man känner sig glad med lite lätt eufori i början, kanske typ den första
timman eller 2, men resten av ruset är ju bara en speedad känsla i
kroppen som sitter i helt utan minsta antydan till eufori, vilket egentligen
bara känns jobbigt.
Så du kan få en rätt skön peak, som du sa, den första timmen efter att du
tar skiten, men sen lär du bara vara fysiskt speedad utan att må bra
resten av kvällen, så jag skulle inte rekommendera det som party drog
direkt.

Särskilt inte om du är fan vid att festa på kokain och amfetamin och vill
ha något lika bra.
Och så får man jävligt mycket OCD-liknande lätt sinnessjuka beteenden
också, iallafall jag, men det behöver ju inte vara negativt.
Sen kan avtändningen suga helt enormt mycket.
Man bör såklart äta någonting innan man börjar och sen dricka mycket
vatten under ruset.
____________________________________
Skulle kategorisera den som affe light. Kortare rus, mer avslappnat,
lagom euforiskt och mindre biverkningar. Kan toppas med cigg o alkohol,
t.ex. om det börjar avta eller om man vill ha lite starkare rus, vilket skiljer
det i min mening från amfet.
Men det är jävligt olika.
Folk får allt från ett regelrätt amfetaminrus till i princip ingen effekt alls,
och vissa får riktigt jobbiga biverkningar.
Verkar också ofta vara väldigt situationsrelaterat, rätt bra festdrog mao.
Anser att det är för di flesta ett bra sätt att bli bekant med cs, enkelt att
dosera, oftast lindriga bieffekter om några, men samtidigt så kan det vara
helt missvisande. Hjärnkemi o allt sånt.
____________________________________
Tja!
Vad tycker ni är ett lämpligt styck pris på Concerta 54mg?
____________________________________
betalade 20 kr för 36'an jag av en kompis som fått dom av nån kille.
Omkring 20 kr tycker jag.
____________________________________
Om du betalade 20kr för 36mg borde väll 30kr vara rimligt för 54mg?
____________________________________
Tänkte fråga er där ute vad ni tycker om dessa medeciner, vilken ni
föredrar och varför.
Personligen tycker jag Concerta är hundra gånger så bättre med
argumenten 12 timmars verkande. Jag åt Ritalin i början, som ni säkert
vet så ruser den uppåt i effekt dom första timmarna, sen raka vägen ner.
Vilket medförde nästan en psykos för mig.
Nu har jag bytt till Concerta och den håller en jämn och fin nivå under tolv
timmar och är många gånger bättre än Ritalin. Vet också att Concertan är
mycket dyrare (rätta mig om jag har fel).
Jag hämta ut 30 stycken 36mg och fick pröjsa 635:-, medans Ritalin är
väl mer än dubbelt så billigt?

Kan knappt förstå att läkarna skriver ut Ritalin som är så korttidsverkande
och går spikrakt upp i effekt sen med samma kraft ner igen i effekt.
Det är inte bra att pendla så, när man kan ha en jämn och fin nivå.
Skulle vilja jämnföra det med att en fotbolls spelare är extremt bra första
20 minuterna i matchen, sedan blir han bara sämre och sämre dom
resterande 70 minuterna, istället för att vara kanaon bra genom alla 90
minuter..
Lite av mina spekulationer.
Vore intressant om ni kunde motivera vilken ni tycker är bäst, ni får
väldigt gärna länka fakta om dessa tabletter.
För länge sedan hittade jag ett diagram på hur effekten blir timme efter
timme, vore fruktansvärt nice om någon av er hittade både ett diagram
med Concerta och ett med Ritalin.
Peace
____________________________________
Eftersom jag främst är ute efter ruseffekt så säger jag ritalin. Dom är inte
stenhårda, man kan dosera dom lättare och man behöver inte ta dom
oralt ifall man inte vill.
____________________________________
Intressant, märkte du att det plana neråt väldigt fort, fortare än vad
vanligt tjack gör?
____________________________________
Jag har bara använt vanligt tjack en gång och då var det utav urusel
kvalité, så jag har svårt att avgöra vad som gick ned fortast. AT:n på
Concerta var i alla fall många gånger värre än den på tjack. Fast det
avspeglas ju givetvis i intagen mängd också...
____________________________________
Jag blir iaf sjukt mycket mer påtänd av Concerta än av Ritalin, och jag har
doserat R rikligt nog, både snortat & ätit. Men konstigt nog är det faktiskt
concertan som slår bäst, verkar rätt ensam om den åsikten.
____________________________________
Trodde bara det var skillnad i styrka mellan de två, varav Concerta är
potentare?
____________________________________
Concerta innehåller mer metylfenidat (finns f.ö i tre styrkor) och är
dessutom depot, vilket gör att den har en långsam utsöndring i kroppen.
Hoppas du förstod

____________________________________
Ok, så ritalin ger en snabbare kick och lite intensivare rus men kortare
rus? om man räknar i samma mängd metylfenidat alltså.
____________________________________
Ptjah... nu har jag bara kört på ritalin så jag kan inte ge nån bra
kommentar på concerta men vad jag däremot kan säga är.... att ritalin
funkar riktigt jäkla bra och att det inger ett riktigt skönt socialt rus som
gör en allmänt pigg och riktigt pratglad effekten smyger sig på hyffsat fort
och håller i sig ett bra tag
Brukar vara på 40mg tabs som jag krossar och intar på bäst sätt!.
____________________________________
ja det har du rätt i, ritalin ger ett kortvarigt rus...sen är det över.
men själv e jag ordinerad 3st 54mg concerta...sen 2 månader tillbaka
men ibland tar man 4-5st (ej krossad) så mår man bra i många timmar.
inte värt att krossa dem.. AT:n är ju inget man vill leka med.
visst kan man dämpa fallet med benzo, dylikt.
men tyvärr så är dessa preparat starkt beroendeframkallande, speciellt
vid höga doser. man kan fråga sig om man är ordinerad resten av livet
och toleransen ökar och man måste öka i dos, vart går gränsen måntro?
man kan ju inte direkt öka dosen hur mycket som helst, inte direkt nyttigt
för hjärnan hehe.
startdosen börjar vid 18mg och ökar med tiden.
på fass står det att 54mg är rek, dags dosen.
____________________________________
Har tagit ritalin 40mg i 2 dygn nu, men jag börjar få så jävla ont i
händerna av krossandet.. Jag använder ett kriditkort, sen trycker jag som
fan.
Men det funkar inte vidare bra, tar lång tid och är riktigt jobbigt, är det
någon som har klurat ut ett smidigare sätt att krossa dessa pillar?
____________________________________
Jag har för mig att det finns smidiga pillerkrossare på apoteket för under
hundralappen.
____________________________________
ja har tagit rita 40 mg, depå kaplslar, självklart med mortel men tycker de
sitter i förbannat länge. jag märker ingen skillnad i hur mkt jag tar, bara
att ruset är intensivare. Ruset dör efter 3 timmar för mig, sedan är jag

bara vaken, har testat med Iktrovirl 2 mg, de ända benzo jag har nu, men
de hjälper inte. Alkohol verkar hjälpa. Men skulle hellst vilja veta om depå
effektenn överhuvudtaget påvervkas av att man mortral? ja e vaken utan
nått spec rus i minst 8 timmar efter bara en tredje del, inte längre heller
om jag tar allt på en gång. har som mest kastat i mig 10 ikto 2mg are.
utan större effekt. tog dem timme 6 efter intaget av rita , somnade 4
timmar senare. bakbenzad kan jag tilläga :P
____________________________________
Concerta, ritalin och metamina
____________________________________
Även om läkaren skriver ut nästan vad som helst så tror jag nog du
behöver någon sorts diagnos för att få några av ovanstående preparat
utskriva. Eller går det bara att komma in till honom och säga "jag gillar
tjack, kan du skriva ut metamina till mig så jag får festa?" i så fall vill jag
också ha en sån läkare.
____________________________________
Konstigt, fick min diagnos utan något riktigt ''test''. men var iofs inagd på
behandlingshem när dom la den, så det kasnke räckte. Aja, tänker iaf
försöka, för det är
'ju så jobbigt, nu när jag ska försöka klara gymnasiet och allt, och så bara
försörs allting och.. och.. '
Kan funka
____________________________________
Jag som har ADHD får som de flesta som läst här på brädan en helt
annan effekt av amfetamin än vad en "normal" person får.
I början av ruset kan jag känna av den här harmonin, alla problem
försvinner och allt är mysigt. Blir VÄLDIGT pratig och social med allt och
alla. Dock kommer nojjan nästan på en gång för min del. Kanske jag som
är sån som person också.
Hur som helst, vi brukar köra igång mellan 17.00 och 22.00 på kvällen,
men en sak som är synonymt med varandra är att jag alltid dalar runt
04.00-05.00. Jag fyller på under natten vid samma tillfällen som alla
andra, samma mängder. Men jag dalar och blir trött. Nästan som att jag
ska somna sittandes där.
Har hört ifrån umgängeskretsen att det är smart att stretcha lite,
armhävningar etc. (inga mängder dock, bara för att sträcka ut) för att
tjack lagras i muskler etc. om man sitter still hela tiden.
Detta kan vara en myt, men jag blir alltid piggare pga. detta.
Hur som helst, det jag nu frågar är;
Finns det något preparat som ger mig alla de effekter som tjack ger en
"normal" person, även fast jag har ADHD? Det finns en massa RC's, men
har inte riktigt hittat någon konkret info om dem som pekar på en lösning
på den frågan jag har.
Sen vet jag, att denna neurologiska sjukdom jag har antagligen gör att

jag är fucked när det gäller alla CS, men jag tänkte att det var värt ett
försök.
____________________________________
Du kanske borde pröva att gå till en annan läkare?
jag fick ett nej av min husläkare när det gällde medicin, då vände jag mig
till en annan, och nu mår jag toppen. :-)
____________________________________
Om man nu hade lust med det, vilket jag inte säger att jag har. Vad
kunde man då ta per 18mg concerta? Jag diskuterade med en kompis, och
han påstår att man kan ta mer för dem än jag tror på. Jag vill bara
överbevisa honom. =)
Så, någon som har någon ide? Det kostar ju ändå 500 per 30 burk.
____________________________________
Detta skulle jag också vilja ha svar på, har 54mg´s burkar hemma
____________________________________
Skärpning nu...
Topic är väl ändå det hypotetiska priset på Concerta, inte att diskutera
hurvida drogen är värd att bruka i berusningssyfte?
Okej, wannabe-modereringen är över.
Det priset jag "fått höra" 36 mg's kapslar kostar är 25 kronor styck.
____________________________________
Yes, ett vettigt svar! Man tackar. XD Polaren påstod att man kunde ta 2030 för 18, det låter mycket tycker jag.
____________________________________
Jag (rent hypotetiskt förstås) skulle aldrig betala mer än 20 kronor styck
för 18 milligrammare.
Självklart går det ju att ta ovannämnda pris, om man nu är på ett sådant
svinigt humör det vill säga...
____________________________________
Vad skulle 54milligrammare gå för då?
____________________________________
Jag har sålt 54 mgare för 2000 kr burken.Men det är här uppe i norrland..
____________________________________
Och hur många tabletter var det i dem var? Jag har ett par hemma med
100st i.

____________________________________
5kr st kunde man få dessa för i min stad. Men dem är ju depot? bara en
jävla massa meckande...
____________________________________
Det var 30 st i dom, så det blir ca 66-67 kr st.
Visste it att det fanns så stora burkar concerta
____________________________________
Fan vad kort tid ruset satt i på dessa..
Började med at krossa 50mg och käka dom, kännde mig ganska så snabbt
bra mycket mer välmående än innan..
Så jag körde på och snortade 50mg till..
NU mådde jag riktigt KANON alltså.. Påminnde kraftigt om ett tjack-rus
fasst ändå inte.
Men efter bara 1, max 1 1/5 timme så avtog effekten helt.
SÅ, blir det inte väldigt dyrt att "festa" på dessa?
Mina 100mg kostade mig 200 kr från NP.
____________________________________
Mjo, tyvär så håller sig ju ruset jävligt kort tid... Brukar vara 3-4 timmar
för mig kanske, sen börjar det bli riktigt tråkigt... Skulle inte betala mer
än 10kr styck för dom
____________________________________
vill du ha en 3timmars effekt av concerta som ska likna amfetamin i form
av att vara vaknare... så vet jag inte riktigt om det är bra att snorta... det
är ju ganska meningslöst... men har man inte tagit på länge kan man
tugga sönder en eller flera concerta 18mg... men bara tugga... och drick
lite cola ligt till.. så kan det bli kul ett tag... jag har haft 18-36-72 mg på
depo.. men jag tycker att dom på 18 funkade bäst i det syftet.. men jag
tog bara min medicin,, och det är ju lagligt om en läkare skrivit ut det.....
ska du snorta borde du skaffa nåt som är till för ändamålet.. men men jag
ska inte uppmana folk att bryta mot lagen... som jag kanske själv inte
älskar.. men men.. kan du inte ens ordna det.. så tycker jag att du ska
lägga ner allt som har med narkotiska preparat att göra.

____________________________________
Tja har ett gäng concerta 54mg. vad är en bra dos(går dem o tugga
också?)
____________________________________
Om det ska svänga så brukar jag ta mellan fyra och åtta stycken 36or..
Om man inte vill tugga dom så är det en enkel sak att ta en kniv och dela
dom på längden.. Dock är avtändningen inte leka med..
____________________________________
Jag får en ganska otrevlig ångest, blir totalt antisocial och rastlös.. På
detta så får jag hjärtklappning, svårt och andas och mår i största
allmänhet för jävligt, bra mkt värre än efter ett gram tjack..
____________________________________
Håller med dig, den sjuka ångesten jag får är fan inte att leka med.
AT'n på tjack är ju en smekmånad i jämförelse.
Usch, aldrig mer detta råttgift i russyfte...
____________________________________
jag får knappt någon at alls på dessa? lite ont i huvet några timmar men
thats it..
Ta dessa nasalt om du vill käka snor hela kvällen,, klibbar ganska bra i
näsan..
Tugga och svälj gäller för concerta..
____________________________________
OOO!!!
Jag har kommit över 16 st concerta 18 mg
Jag skulle vilja veta lite mer om de
Vilken dos ska jag börja med ?
Är de någon slags AT eller något
Syns de mycket på en att man ä påvärkad ?
Och annan info !
skulle vara bra och veta !
____________________________________
Ät iaf 6st om du vill känna något, AT'n är ett jävla helvete i min mening
flera gånger värre än tjack
____________________________________
Det är väl mycket trevligare att krossa, skippa depot och få ett starkare
rus på mindre tabletter? Dock kortare, men vafan.

Jag har inte fått någon AT alls på metylfenidat, fast det kanske bara är
jag?
Har visserligen bara tagit Ritalin, men det enda som skiljer är ju hur fort
det administreras.
____________________________________
Har aldrig orkat bry mig om att krossa dem faktiskt, får ett bra rus vilket
som men jag kanske borde provat nån gång
Skönt att du slipper AT'n, själv vill jag bara ta livet av mig under varenda
metylfenidat AT
____________________________________
Min polare började med 124 mg ungäfer, han pratade som fan ! Och var
enu jobbigare när man var på Spice då med så jävulst jobbig menemen
jag kanske kan få therlen av en polare så jag kan sova
____________________________________
Kommer ihåg när jag smackade i mig 300mg av min dåvarande flickväns
Ritalin
Där kan vi snacka om den värsta AT jag upplevt!
Maximal ångest och helt omöjligt att sova även om jag var helt utmattad,
lyckades väl somna efter 18 timmar
____________________________________
håller med helt! får sjuk AT på concertan massa destruktiva tankar som
aldrig kmr i närheten av dom jag får på tjack. men ta iaf 5 som minimum.
har tagit 3-4 54mg när jag kört. skulle inte påstå att det syns så mkt
större pupiller jag har jävligt svårt och stå still
____________________________________
Junkies! Min doktore skriver ut 100mg sjukt jobbigt med bieffekter.
Sömnlöshet snackar så folk går därifrån, svårt att andas, ångest, ont i
huvudet och får ögontix.......
____________________________________
Jag har tagit mkt tjack och ingen AT liknar den av concertan. Dock så är
det ett bra rus med tryck i, se bara till att ha nåt att komma ner på... det
slår fort som fan också. Förra gången jag tände av satt jag på ett
alkoholfritt bröllop...
__________________________________
Hur är ruset rätt kortfattat, som jag förstår ska det vara rätt likt affe?
Jag undrar också lite över priset på dessa?
Har blivit erbjuden för 100 kr/st .. tycker det verkar lite dyrt? (tror det är
40mg)

Tacksam för snabba svar
__________________________________
Otroligt överpris...20-25kr för 40mg är vanligt, 10-15kr för de röda på
20mg.
__________________________________
shit , 20-25 kr lät ju jävla mkt bättre
tyckte väl det lät lite dyrt! tack så mkt för info...
Funkar dem bra btw? fått det beskrivet som riktigt nice, lite e känsla över
det nästan!?
__________________________________
sjukt dyrt, och ritalina 40 mg är inte så starka du behöver 2 sånna för att
uppleva ett hyffsat rus, tycker concerta 54mg är mycket bättre...
Ruset: speedad, allmänt glad, vill prata om känslor bla, bla, bla.
__________________________________
Skojjar du? 100 spänn? Ja betalar mellan 10-15 spän för 40mg och 30mg
(de är inte alltid 40 finns).
__________________________________
Ritalin är jäkligt bra att hålla sig vaken på (40mg~ och du är vaken en hel
natt) Blandar du med Alkohol får du ett bensoliknande rus IMO. Det
negativa tycker jag är att man kommer alldeles för tidigt xD
__________________________________
Min kompis har råkat få tag på cirka 180 mg Ritalin ( 6 capslar á 30 gram)
han skulle vilja dela dem med mig.. Undrar hur mycket man ska ta som
första dos..
__________________________________
Jag betalar 637 spänn för 30 stycken 40 mg kapslar på recept. Tycker
man kan ta 50 spänn per kapsel iaf.
__________________________________
En vän till mig har nu fått förs sig att knapra concerta som godis, vilket
hon nu gjort i tre dagar, hon skrev idag att hon har blod i avföringen och
blåsor i munnen, jag läste igenom bivärkningarna på fass men hitta inget
om det hon nu har fått.
Är det någon som varit med om liknande?
Kan man vara extremtöverkänslig mot ämnet? ( men detta borde ju då

stå bland bivärkningarna på fass tycker jag )
Jag tror att det handlar om något annat, att det inte beror på concertan,
vad tror ni?
__________________________________
Ja nu har hon inte följt doseringen utan knaprat 5-6st 54mg om dagen.
Blod i avförningen kan mycket väl bero på känslig mage, det tänkte jag på
faktiskt.
Ska framföra att blåsor i munnen är rätt vanligt då när man använder Cs.
( visste inte detta )
__________________________________
Vad är poängen att knapra i sig så många concerta för henne?
Får hon det själv utskrivet av en läkare?
__________________________________
Hon har det inte utskrivet av en läkare.
Poängen är att hon blir piggare, mer koncentrerad, känner sig gladare och
mer social. osv.
__________________________________
Hon får inte tag på tjack så det möjligheten finns inte och förmodligen är
det lika bra.
Klart att jag vill hjälpa henne, men vad ska jag göra om hon inte vill det
själv?
__________________________________
Jag har ritalin utskrivet mot min ev. ADD och tar totalt 40mg på
morgonen för det. Jag är dock mycket tanig och är ca 175cm lång och
väger ca 50kg. Min kroppsmetabolism är extremt hög, så om jag dricker
alkohol, räcker det med någon starköl innan jag känner mig påverkad.
Vad jag försöker förklara är alltså att jag blir mycket lättpåverkad av
ritalinet, jag känner mig väldigt pigg och är näst intill i ett euforiskt
tillstånd de närmaste timmarna efter jag tagit det.
Jag kan sitta som i trans och skriva ett inlägg på FB i en halvtimme, trots
att det är ett orelevant ämne som upptas i det.
På senare tid har jag tagit ritalin, direkt när jag vaknat på morgonen,
eftersom jag då helt saknar problemet med det jobbiga att stiga upp ur
sängen på morgonen.
Jag har ännu inga tecken på det, men jag undrar om någon här har
utvecklat beroende mot ritalin. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att
de flesta medicinalsidor vittnar om att det inte tycks förekomma.

__________________________________
Låter skitnajs, men psykiskt beroendeframkallande borde det väl vara?
Toleransen lär höjas också, kan jag tänka mig. Är osäker dock.
__________________________________
off/t öppna kapslarna och krossa det. Sen tar du en näsa ist
Jag har kört en del. Dock mest genom att köra det i näsan. Känner inget
behov.
Dock så kan du ju ha blivit psykiskt beroende av det. I och med att det
ger en "uppiggande" känsla
__________________________________
Klart att man inte kan knarka på en halv 36mg depottablett jag behöver
pilla i mig iaf 100mg för att det ska vara någon mening med det hela runt
150mg ger ett lagom rus och ja det går bra att droga sig med
__________________________________
54-100 mg behöver jag om jag ska bli påtänd på det . funkar hur bra som
hellst nästan som att ta tjack fast lite sämre för att det håller i sig kortare
och ger inte lika intesivt rus heller .
__________________________________
många männmiskor, de flesta, upplever ett sorts lugn och harmoni i
tjackruset
denna harmoni, som också kan skapa en känsla av närvaro, av fokus, av
lätthet och glädje.. det är en del av amfetaminets euforiserande verkan.
många har inte fattat det, de tror att man ska bli "typ massa energi och
stirrig"
då de upplever att de blir llyckliga när de knarkar tjack så överraskas de
sedan skriver de inlägg på FB och tror att de har adhd
de tror att de funnit det sätt på vilket man "ska må"
________________________________
Okej, jag blir iaf speedad när jag petar i mig flera och jag har ADD
________________________________
Kick ass Ritalina om man käkar många blir det en härlig effekt

_______________________________
jag vet av egen erfarenhet.. japp ADHD här med jag fick ta det på morgon
sen en gång på eftermiddan... sova på natten NO WAY jag satt å ritade
kolla tv surfa internet städade mitt rum bakade etc.. sen gick te skolan
kom hem från skolan sen sova tills man ska upp igen te skolan så där höll
det på.. till slut så vart det annan medecin...
________________________________
jag kan säga att jag saknar den effekten av amfetaminet. Nu tar jag
concerta och ritalin mot adhd. jag blir påverkad...visst blir jag det om jag
överdoserar men ungefär like stirrig och nervös som på överdrivna
mängder koffeintabletter. Saknar tjackruset, lugnet, glädjen...
________________________________
Ska man inte ha papper på att man haft liknande problem som barn? Hur
löste kompisen det?
Dem var dumma nog att ge han ett papper var man skulle skriva ja/nej
på, om det stod tex att man var hyper så rörde han med fingrarna på
massor av saker och sånt, han skrev ja på dem mesta, och han är 29 med
missbrukarbakgrund så vet inte hur läkarna tänkte.. för höra med han hur
han gjorde det.
________________________________
jag lurade psykvården att jag hade adhd, gjorde alla test dom la fram åt
mig, sa att jag hade problem med koncentrationen och var typ rädd för
folk och att jag kan få riktiga utbrott när de inte går som jag vill..
humörsvängningar mm.. jag hade ju de då jag var hos psyk men de var
jag för att jag nyligen hade separerat så jag var ju neråt och pissed som
fan men då sa dom att jag hade adhd fast jag egentligen inte tror att jag
har de.. men men de är ju utbildad personal som sa de så jag kanske har
de ändå, man vet aldrig =)
________________________________
>>Hej
Har sedan avlutad adhd medicinering massaor av medecin kvar...ngt
förslag på vad jag ska göra med dom...hört att det är farligt att
slänga/spola ner....
________________________________
Sälj dom till vänner då elr lämna tillbaka dom till apoteket så dom kan
slänga dom.
________________________________
Ge dom till mig

________________________________
Jag fick prova en polares ADHD piller, concerta, och ja, det började med
att jag tog typ ~4 st, tuggade och svalde, sen svepte jag lite sprit och
bärs.
Först kom det att jag inte kunde vara still, var tvungen att röra mig, höll
jag mig still kändes det obehagligt och jag var tvungen att prata, pratade
jag inte kändes det obehagligt.
Detta togs 23:00 på i förrigår kväll och alltså efter tio timmar med exakt
samma effekt, helt speedad och pratade i nonstop om allt som kom ikring
i min skalle så vart jag orolig om hur länge denna effekt skulle hålla.
Vid typ ~12-13:00 så avtog det värsta, men jag var fortfarande lite
speedad och kunde verkligen inte stå still och pratade rätt mycket då
också.
När jag skulle sova senare på den kvällen så gick det verkligen skit, hade
problem med att somna och jag vaknade hela tiden och kände obehag i
hela kroppen (Vet inte om det var drogen.), då var jag upp ett par
timmar, somnade om och allt vart bra.
Men, sen nu, idag, på morgonen kände jag mig helt 'nyckter', lite
träningsverk i kroppen efter alla rörelser eftersom jag inte kunde stå still.
Men något otroligt obehagligt händer, jag kan inte vara still! Känns som
allt är ute i kroppen, mitt hjärta dunkar som det ska, men alltså, jag
upptäcker hur jag gungar huvudet fram och tillbaka lite smått, eller
skakar med benet, eller svingar armen lite.
För att skapa någon form av diskussion kring ämnet har jag några frågor
till er:
1. Har ni prövat concerta?
2. Hur var isåfall erat rus?
3. Kommer jag må bra? -- Är skitorolig att jag kommer ha dom där
rörelserycken i evigheter...!
________________________________
Låter rätt obehagligt
1. Jag har provat Concerta och gillat det! Dock hade jag en hel del
Subutex i kroppen och noddade sönder i princip, då räddade Concertan
mitt Subutex-rus.
2. Som sagt, Concertan slog absolut inte ut Subutexen, dock blev det en
slags "boost", jag kände mig piggare och översocial, som man gör i början
på Subutex. Kanon!

3. Klart du kommer att må bra! Något du alltid ska tänka på när du intar
ett olagligt preparat är att du har tillfört ett ämne till kroppen som
egentligen inte ska vara där, och då får du ta konsekvenserna.
T.ex med svamp, när man snear, drogen gör så att hjärnan lurar en totalt.
Därför kan vissa sluta upp på sjukan, osv. Det beror helt på hur mycket
man låter drogen överta kontrollen, helt enkelt. Men det är klart att
biverkningarna kommer att avta, ingen fara där
________________________________
Jag har en kompis som har diagnosen ADD. När hon fick Concerta
utskrivet sa läkaren att hon kunde knapra i sig en hel burk Concerta utan
att uppnå ett rus. Om det stämmer vet jag dock inte..men det låter
troligt.
________________________________
Ömm, fel!
Concerta går visst att få ett rus på, bara att krossa dom så går det.
Det är en depot-tablett (långsamt utsöndring av ämnet) och tuggar/maler
man dom så går all effekt ut i blodet och ett rus uppnås.
Så läkaren pratar skräp.
Har en fråga: Får man utvidgade iris (pupiller) på Concerta?
Jag menar, det är ju trots allt amfetamin så det borde man göra!
________________________________
Så sa dom till mig också faktiskt innan jag började med min concerta
________________________________
Bättre med vanligt tjack men concerta funkar ju helt klart!
________________________________
Ok.. Jo Concerta är helt ok! Svårslaget substitut för tjo iaf
______________________________
Jag var över 200 mg om dagen när jag höll på med Concerta. Använder
nu Strattera och det fungerar väldigt mycket bättre för mig. Jag vill dock
ha Metamina eller en kombo…
______________________________
Nu har jag i samråd med min läkare, höjt dosen på Concertan
(metylfenidat) och är uppe i hela 108 mg per dag. Det är jättemycket
tycker jag, eftersom man generellt räknar med 1 mg per kilo kroppsvikt.
Och så stor är jag inte. Men behovet är individuellt och det ska bli

spännande att se hur det kommer att påverka mig. Även om jag kan vara
väldigt självsvåldig, så litar jag på doktorn i det här fallet.
______________________________
Har själv polare som missbrukat Ritalin förut. Jag har själv gjort det i två
månader. Man behövde fan inte 100 tabletter, det var 40mg's kapslar.
Folk kände av att käka 2-3st. Har själv polare som missbrukat Ritalin
förut. Jag har själv gjort det i två månader. Man behövde fan inte 100 tabletter,
det var 40mg's kapslar. Folk kände av att käka 2-3st.
Sen om man injicerade Ritalinet så behövde man inte ens 40mg, och man fick en
jävligt stark skjuts. Så snacka inte om grejer du inte har en aning om. Och nej jag
sitter inte och skryter, är långt ifrån "coolt" att missbruka, utan jag svarar bara på
frågan.
______________________________
Ritalin är adhd medecin som ger dig samma efekt som tjack (kallas fultjack) antingen
blir du speedad/lugn
Tar du 100tabbleter lär du dö=)
Finns olika styra dock! finns i "kapslar" och vanliga tabbleter =) Kapslar finns väll
40mg och 30mg =] tabbleter brukar vara 10mg . Snabbast efekt av att snorta det.
Annars kan du svälja tabbleterna hela.. Dock ifall du har kapslar så kan du öppna
dom och tugga det så det ska slå snabbare!
Min polare som langar skiten dårå! han tog 80mg. Då fick han samma efekt som när
han och en polare delade på 4.5g riktigt bra hash! Sen så vet jag ingen info om hash
men det sa han iallafall.
Sen så har jag tagit det också=) Då "tävlade " vi vem som kunde ta mest. Då fick jag
i mig 220mg och polaren 180mg. + att vi festade den kvällen också (det går alltså
att blanda med sprit) så jag drack lite mer en halv flaska. vet inte hur mycket han
drack dock. Men den kvällen minns jag knappt någonting. Mins "upplevelserna" men
minns inte mellan snacket om man säger så.
______________________________
Nej, det är inte farligt att blanda alkohol och concerta eller ritalin. Brukar allt ta ett
par extra runt 200mg ibland när jag super för att få en mysig liten "booster" =D
______________________________
Snortat 2st 40mg nu. Fan det är faktiskt drag i dom här. Trodde i början att det
skulle vara något skit, men dom får heta duga. Tråkigt dock att det är småbollar som
jag ännu inte har kommit på hur man löser upp. Sen vet jag inte hur mkt dom kostar
per/st. Kan någon berätta?
Är Kapslar 40mg
Sen om någon vet hur man löser. Varit vaken 3 dygn nu…

______________________________
Nja alltså jag åt 80mg och kände mig lite speedad. Snortade 40mg och
kände mig minst 4-5 gånger mer speedad.
Vet någon vad "maxdos" ligger på per dygn? Kört i 96h nu, och har
förbrukat ungefär 400-600mg per dygn.
______________________________
Ang Concerta/Ritalina/Metylfenidat
Jag får Concerta, 54 mg, två gånger om dagen =)
Eftersom just neuropsykiatriska funktionshinder är så "inne" just nu, så
kan ni bara gå till en psykiater, göra en utredning, och under utredningen
"spela teater".. typ prata fort som fan, trampa med fötterna, och "kasta"
ur sig svar..
Jag har visserligen ADD, och concerta måste jag säga fungerar riktigt
bra..
En del läkare ger sina patienter typ det fyrdubbla av vad jag har, men det
är jävligt ovanligt..
______________________________
jag tvivlar inte en sekund på att det skulle vara omöjligt, eller äns
speciellt svårt att lura till sej en ADD/ADHD-diagnos.
och därifrån, till Metamina/Amfetamin är steget inte speciellt långt.
att faktiskt genomföra detta, talar allt starkare till mig för var dag som
går.
det går aldrig att bevisa att du ljugit genom utredningen, dessutom blir
förtryckarstaten din egen knarkleverantör!
______________________________
Jag har en kort fråga, jag har inhandlat några 54mg conserta(depot) och
18mg(också depot) och mina frågor är hur många mg man ska ta och hur
länge man känner av ruset om man tar dom som dom är? Ty dessa
tabletter är tamefan gjorda av sten
Ja jag vet att man ska söka (och det har jag) men jag antar att jag
behöver ta en större dos när det är depotefekt än om jag krossar och
bombar/snortar och därför tänkte jag att jag skulle fråga så jag inte
klantar mig på nått sätt.

______________________________
Krossa och mal ner till pulver. Snorta ungefär 40mg och vänta 20 minuter.
Är du inte nöjd så ta mer. "Ruset" sitter i ungefär 3-4 Timmar. Därefter är
det bara att fylla på.
TIPS: Ta alkohol FÖRE du tar Ritalin, du får starkare och en mycket
mycket skönare effekt.

______________________________
Jag har hört att det är skitskummt bindmetel i concerta som gör att den
blir dunderkladdigt om det kommer i kontakt med vätska, pga detta har
jag fått för mig att det inte är en bra id'e att snorta då det troligen blir ett
helvetiskt kladd och eftersom jag är ute efter ett långt och stabilt rus och
därför är jag helt nöjd med depotefekten. Min fråga var mer hur mycket
jag ska ta för att känna rejäl efekt.
______________________________
OJ SORRY var rätt så skev så jag trodde du sa Ritalin. Snorta INTE
Concerta... Utan krossa och svälj...
Börja med att bomba 120-140mg (Om du inte krossar) Sen fyller du på
efter ca 45-60 min om du inte får önskad effekt!
______________________________
Ritalin är så jävla najs, jag älskar dem.
Krossa kulorna å snort altenativt blanda med vatten å drick kickar på som
fan mellan 20-80mg brukar räcka för mig en kväll, ingen i de å fylla på du
får bara kicken utav den första dosen, om du inte röker det, men det
smakar kattpiss i halsen men det slår på som fan.
______________________________
Fick absolut tjackballe (vilket för övrigt är den korrekta vetenskapliga
termen) senast jag åt (80 mg) Ritalina, har även upplevt detta kusliga
fenomen med efedrin.
______________________________
Ger ritalina ngt rus?
Kan man ta det IV och får man en "sjuts" då som på amfetamin?
vad ger det för eftekt oralt IV eller rektalt?. Vilket sätt är bästa att intade
på för att få des skönaste ruset (om man kan få det på dom)
______________________________
ja, ritalin ger ett rus. liknar tjack skulle jag säga.
jag använder min medecin nasalt när jag festar, funkar fint. men kan
tänka mig att krossa och bomba det funkar nog fin fint med.

_____________________________
Liten fråga bara. Om man har 30mg ritalin, Hur många behöver jag ta för
att de ska få en bra effekt? Vet inte om de spelar nån roll men ja väger
runt 60 kg.
______________________________
Eftersom effekt varierar extremt mycket mellan olika personer så bör du
börja med 20mg nasalt.
Har en kompis som verkligen blir påtänd på 20mg (och ja han har dragit

mycket tjack också), jag själv som behöver cirka 40-60, en annan
behöver över 200mg osv..
______________________________
Ritalin tas upp utmärkt oralt och ger effekt nästan omgående. Ritalin går
att skjuta, och det ger en liknelse till kokain. Är dock ingen höjdare.
Concerta är mycket mer likt amfetamin än Ritalin. Ritalin är för mig mer
likt kokain än vad amfetamin är. Concerta gör mig kraftigt narcissistisk
och är mer lik amfetamin, jag kan ju visa mig glad - dock en skillnad att
vara det eller ej. Således gör Ritalin att jag verkligen kan få upp mitt goa
glada humör.
______________________________
Det går att bli påtänd och det lättaste är att knapra. Personligen måste
jag få i mig åtminstone 100 mg. för att bli speedad, men the more, the
merrier.
______________________________
en sån fruktansvärd AT det va på skiten. Concertan antar jag?
Men jaa, nog fan blev man påtänd. Alltså riktigt PUNDIG! Vi provade aldrig
att skjuta skiten men en och annan rektalare blev det ju. Ritalin-kulorna
på kapsel va lätta att mortla.
Hmm, men ska kanske hålla mig till de vanliga ritalin 10 orna. Så det inte
sitter i så länge. Jävla depot. Finns det nåt att neutralisera skiten med,
när AT börjar spöka? Holk, bärs, diazepam... Noll utdelning där. Inte ens
när man sov var man fri från ångest..
______________________________
Ta samma som alla andra.
Det är någon satans myt som sprids … att ADHD'are inte blir påtända av
tjack. Bullshit, de blir lika höga och glada som alla andra och behöver
varken mer eller mindre.
______________________________
jag håller med om att "adhdmänniskor blir lugna av tjack" är bullshit. en
del av tjackruset karaktäriseras ju av harmoni och tillfredställelse. då kan
man sitta och snöa med datorn, att rita eller spela spel. man kan också
snöa in på att dansa. ni ser - det är vad man gör det till. och
koncentration är absolut en av amfetaminets effekter. för alla människor
då, inte bara aadhdmänniskor______________________________
För att kunna få metylfenidat utskrivet måste du ha en adhd/add-diagnos,
tror inte privatläkare gör en sån utredning jag fick lov att bo i ett
familjehem i 3 månader för att göra en neuropsykiatrisk utredning…

______________________________
Karolinska Sjukhuset, magnus hussmottagningen har försöksverksamhet.
De gör en adhd-utreding inom några veckor om du är rätt person för
deras forskningsverksamhet. Slå på näåtet så hittar du deras adresser och
telefonnummer. Jag fick efter att ha skickat ett brev till dem hjälp inom
några veckor. Får garanterat conserta inom tolv veckor efter att jag varit
med i deras forskningsförsök då jag inte vet om jag får conserta eller
sockerpiller. Får dessutom kognitiv terapi en gång i veckan i tolv veckor.
______________________________
Jag har ingen diagnos på någon sjukdom och får Concerta utskrivet.
(väntar iofs på utredning som inte ens har något med ADD/ADHD att
göra...fast jag misstänker att jag har det också).
______________________________
Jag tänkte låna tråden för lite frågor om medicinering. Jag står också på
kö för utredning och där jag bor är det minst 1,5 års väntetid…
Så det är ju lite lockande att testa självmedicinering
Är det rimligt att betala 85 kr/st för Concerta 52mg? eller är det värt
besväret att leta reda på nått online apotek med lägre priser?
______________________________
jag ringde faktiskt till psykmotagningen o hörde om man kan få prova
medicinering i väntan på utredning, men dom var mycket tveksamma till
detta,
jag väntar dock fortfarande på slutgiltigt besked, det kanske finns hopp.
______________________________
[Apropå Karolinska, Magnus Huss-kliniken] De där måste jag kolla upp!
Men det är ju jävligt lätt att märka om det är äkta eller placebo.. Är ju
bara att snorta i sig en massa, eller så drar man bara en runk och ser om
kuken fungerar som den ska.
Du har inget nummer man kan ringa?
______________________________
Conserta är mysigt även för dom som inte har ADHD ... iallafall om det
krossas och åker upp i snoken.
______________________________
Har 36mg och får betala ~620kr för en burk med 30st. Så jag kan tänka
mig att 54mg kostar runt 750kr för 30st på Apoteket. Dyrt som fan.
______________________________
745:50:- Men på ett år så blir priset detsamma för 36 och 54 mg,
eftersom man i båda fallen gott och väl når taket för högkostnadsskyddet,
och kommer undan med 1.800 kronor för hela årets mediciner.

______________________________
Har en polare som fick diagnosen adhd och han visar sig inte ute längre,
hälsade på han för typ två år sen och han såg fan inte helt ok ut av den
där medicinen, helt dimmig.. Är det broendeframkallande, det som
normalt brukar ges? Kan man bli av med adhd, och bli lite mer normal
igen, utan alla piller? Fan vad synd att det blivit som det har.
______________________________
Kom över x antal concerta 36mg förra veckan..käkade inga
mängder..runt 2-3tabs varje dag i 4-5 dagar..3-4 dagen fick jag en jävla
ångest. Läste i fass att ångest var en biverkning.
Iaf så har jag inte tagit någon concerta sedan i Tisdags men har
fortfarande en jävla ångest..4mg iktorivl hjälper föga.
När släpper denna fruktansvärda ångest egentligen??
Om 4 år eller? Dagarna går lååångsamt.
Erfarenheter??
______________________________
Concerta? Får man ens effekt på dom?
______________________________
Försök skaffa någon neuroleptika och kombinera med en hyfsad dos
benso, neuroleptikan kan förstärka effekten av benson och stävja
concerta-förgiftningen lite grann.
______________________________
Ja, absolut, själv får jag nästan samma effekt som på amfetamin, de enda
skillnaderna jag upplevt är att Concerta inte ger de där rysningarna som
man får av amf och så varar ruset förstås bara i ett par timmar...
Avtändningen som man får av metylfenidat skulle jag nästan säga är
värre en den man får av amfetamin, men den varar lyckligt vis inte lika
länge...
Jag skulle hur som helst säga att Conceta passar bättre som partydrog än
amf eftersom ruset inte är så långvarigt vilket gör att man kan varva ner
igen efter att festeb är slut... En annan fördel är att metylfenidat inte ger
utslag på drogtest, ifall myndigheterna försöker tvinga er att gå med på
sånt... Men de "riktiga" pundarna så tror jag inte uppskattar metylfenidat
lika mycket, eftersom de brukar föredra att köra "race" istället för att bara
punda på fester... Man blir nämligen snabbt tolerant mot Concerta och det
är svårt att fylla på ruset genom att ta mer... De första gångerna man
omdoserar så blir man hög igen av, men när man fyllt på ett par gånger
så får man mer hjärtklappningar och bieffekter än eufori...
Men som sagt, benso rekommenderas... Både för slippa de jobbiga
tjackbieffekterna under ruset och som botemedel mot avtändningarna...

______________________________
Vilka doser har du kört på om du fick rus i klass med riktigt amfetamin?
Jag testade min systers concerta för några månader sen, tror jag började
med 4*36mg krossat. Jag fick en skön känsla i kroppen som påminde lite
om tramadol, fast mindre eufori (fast jag har inte så mycket att jämföra
med).. Blev såklart väldigt sällskapssjuk, och musiken var skönare..
Kändes inte tillräckligt kraftigt, så jag slängde efter 2-3 timmar i mig ett
par piller till, som höjde (och förlängde) effekten något...
Hela dagen efter var förjävlig, allt kändes meningslöst, ångest och
spänningshuvudvärk..
Gjorde påfyllningen ATn mycket värre? Jag åt ganska bra.. Och vad är
lämplig dos ifall jag får för mig att testa igen?
Väger 80kg, 178cm
______________________________
Jag är ingen expert på Concerta, men jag har väl tagit 90mg som mest...
På det, och även på lite mindre doser, har jag fått rus som helt klart har
varit i samma klass som amfetamin (enorm energi, utåtriktning,
engagemang, eufori, pratkvarneri, etc), men utan rysningar och inte alls
lika långvarigt...
Men ni får komma ihåg att alla människor reagerar olika på olika droger,
jag är väldigt lättpåverkad när det gäller både amfetamin och
metylfenidat... De som är mer tjacktåliga så får säkert inte samma rus på
Concerta, medan jag tycker det helt enkelt tycker ruset är för starkt för
att vara behagligt (samma gäller vanligt amfetamin)...
______________________________
Jag vet hur det känns och jag lider med dig! Ångest fick jag åxå av dom,
och av ritalin...jade ångest och blev apatiskt i ca 8 månader...(får dom
utskrivna)
Jag önskar hjärnan funkade bättre.
______________________________
jag brukar ta 4-5 st 54 mg tableter utspritt över en natt börjar oftast med
2
______________________________
Tycker inte de är så kortvarigt, Concerta är ju depot som ska utsöndras
gradvis under 12 timmar står de. Tog iaf 3 st 36mg för å plugga, funka ju
bra för de ändamålet, men efter 5 timmar lessnade ja på stissigheten å
käkade benso för å komma ner. E ju inte direkt samma välmående som på
tjack iaf

______________________________
Märks effekterna alls om man tar dem som depot? Jag trodde standard
var att krossa och sedan bomba.
______________________________
skilnaden är att om man krossar tabletterna så får duett lite intensivare
rus, men det håller i sig kortare tid.
______________________________
Jag har fått både concerta och ritalin utskrivet för nån vecka sedan trots
att jag har ett långt missbruk bakom mig med cs.
Detta vet min psykiatriker om.
Jag gjorde adhd testet och hade klar adhd. Det värsta är att jag inte kan
låta bli att tugga sönder kapslarna på concertan för att få en kickeffekt..
Någon som vet om det blir kick av att tugga sönder ritalinet?
Jag vet ju att det gör min hälsa illa att göra så här, egentligen så borde
jag inte ha det utskrivet alls pga. mitt missbruk. Samtidigt så vill man ju
ha den egenkontrollen att ta den där enda tabletten på morgonen och
förhoppningsvis fungera normalt under dagen.
______________________________
Jo en aning. Missbruk/det slags beteendet är ju inte helt ovanligt bland
oss med ADHD.
______________________________
när det begav sig krossade jag 5-6 Concerta 36mg:are, lägenheten var så
ren och fin efter några timmar sen
(Rekommenderar dock ingen att ta 5-6st 36mg tabs som startdos..!!!)
______________________________
Jag tycker metylfenidat är helt oslagbart i koncentrationshöjande syfte.
Vilket är j-vligt konstigt för enligt ADHD-pöbeln så är det bara *dom* som
blir lugna och fokuserade på CS, medans vi riktiga människor tydligen ska
bli speedade...
I vilket fall kan man verkligen förstå varför ovan nämda medicin ges till
otyglade skitungar.
______________________________
Tja, vad ska man säga mer om Ritalin. Finns inte så mycket mer att säga
än att det jag redan sagt. Skulle tack vare nära släktingars ADHDdiagnoser samt lite skådespel säkert själv kunna få det utskrivet på
recept, vilket jag allvarligt överväger. Fyfan vad fint det är att verkligen
kunna fokusera på det man just gör. Inget annat finns där, bara
vektorfälten, Nikolai Gogol, hon jag snackar med krogen eller vad du vill.

Man har bara en grej skallen åt gången helt enkelt, och den grejen ägnar
man hela den mentala arsenalen åt. Rekommenderar skarpt åt dem som
känner de har svårt att koncentera sig, ADHD eller ej. Tror ni man skulle
få bättre effekt av riktigt tjack? Har nämligen aldrig provat.
Tog tabletten som vanlgit med ett glas vatten. Sidofeffekterna var väl de
vanliga sömnsvårigheterna samt förlorad aptit, annars inga.
______________________________
Det låter användbart inför allt skolarbete. Funderar på att testa.
______________________________
Jag ska inte maskera mitt brukande och gillande av centralstimulantia
med att det är "självmedicinering" men jag tror att jag gillar det så
mycket för att det hjälper mig mer än att jag bara få en kick.
Jag blir mer fokuserad och lugnare.. mindre splittrad i tankarna. Men så
kanske alla reagerar? Såg i alla fall någon som funderade på om den hade
ADHD i nån tråd och googlade på det. Kände att rätt många grejer stämde
in på mig, en i min familj har det dessutom.. vet inte om det är ärftligt iof.
Nån som känner igen sig?
______________________________
Jodå.. Jag har alltid haft svårt att fokusera när jag ska läsa osv.. Men med
denna gudsgåva till substans så kan jag sitta och läsa om tex linux i över
15 timmar isträck..
så ja, jag känner igen mig
______________________________
Jo precis.. det är ju fan helt underbart att plugga på det här..
Har du funderat på att göra en ADHD-utredning? Skulle ju vara nice att få
ritalin/concerta på recept..
______________________________
Hej, ja jag tror att jag har adhd.
Pga att mycket stämmer in på mig.
har provat en kompis concerta-piller en gång, det funkade bra, jag kände
mig fokuserad, koncentrerad, och alert. Problemet är nu bara att jag inte
vet var jag ska få tag på concerta, för läkarna skriver inte ut det till mig
eftersom de oftast lever i tron om att adhd kan man inte ha om man är
högstkoleutbildad, vilket jag är. Därför får jag gå den olagliga vägen
istället, vilket inte funkar så bra eftersom jag inte känner en enda kotte
som säljer concerta. Och här på flashback får man ju in lov att fråga om

var man kan köpa heller...
Så vad vasen, jag får väl gå ut och ställa mig i nåt gathörn om natten och
se skum ut och hoppas att nån fattar, ha ha! Ja va ska man göra??!
______________________________

Herregud.. Det är ju därför amfetamin är en populär
drog, för att man känner harmoni och eufori. Det beror inte på att ni har
ADHD att ni känner er sköna på amfetamin.. Det beror på att det är en
drog som gör att man känner sig så som man vill känna sig.
Folk tycks felaktigt ha förväntningarna att av amfetamin ska man bli
"nervös" och "springa omkring" - och att det är "unikt" att man blir
koncentrerad och kreativ av amfetamin..Haha. Det är ju en klassisk effekt.
Sanningen är väl att säga att amfetammin är och har alltid varit en drog
som är perfekt att koncentrera sig och "snöa in" på saker med. Att man
blir "delatig i nuet" istället för att snöa in i tankar. Ja. Man känner sig som
man vill känna sig på amfetamin. Det är så det är med droger. Det
innebär inte att av amfetamin blir man "normal". Vanliga människor
känner inte harmoni och lycka och djup tillfredställelse och "flow" i sin
vardag. Ni har inte ADHD för att ni inte är lyckliga jämt..
Alla ni som tror att ni har ADHD för att ni mår bra på amfetamin... haha,
ja vad ska man säga. Ni är ute och cyklar,..
______________________________
Har du tänkt på att "normala" människor kanske kan ha svårt att fokusera
och att det inte direkt är "normalt" att kunna sitta superkoncentrerad och
läsa en bok om ett visst ämne i 15 timmar i sträck?
Du mår bra av amfetamin och kan sitta och snöa in i dina favoritämnen i
15 timmar, och det är ju skönt. Det är därför amfetamin är en populär
narkotika. Inte för att det är en "medicin" som gör att du blir "normal"
utan för att det är en euforiserande drog med just de effekterna.

______________________________
När jag är på centralstimulerande droger (bortsett från kokain) så blir jag
mycket mer fokuserad, och orkar koncentrera mig. Jag ska snart på
ADHD-utredning p.g.a mina förfärliga koncentrationssvårigheter.
______________________________
Det är en av de klassiska effekterna av amfetamin, och det betyder inte
att du har adhd.

______________________________
vad mer kan man käka så att consertan slår hårdare ?
tjenare , har käkat lite conserta ( metylfenidat , samma sak som ritalin
)och är inte helt nöjd me ruset och skulle vilja kicka igång det lite mer.
så nu frågar jag : vad ska ´jag leta efter som drar igång ruset lite mer ?
tror ni kaffe drar igång ruset mer eller nån slags energi dryck ?
är tacksam för alla svar
______________________________
krossa dom tillsammans med lite kaffe så blir det bra
______________________________
Hört att många tycker att Ritalin speedar på bättre tillsammans med
några öl.
Concerta och Ritalin eller väll inte samma ämne heller.. eller har jag fel?
______________________________
begge två är metylfenidat men det är nånting som skiljer dom åt för att
som du sa så speedar ritalin mkt bättre än conserta .
så det är nog andra bindnings ämnen i ritalin än conserta skulle jag tro .
______________________________
men nu har jag fått svar på det jag ville veta så tack alla för era svar .
har snusat o rökt som en galning o duckit kaffe o massa energi drinkar på
min conserta nu så jag e väldigt på just nu så , vi får höras nån annan dag
mina små vänner
______________________________
Kan man ha kul på rithalin?
Vad kan man göra med den, är det farligt att överdosera?
______________________________
Av egen erfarenhet så kan du bli påtänd om du knaprar några st 10 mg!
Kapslarna har jag aldrig haft utskrivet så har faktiskt inte testat dom..

______________________________
Fungerar helt ok att slå i sig i brist på annat. Jag tog 150mg första gången
oralt men det är individuellt. En del behöver bara 50mg andra 200
osv...Öka försiktigt.
______________________________
Klart det är farligt att överdosera! Typiska stimulantöverdoseffekter kan
man få...

______________________________
Ger ritalina ngt rus?
Kan man ta det IV och får man en "sjuts" då som på amfetamin?
vad ger det för eftekt oralt IV eller rektalt?. Vilket sätt är bästa att intade
på för att få des skönaste ruset (om man kan få det på dom)
______________________________
ja, ritalin ger ett rus. liknar tjack skulle jag säga.
jag använder min medecin nasalt när jag festar, funkar fint. men kan
tänka mig att krossa och bomba det funkar nog fin fint med.
______________________________
De ritalin jag fick förut var kapslar och inte tabletter.
Liten fråga bara. Om man har 30mg ritalin, Hur många behöver jag ta för
att de ska få en bra effekt? Vet inte om de spelar nån roll men ja väger
runt 60 kg.
______________________________
Eftersom effekt varierar extremt mycket mellan olika personer så bör du
börja med 20mg nasalt.
Har en kompis som verkligen blir påtänd på 20mg (och ja han har dragit
mycket tjack också), jag själv som behöver cirka 40-60, en annan
behöver över 200mg osv..
Förmodligen så har du vita/bruna kapslar. Knäck sönder en kapsel över
ett tomt dricksglas (försiktigt, det kan sprätta iväg en hel del) och häll i
alla de små vita kulorna.
Häll de vita kulorna i en mortel och krossa alltihop, häll över det vita
pulvret på en fin, ren yta och gör iordning två linor.
Häll nu upp cirka 1dl vatten i det glas som du använda förut.. häll över
vattnet från glaset till morteln, lägg i mortel-hammaren också och blanda
runt med den (för att lösa upp allt inbankat metylfenidat till vattnet), häll
över mortelvätskan till ditt glas igen.
Drick vätskan, vänta 20min och dra i dig linorna.
Nu vet du hur du reagerar på ämnet.. känner du ingenting? vänta 1h och
fyll på med mer..
______________________________
Vad är bäst? IV rektalt nasalt?
Har lite depotkapslar, vita runda och några vita (ser ut som kapslar, men
ska vara conserta) stenhårda. Tog en av varje, och känner definitivt av. Är

uppåt, pigg, osv. Men går det att bli påtänd? Och vilket intagssätt är bäst?
Samt, är de bra att blanda?
______________________________
Ritalin tas upp utmärkt oralt och ger effekt nästan omgående. Ritalin går
att skjuta, och det ger en liknelse till kokain. Är dock ingen höjdare.
Concerta är mycket mer likt amfetamin än Ritalin. Ritalin är för mig mer
likt kokain än vad amfetamin är. Concerta gör mig kraftigt narcissistisk
och är mer lik amfetamin, jag kan ju visa mig glad - dock en skillnad att
vara det eller ej. Således gör Ritalin att jag verkligen kan få upp mitt goa
glada humör.
Tänk på: det är väldigt viktigt att inte ha en depression när man äter
concerta. Bortsides ligger isåfall om man har haft ett f.d kraftigt
amfetaminmissbruk, vissa använder Concerta för att inte hamna i ett
återfall.
______________________________
Ritalin, som inte är i depoform, funkar att svälja vanligt.
Funkar bättre än concerta tycker jag!
Men det svider som fan att skjuta ritalin om jag kommer ihåg rätt..
Tycker man lika gärna kan knapra dom ist då!
______________________________
Det går att bli påtänd och det lättaste är att knapra. Personligen måste
jag få i mig åtminstone 100 mg. för att bli speedad, men the more, the
merrier
______________________________
OMG, en sån fruktansvärd AT det va på skiten. Concertan antar jag?
Men jaa, nog fan blev man påtänd. Alltså riktigt PUNDIG! Vi provade aldrig
att skjuta skiten men en och annan rektalare blev det ju. Ritalin-kulorna
på kapsel va lätta att mortla.
Hmm, men ska kanske hålla mig till de vanliga ritalin 10 orna. Så det inte
sitter i så länge. Jävla depot. Finns det nåt att neutralisera skiten med,
när AT börjar spöka? Holk, bärs, diazepam... Noll utdelning där. Inte ens
när man sov var man fri från ångest..Alpra upplyste mig om hur jag
liksom skakat, skrikit och gråtit i sömnen...
edit: mådde mycket bra under ruset!
______________________________
Själv har jag aldrig upplevt någon nämnvärd avtändning på metylfenidat
(Concerta, var det), men då har man ju å andra sidan frekvent stoppat i
sig en massa annat... opioider brukar funka mot det mesta.

______________________________
Nån som känner som jag på Ritalin?
hej! Jag får då ritalin mot min ADD...(vissa vet inte vad det är så en kort
förklaring ADHD fast utan hyperaktiviteten det vill säga alltid trött)
Jag har 20 milligrams tabletter och jag tog för ett bra tag sen 60 mg för
att testa om jag blir piggare på det, men nej...jag blir tröttare en vanligt
av det och kåt och jäävligt rök sugen.
Nån annan som blir såhär? Tog innan concerta, blev inte lika trött av det
men bytte pga ångest av det. får ångest av 40 mg ritalin så nu testade
jag 60 för att se om det blir samma. men jag känner inte av det än i
allafall.
Kanske ska testa 80 mg? aja jag vet inte..undrar bara om jag är den
enda..fattar inte hur man kan bli trött som en zombie av ritalin bara...helt
sjukt.
Är jag den enda
______________________________
hehe jag blir speedad och välmående som fan av ritalin/concerta..fast jag
har ju inte ADD/ADHD
______________________________
Jag kan bli sjukt lugn av vanligt tjack. Kan det vara så att jag lider av
något sådant då? För just nu sitter jag typ och gäspar.. drog iofs senaste
linan för 3-4 timmar sen, men nu är jag mest lugn. Blev ingen monsterlina
heller iofs.
Är för övrigt riktigt sleten och trött i nyktert tillstånd, så jag borde inte ha
ADD/ADHD.
______________________________
Jag blir pigg och fokuserad av metylfenidat ...absolut inte trött och seg

______________________________
Det är riktigt läskigt, upplever samma sak.
Jag tog shoie första gången för ungefär ett år sedan, blev riktigt otroligt
speedad. Nu när jag tar ritalin och annan tjack blir jag bara lugn. Kan
något slagit snett i hjärnan? Det jag kan tänka mig är nog den grova
snedtrippen jag hade på halluciogener, vad säger ni? Jag kanske inbillar
mig?

______________________________
om du blev speedad av ritalin o tjack innan snetrippen så vet jag inte va
det är som är fel, men jag tycker det skulle vara VÄLDIGT konstigt om det
är pga av det! Du kanske bara har tagit för lite eller för dåligt?
Och vad är Shoie?
______________________________
Du kanske blev så speedad att du fick adhd av tjacket efter första
gången?
nejmen det är samma för mig..blir inte direkt speedad längre, mest lugn
och fokuserad... jag tror det har med hur van man är vid tjack, jag har
inte lika svårt för att äta nu längre heller.
______________________________
Knark in the brain works in mysterious ways...
jag undrar vad den starkaste upp piggande knarket är...och den som ha
det, kom hit och ge mig
______________________________
Jag har ADHD.. Tar conserta 18 mg för att kunna konsentrera mig rätt
ordentligt, tar jag 18ggr 2 då blir jag bara speedad som en papegoja!!
Ritalina 2 10 mg eller vad det är, blir jag rätt okej av,l mer än det och jag
blir bara rätt så skakig och illamående i kroppen ...gillar inte ritalina.
______________________________
Det är precis likadant för mig. Både på gott och ont..antar att man måste
lugna sig ett bra tag för att få tillbaka den speedade känslan.
______________________________
Åh, då är det bra! bra tjack kan vara riktigt mysigt, gäspa stort, rysa av
välbehag och ligga och lyssna på musik, skriva anteckningar.. prata i
telefonen.. rita.. Man känner sig riktigt harmonisk när det e som bäst..
Det är ju därför folk tar. Skulle man bli orolig av tjack skulle det inte
missbrukas..
så inte behöver man ha adhd för att man myser å mår bra av tjacket..
Betyder nog att det e rent istället..för bankat tjack me koffazon och
efedrin och annan skit det blir man mer stissig av, och det e inte kul
______________________________
hemligheten är sällskap, och att det händer nåt omkring en, typ fest.. då
hakar man på och är igång som FAN. å man bara måste byta skiva, ta en
öl till, snacka med tjejen där och fan vad intressant det verkar därborta
då..

men sitter man hemma blir ruset annorlunda, då snöar man in på nåt, typ
att fixa med datorn eller sortera strumperna eller med att rita.. hade en
gång då jag satt och skulle förstå hur man rita manga, satt i 8 timmar
med ett jävla ritblock...
______________________________
oj oj...jag har käkat 100 mg ritalin nu 2 dagar i rad..
18 mg concerta känner jag inte av alls...
______________________________
Haha, har en polare som har käkat 740mg på en kväll. Och han får det
inte utskrivet. Han var i princip tjackad på riktigt. Men senare på natten
hörde han röster och mådde allmänt illa.
______________________________
Pausa en vecka så du blir av med lite tolerans. Jag tycker det känns som
man bara får de dåliga effekterna när man ätit länge.
______________________________
Jo det är sant, men det funkar ändå inte om jag ska käka 40 eller 20 mg.
tog 100 idag för första gången sen torsdags, blev fett lycklig en timme
sen va jag normal typ...
______________________________
Kåt blir jag inte men jäääääääääävligt röksugen brukar jag bli och väldigt
pratglad så om jag är själv brukar jag sitta och tänka påhittade
konversationer fick tabletter förut men dom har dom tydligen slutat
tillverka så då fick jag concerta istället men dom fick jag bara
hjärtklappning och ont i leverområdet av nu får jag ritalin kapslar med
små vita kulor i som funkar men jag gillade tabsen mycket bättre
EDIT: kanske ska tillägga att jag har samma diagnos som du, dvs ADD
______________________________
Får man värre avtändning om man har ADHD?
En nära vän till mig som har misstänkt ADHD kraschar alltid mycket
hårdare än de andra i kompisgänget, efter att vi tjackat. Avtändningen blir
alltså mycket plågsam. Kan det bero på att han har ADHD?
______________________________
Jag har ADHD, "kraschar" inte så farligt efter tjack. :

______________________________
nej, hur pass mycket "avtädning" man får är individuellt. dels handlar det
om hur man hanterar det, psykiskt. delvis också om fysiska orsaker, som
ens hjärnkemi och så. men också om hur man sköter sig under racet dricker, äter osv. på gamla dar har jag upptäckt att jag inte alls får den
där typen av "avtändningar" som jag fick när jag var yngre. det anser jag
delvis handlar om an attitydfråga, och att man vet vad man har att vänta
och därför anpassar psyket efter situationen osv. men också att man inser
att avtändningen egentligen är kroppen som kommer tillbaka till ens
"normala" tillstånd. avtändningen är också lättare att hantera dagen efter,
än om man ligger och ångestpressar för att sova på morgonen efter man
partajat. bättre då att dra en lina till och vara vaken under dan och känna
sig lite småvirrig, och sen somna som en stock på kvällen efter
______________________________
exakt som alla säger i tråden det stämmer men jag har märkt på folk att
dom som tänker hela tiden ATen kommer snart så sitter dom och tänker
på det hela tiden och förvärrar det hela själv i huvet så när den kommer
då blir det mycket värre för dom har tänkt på det så mkt innan och hur
hårt det kommer bli osv.
sen tror jag det oxå är dom som känner extra mycket efter har jag ont
där och där i kroppen osv samma sak är det med AT dom som känner
efter mkt tex mår jag illa, har jag vattske brist osv då blir det ju sjklart
värre än om man inte tänker på det då blir det inte samma grejj iaf min
teori.
Men jag har en polare han har hållt på med amfetamin i runt 1år han är
ingen missbrukare av amfetamin snarare brukare som tar då och då,
men iaf han har fått diagnoserat eller hur det stavas när han var liten
redan att han har ADHD och han kraschar riktigt hårt på amfetamin men
sen vet jag inte om det har med ADHD att göra det tror jag isf en doktor
kan svara på bättre
______________________________
Har käkat concerta i 1,5 månad nu, mycket låg dos visserligen (54 mg
dagligen nu) men på kvällen då medicinen är på väg ur kroppen
(medicinen har depåeffekt så den håller jämn nivå i 12 timmar) så får jag
ibland rätt mycket ångest.
Då funderar jag på hur mycket ångest jag skulle ha om jag tog vanligt
amfetamin?? Skulle den ångesten bli ännu värre då måntro?
En annan grej jag märkt med Concertan är att ca 20 minuter efter att jag
tagit pillret så får jag en extremt behaglig "rus"-känsla. En sorts eufori.
Den varar inte så länge, 1 timme kanske, men den är så jävla härlig under
den där första timmen! Jag blir glad, social, energisk, mår bra helt enkelt!
Är det så "vanligt" amfetamin känns, eller?

Undrar också om det är nån som tagit många concerta på en gång (ej
krossat dem, bara tagit många på en gång) och hur har det i så fall känts?
______________________________
Tja...
Jag jag har ADHD och behandlas med metamina. Har aldrig snortat eller
injencerat utan petar ibland i mig "lite" mer piller än ordinerat.
Jag får ingen direkt AT (trots att oftast inte tar terapeutiskt dos efter racet
-tabletterna räcker liksom inte till det) När jag märker att det bara skulla
vara dumt att fortsätta pillra dem så tar jag 20mg stess och 5-10 mg
mogadon för att somna (ser till att vara på väg att landa lagom till kvällar)
Dagen efter så sover jag ikapp sömnbristen och käkar kolhydratrik mat.
Jag märker av motivationsbrist, men det är oas rätt så logiskt.
______________________________
Hej!
Tog en kapsel Concerta igår morse. Under hela gårddagen fram tills nu
(det har inte gått över än) så har mitt "känslotillstånd" gått upp och ner
kraftigt. Ena stunden så har jag känt mig ganska glad och pigg för att i
nästa rasa samman totalt. Är det Concertan som orsakar detta? I så fall,
hur länge kommer det hålla i sig?
Känner mig i övrigt helt tung i huvudet, är yr, mår illa och käften är torr
som en öken. Aptiten är försvunnen (fast att jag är skithungrig).
HJÄLP!
______________________________
Skyll dig själv.. varför stoppar du i dig saker när du inte vet vad det är
eller vad de gör? ett tips är ju att kolla upp på fass.se vad du stoppat i
dig.
kolla biverkningar så ska du se att de saker du nämner står med
______________________________
Det var min psykolog som gav mig kapslarna. Kan inte minnas att han
nämnde någonting om det här.
______________________________
Hej går det att ta dem iv.det är tabletter in kapslar.hur gör man för att
rena dem är lite osäker därför frågar jag.har puttat affe i flera år men inga
sådana här piller.hur måna kan man ta utan risk på en gång.har 72mg
concerta.och 10mg ritalin på kvällen.tängte

______________________________
Jag har skjutit metylfenidat, men inte just Ritalin (som för övrigt givit
upphov till det lustiga gatunamnet bäng-rita, eftersom man blir så jävla
pundig på metylfenidat), men om det är de svenska 10 mg. Ritalintabletterna, så är det väl bara att krossa och filtrera. Det brukar vara
krångligare med kapslarna, för de innehåller ju lager på lager och en
sjuhelvetes massa gelatin, som gör lösningen till slime.
Personligen har jag slagit i mig upp till 54 mg. åt gången, men då blir man
lätt illamående. Testa dig fram.
______________________________
Jag skulle råda dig emot att skjuta piller. Det är en onödig risk att ta och
chansen att man får problem är stor om man är ovan.
______________________________
Concerta. Sitter med 18mg depot tabletter, skulle vilja vara skön idag.
Gärna så fort som möjligt så jag kan sova på kvällen. Har sökt men inte
hittat något svar. Hur många ska jag ta för att det ska bli ett påtagligt
rus?
______________________________
hmm, det var en vit och en brun del i tabletten. Pallade inte vänta på svar
så jag sitter och suger på 7 stycken i käften.
______________________________
det lär räcka
eftersom dom är "filmdragerade" stavning?
så brukade jag bita av dom på mitten innan
jag svalde dom, vet inte om det gör nån skillnad
______________________________
Drick vatten till dom. har för mig att en "del" av tabben inte aktiveras
förens i kontakt med vatten
______________________________
Mina va hårda som stenar.

______________________________
Hmm, antar att moderatorn kommer ta bort tråden med en "sök för fan"
kommentar. Så det är lika bra att snabbt fråga fall det går att röka
concerta? Tänkte mecka en fet och slabba ner den med saliv och concerta.
Värt det?

______________________________
kolla informationen du fick med concertaburken.
1/3 av tabletten innehaller rent metylfenidat som ar tankt att verka direkt
efter man svalt tabletten.
______________________________
Går ej mecka ner depo, blanda för fan inte med något flytande, speciellt
inte saliv . enzymet i salivet gör att det blir en väldigt tjock flytande snorig
sörja, väldigt vidrigt att svälja ner sedan,
Bästa tips är att bara bita av dem i mitten och svälja med vatten.
Försök inte extrahera endast det aktiva ämmnet, depo tabletterna är
gjorda så att det inte ska vara möjligt, utan att ämmnet frigörs av det
andra ämmnet, så den funkar ej utan alla kemikalier.
Men 7 tabletter gör dig väldigt go och glad.
______________________________
Kan det vara farligt för en grabb på 19 år att krossa tabletterna helt, för
att sedan bomba i papper, säg... en 11 tabletter?(198 mg)
edit: Och ja jag vet att det är svårt att säga, men lite mer generellt? Och
ja jag undrar över doseringen, och inte om det är farligt att krossa och
sedan bomba i papper
______________________________
Jag har vid ett tillfälle sopat i mig tio stycken 36 mg Concerta, alltså 360
mg, och överlevt. Tyckte inte att det var värst mycket att ha dock.
Därmed inte sagt att 198 mg skulle gå bra för dig, eller att det generellt
sett inte skulle vara farligt, men jag betvivlar starkt att så skulle vara
fallet.
______________________________
7-8 st ger ett behagligt rus men vafan krossa o snorta skiten ist. eller
bomba. som föregående talare har sagt så blanda med mycket vatten.
______________________________
Vad ni gör snorta inte finns ett medel som gör att hela skiten jäser i
näsan så allt blir fuckt upp. krossa en 10 stycken och sedan svälj
innehållet det är meningen att den kapseln ska ligga i syran i magen och
ge en liten mängd hela dagen det är därför kapseln är så hård så måste
krossa
______________________________
Vet du något om hur vanligt illamåendet(om det nu finns något) på
Concerta är? Risk för spya osv?

______________________________
Ingen aning. Har bara tagit Concerta som jag har fått gratis och provat
hur de fungerar som substitut till amfetamin. Tyckte inte att de fungerade
bra alls, men märkte å andra sidan inte heller av några bieffekter.
Drog i mig 5*36 mg (krossade) innan jag skulle ut och äta julbord en
gång och märkte ingenting annat än jag inte blev full trots att vi snapsade
friskt till maten. Åt precis som vanligt när det är buffé (gärna och mycket)
utan att må dåligt.
När jag tog 10*36 mg kände jag mig smått pigg dock, men ingen
upplevelse som går till historien.
______________________________
Måste ju säga så här om concerta.
Håller man på med andra droger och vet vad dom gör med en så är
concerta inget att ha.
Men jag har vänner som "bara" använder alkohol. Några av dessa vänner
har blivit lite intresserade av att prova min medecin.
Sagt och gjort.
Person 1: tuggar och sväljer 3 st 36mg = Fyllan avtar och han börjar
prata som satan. Inget at eller liknande.
Person 2: tuggar 1 st 36mg och sväljer 2 st hela. Han känner bara ett
välbefinnande som han aldrig upplevt förr. Han va väldigt nöjd på alla
sätt.
Ingen av dom sov den natten. Men ingen mådde heller dåligt dan efter.
Dåda personer tyckte att det va inte värt att fortsätta pga välmåendet och
deras antidrogsyn....
Alla här som säger att det är skit, visst det kan det säkert vara om man är
van vid annat. Men jag garantera att det är/kan vara toppen för folk som
inte vet annat.
Själv så äter jag 54mg varje morgon och en 36mg vid middagstid. Fast
detta är ju ordinerat av läkare och får mig att fungera.
______________________________
Jag är väldigt van vid andra droger. Centralstimulantia har jag aldrig tyckt
om speciellt mycket, testat tjack kanske 4-5 gånger vid olika tillfällen.
Hoppas Concerta slår bättre!(Tycker att tjackruset är alldeles för långt och
för många bieffekter)
______________________________
"Gatupris" på Concerta och Ritalin?

Någon som vet vad Concerta och Ritalin/Ritalina kostar på gatan?
Är något av dom mer eftertraktat/starkare och därmed dyrare, eller är det
"same shit"?
Är helt lost när det gäller uppåt...
______________________________
10 tabletter 30mg = 300mg ritalin = 1gram tjack typ (effekt) = 100kr (
för det inte syns på prov. )
Party booster om du tar oralt får tjack effekt, IV blir du kåt som fan.
______________________________
Ända fallen jag har hört om då vänner skaffat det har nog enbart varit
igenom nån polare som går på medicinen. Då har de alltså antingen fått
skiten eller betalat nån symbolisk summa.
Det säljs väl kanske mest i de yngre åldrarna dock?
______________________________
jag köper 54mg concerta för 20kr/styck och det tycker jag är ett ganska
bra pris då det ger ett väldigt skönt uppåtrus åt tjackhållet, det letas inte
efter på drogtest och sist jag tog var jag uppe 50 timmar på 150mg
metylfenidat allt intogs sammtidigt och den magiska depotefekten gjorde
sina wunders detta är ju bra då man slipper ha med sig o fylla på o härja
dessutom får jag ingen som hälls at på något sätt. Slutsatsen är väl att 60
kr för ett 30-40 timmars uppåtrus(uppe längre men ruset avter) som inte
syns på standard drogtest och som inte ger någon avtändning är bland
det prisvärdaste man hittar bland stimulanter (bögpriser på tjack där jag
bor 400-500/g).
______________________________
concerta 18 mg kan omöjligt kosta bara 15 krpå gatan när dom nkostar ca
17 kr st på apoteket att hämta ut alstså en burk på 30 st kostar 490 kr på
apoteket
______________________________
Concerta/Ritalin - Hur farligt?
Hej
Kan börja med att säga: ja, jag har sökt och hittat mycket. Dock mest om
själva ruset.
Jag gillar concerta och hur det påverkar mig. Men hur farligt är det?
Normal må-bra-dos för mig är 3*36mg oralt, en kväll varannan/var 3:e
vecka.
Bieffekterna är: Blir ganska varm och vilopulsen höjd till 100-110bpm.

Så, i vilka mängder är concerta farligt?
Edit: Kollat runt lite och folk verkar käka rätt stora doser, frågan kvarstår
dock av ren nyfikenhet. Läkemedelsidor är väldigt konservativa med att
publicera konkreta effekter och bieffekter.
______________________________
Släng bara i dig pillren. Dom är inte lika farliga som "riktiga" droger. När
jag inte fick tag på tjack en helgt köpte jag en burk Concerta. Jag och en
polare delade på burken. men ack så kasst. Concerta/Ritalin kommer alltid
att vara i skuggan
______________________________
Enligt oberoende undersökningar så hamnar det någonstanns innan
amfetamin har jag för mig, men jag vet inte exakt hur man tar skada,
antar att det är ungefär samma biverkningar som utav tjack lr koks, fast
kanske inte lika mycket.
______________________________
tja
jag fick tag i en del ritalina 10mg 0 20mg tabbar o dom gick ju fint att ta
IV!
Sen köpte jag några burkar i omg¨ngar bådde e det 36mg o 52mg i
Concerta
Det knep jag där är:
Lägg tabben mellan 2 skedar, sedan tar du en hammare o bankar så du
får isär dom, går även att injicera detta men kletigt,, så bäst att svälja!
Rektalt skulle säkert också gå prima om man vill det!
Tycker att Methylphenidate "ritalin" är en bra stimulantia ifall man vill
kunna sova gott efter en kväll på stan i jämförelse med amfetamin, för
vissa!
______________________________
Hur ser man på någon om de har tagit concerta i små/stora doser?
Påverkas pupillerna till exempel?

______________________________
Pupillerna blir större sedan brukar jag få tics med tungan och bli lite
nervösare och skakigare . Kan märkas ganska tydligt om man inte är en
van användare av det
EDIT; Så blir man pratglad och pundar mycket med saker och sånt , dvs
pillrar med småsaker ..plockar i hyllor har svårt att vara still

______________________________
GHB blandat med concerta, Funkar det?
Tjennare alla.
Har kommit över sex stycken 36mg concerta och har tagit en del GHB
idag.
Är detta farligt att blanda, känner inte så mycket av GHB ruset nu.
______________________________
Kombinationen amfetamin + GHB verkar ju folk gilla iaf... borde va lugnt
om de är ett tag sen du tog GHB. De som är farligt är väl fr.a. att blanda
GHB med andra "downers" typ alkohol, benso och opiater. Sen e de också
en fara i att folk när dom är påtända tar för mkt GHB eftersom dom inte
tycker sig känna av de...
______________________________
Tack som fan började bli lite orolig.. Men det känns jävligt bra dethär
Kanske kommer en tripraport imon om jag har tid med det tack
______________________________
Ritalin/Concerta
…
Nu är det så att jag har en massa frågor till er, och jag hoppas att ni är
supersnälla och svarar mig
So here goes:
Vad är det för skillnad (om det finns någon) på Ritalin och Concerta ruset?
Hur skall man ta sin Ritalin/Concerta? (oralt/nasalt.. rektalt?)
Hur många mg Ritalin/Concerta behövs det för att få en hyffsad effekt?
Hur skiljer ruset sig från tex standard brunt?
Finns det några hemska bieffekter om man slänger i sig en näve Ritalin?
Hur länge håller det i sig?
Blir man slö eller helt uppåt av sitt dampgodis?
Jag tror att de är alla mina nybörjarfrågor.. För tillfället

______________________________
Tycker ritalinan (icke depot varianten) e bättre än conserta man slipper
hålla på att dela dom och dom gav ett mer intensivt rus medans consertan
gav ett mer utdraget rus. Man blir uppåt av dom nästan som amfetamin
tycker jag fast håller i sig kortare och ger inte lika starkt rus.
______________________________
Kan iaf svara på några av dina frågor.
Då det ända jag lekt med var Ritalin så är de vad jag skriver om.
Du kan både ta de oralt och nasalt, självklart skiljer sig dosering då.
Om du ska ta nasalt, börja med 20mg och jobba dig uppåt. (mal sönder
dom små kulorna, annars blire bara skräp)
Ska du ta oralt så brukar jag väl dra i mig en 150-190mg och jag är
ganska tunn, (Men börja långsamt på typ 50-70mg och jobba dig uppåt.)
det brukar räcka för att jag ska vara jobbigt pigg och trött på samma
gång i typ ett dygn xD, Oralt så sväljer jag kapslarna hela som dom är,
dom är ju utformade så att dom ska under dagen ligga o pysa ut
innehållet jämnt och fint, alltså blir de en fin dosering som räcker länge
vid överdosering
______________________________
Kört på Ritalin i 29 dagar. Sovit var 3e/5e dag i ungefär 2-3 timmar.
Skriver mer sen när jag fått lite mer uppfattning över vad jag gör. Kan
säga så mycket att jag haft Hallucinationer 24/7 i 3 och ½ vecka
______________________________
metylfenidat ritalin,
polare med ADD tar inte och jag ska "få" dom.
2 burkar med 30mgare 30 knappar i varje alltså 60 tabletter.
Vad är dom värda?
7-11 är en dos har jag hört.
Försökt leta, sökte fick massa men hittade inget om priser.
Det är ju inte precis "vanligt" tjack.
______________________________
Ca 7-10 st för effekt är korrekt, jag skulle inte betala mer än 200 kr för 30
mg x 60 st.
Det syns inte på prov för att de kollar inte efter substansen i fråga.

______________________________
Ritalina 20mg
Tjo,sitter på ett gäng Ritalina 20mg,tänkte höra hur många sånna jag
behöver äta för att bli fjuttad?
Eller går det att ta dom IV? Isåfall hur många behöver jag då,är dom lätt
att lösa upp osv?
Det är Tabletter och inte kapslar märkta Ciba på ena sidan och 16 på
andra om nu det skulle spela någon roll.
______________________________
behöver inte göra mycket mer med dom än o svälja, börja med två dock o
känn av, folk reagerar ganska olika på de där.
Men sköna är de!
Ha det kul nu mannen
______________________________
Hjälp ang. Metylfenidat
Hittade för några dagar sedan 4tabletter i jackan som jag nyss köpt. 2st
Paroxetin HEXAL 20mg och 2st Concerta som innehåller Metylfenidat
36mg märkta alza 36. Är jag lyckligt lottad? Paroxetin är SSRI som jag
har förstått det och Metylfenidat är nära besläktat med amfetamin? finns
det någon anledning att dessa piller låg tillsammans ska dem också intas
tillsammans för en behaglig effekt? är inte särskillt inne på
centralstimulantia. tack för svar
______________________________
Concerta e soft, ta båda. det är ADHD medecin. funkar typ som
amfetamin ja.
______________________________
tack, sökte runt lite på forumet och såg att man antingen kan röka lr
snorta Concerta. vad rekomenderar ni? vad ger mest effekt, borde ju vara
att röka det men det karnske är väldigt obehagligt lr? finns det nått
användnings område för Paroxetin HEXAL alltså SSRI i rus syfte? i
kombination med något annat karske?
______________________________
tack så mkt tror jag testar att snorta 1 och ser hur det går, har av mig
senare
______________________________
det är svårt att snorta concerta, det svider o shit och jobbigt att få ut, du
borde svälja dom tycker jag om du inte testat cs förut. men det e ju upp
till dig så klart,

_____________________________
har aldrig snortat concerta, endast ritalin. men det borde slå ganska
snabbt om du snorta. innom ca 5 minuter brukar jag känna av allt cs jag
snortar. ibland snabbare. svälj den andra tabletten nu
______________________________
Snortade 1 kapsel som jag krossat, tog bort själv plast liknande skalet.
Visst näsan blev kladdig men det var inte så hemskt (hade gjort det till
fint pulver), rökte sedan en fet min polare som också dragit i sig en
concertan. har aldrig använt mig av centralstimulerande men kände mig
pigg glad och kände samma sorts adrenalin kick som när man står presis
vid ett högt stup (låter karske flummigt men det kändes så) sen så
tappade jag hungern blev inte särskillt hungrig även fast jag hade rökt
holk, så sammanfattningsvis rätt fint
______________________________
Hur mycket Ritalin kan man ta utan att det ska vara farligt? Jag vet själv
av erfarenhet att man kan ta 300mg utan problem, har du mer
erfarenhet?
Har du nå mer tips om hur man kan inta R (kapsel)? Jag får det som
medicin och har använt det i ca 15 mån.
Ngt som jag vill påpeka är att när R krossas så ska man inte blanda det
med varmt vatten för då mår man bara dåligt, illa typ.
Jag blir också jätte jätte blyg när jag intar det, vet du ngt som kan råda
bot på det?
______________________________
Jag blir bara lugn, inte irriterad, tycker det mesta är kul mm mm. Alltså
funkar det kalas på mig. Har bara ätit concerta ej ritalin.
______________________________
Jag kan säga att jag när jag åt concerta o ritalin så blev jag första timmen
jätte social o fett glad, sen efter den timmen så blev jag deprimerad, fick
grym ångest och blev apatisk o ville inte vara med nån alls, sluta med
ritalinen om du känner sådär!!!!!!! Jag slutade och jag tänker aldrig röra
det igen!
fråga din läkare om du kan få amfetamin i stället, det ska jag få.
______________________________
jag har ingen aning om maxdoser etc, har väl legat mellan 200-300mg á
dos som mest, kände inte någon lust att höja dosen efter det.
förutom att krossa>snorta, krossa>bomba, krossa>blanda ut i vätska, så
vet jag inga kul intagsätt - rektalt kanske kunde vara nått, men jag var

nöjd med att inta pulvret oralt..
när jag använder "terapeftiska" doser, gör jag det just för att ge mej lite
motivation i vardagen, samt ork att engagera mej i saker och för min del
blir jag betydligt socialare under influens av stimulanter - så inga heta tips
här tyvärr.
______________________________
Concerta, snabba svar uppskattas !
Tjena ! är nu så att jag och en vän, efter en inte allt för genomtänkt plan,
tagit ca 40 mg conerta var och knaprar på varsin 16mg var för tillfället.
Min kompis har druckit en liter vin och ett par öl och jag har druckit 3 liter
starköl och ett par groggar. Nu undrar vi om det bara är att tuta och köra
och tugga på eller om vi borde avvakta och se om de händer något.
Annat som kan vara bra att tilläga är att vi inte har ADHD och tagit och
planerar att ta en del lustgas på det här.
______________________________
aah först kan ni ju ta o sila "geggan" genom en strumpa så ni slipper ah
gegget sen e dä bara o slicka på strumpan eller sätta på er den det ger ett
längre men mindre intensivt rus
______________________________
Natten slutade i ca 120mg var och en hemsk baksmälla på morgonen.
______________________________
Hallå folk! Fick tag på ett par Concerta tabletter (54mg)
Hur många borde jag ta för att bli lite roligare? Snorta är väll det mest
effektivaste skulle jag tro?
______________________________
Concerta går inte såp bra att snorta men börja med en tab som du tuggar
i munnen lite grann så alla lager spricker och svälj sörjan och skölj med
vatten. Du lär börja med en eller 2 enligt mig.
Det smakar inte så illa är bara äcklig konstistens på skiten.
______________________________
I Min mening är concerta bara skit.. Fick ett amfetaminliknande rus som
varade en timme följt av en 4 timmars ångestattack.. Nej tack...
______________________________
När jag sväljer en 40 mg kapsel(Ritalin) så försvinner effekten efter 1
timme. Sedan så mår jag dåligt. Blir det bättre effekt om jag krossar
innehållet i kapseln och sedan sväljer?
Snälla jätte viktigt

Förestän, är det farligt att få i sig mer än 240mg Ritalin på 24 timmar?
När bör det vara stopp?
______________________________
Är concerta så bra som folk säger? Vet att folk brukar börja med efedrin
och sen när man börjar bli lite småimun sådär (läs jag) så kan man gå
vidare till Concerta. Någon som testat, tar 100-150mg efedrin/dag nu. Hur
mycket Concerta skulle jag behöva då?
______________________________
Det är depo-tabletter, vilket betyder att dom utsöndrar en liten mängd
metylfenidat under lång tid, vill du istället ha mycket på en gång - ett rus
alltså, så hjälper det att tugga dom.
Jag har slängt dom i varmt vatten i en minut för att sedan tugga dom med
bra resultat. Ett tips är också att gärna ta en till tablett, men inte tugga
dom så nogrannt, detta ger ett lite längre rus.
Jag skulle nog inte ta mer är 200, max 300mg på ett dygn. Tog 72-100mg
per rustillfälle.
______________________________
Vad är det värsta som kan hända om man tar för mycket? De senaste 24
timmarna ligger jag nog över 300mg. Kanske dags att ta en paus och
försöka sova någon timme om möjligt.
Att slänga i kapslarna (innehållet) i varmt vatten ska jag absolut pröva.
Har ett mega stort prov på måndag som jag måste förbereda mig till och
därav mängden Ritalin jag intagit. Har varit upp i 2 dagar och pluggat
konstant...
______________________________
Jag måste inflika att det visst går att snorta concerta. Visst, det blir
geggigt i näsan, och kanske man förlorar en del aktivt ämne, men
påslaget är så jäkla mycket trevligare nasalt än oralt. + att det krävs
jäkligt mycket mindre för att man ska bli på gott humör. När jag käkar
concerta krävs det iaf 100 mg för önskad effekt, medan jag blir rejält
speedad på en halv 36 mgare i snoraren. Annars går det fint att röka
metylfenidat också
______________________________
Jag har bara ritalin för tillfället men det e ju samma som concerta typ, vet
n¨ån om det är samma rus att snorta som att svälja det`?
Mår bara bra i 1 timme ca av medecinen sen blir jag deppig...tänkte om
det kanske blir annorlunda av att snorta?

______________________________
Visst får du effekt av att snorta (åtminstone om du har instant releasevarianten, sustained release-varianten, Ritalin SR, kan vara svår att
krossa), men effekten är hur som helst borta om ett par timmar... Så
funkar allt tjack, what goes up must come down... Och metylfenidat är ett
tjack som varar väldigt kort tid...
______________________________
Håller med concerta funkar skit bra att snorta. Brukar snorta en halv 54
mg och ta andra halvan oralt (krossat) sedan mår jag förbannat bra i 2-3
timmar
______________________________
En polare har fixat fram några kartor Ritalin som han tänkte "festa" på. Är
det lugnt att blanda med alkohol, hur försiktigt bör man ta det? Det är
små tabletter så han ska snorta dom, har kollat runt lite här, det borde väl
vara lugnt att snorta typ 15-20 mg och dricka lite sprit eller ta några öl för
att få en helkväll, utan att hjärtat exploderar och ögonen ploppar ur? Vill
inte att mina närmsta vänner ska avlida pga. nån skitdrog, som ni kanske
förstår...
______________________________
Men på 15-20mg kommer ni/han inte få någon stor effekt på. Dem
gångerna jag har kört på Ritalin har jag snortat 120mg i typ 4 omgångar.
En polare har snortat 740mg (21 tabletter) som mest på en kväll/natt.
Men då vart han i princip tjackad, som på amfetamin. Men framåt
morgonen fick han för sig massa skumma saker, hörde saker, fick
hallucinationer o.s.v
______________________________
Han har ingen tolerans alls, är ganska späd och ska dricka, jag tror inte
han ska köra 120 mg på en gång. Enligt erowid ska man ju få effekt på
20-30 mg, jag tror han börjar någonstans där.
______________________________
Min polare petade i sig 3 tabbs av nån såndära ADHD medicin när han va
askalas pga alkohol. Vilket resulterade i att han kunde andas, typ dräglade
smegma hela tiden, okontaktbar med jämna mellanrum och tappade
andan när han skulle försöka sova.
Nu är jag inte säker på att det va jusst ritalin, men nån sån ADHDmedecin iaf. Så take it easy!

______________________________
Ritalin är som en blandning mellan cola/tjack i stora doser. Ingen koll
dock på att blanda med alkohol men jag skulle köra på! Ta dock INTE
120mg, börja med 20-30mg
______________________________
Tack för hjälpen, särskilt från likeithard. Min polare har nu snortat i sig 2
st 10 mg Ritalin för ca 10-15 min sedan, verkar inte ha hänt så mycket.
Han ska fylla på mer snart om det inte händer något. Supande blir det nog
senare ikväll.
______________________________
Har brukat Concerta Depot 36mg i en veckas tid.
Runt 2-3st 36mg tabs per dag. Ej krossade, så det har blivit depot effekt..
är en AT att vänta? Hur länge kommer den pågå?
______________________________
Folk är medicinerade med det my friend, ADHD mediciner som direkt ger
AT är nog inte så uppskattat.
En sak till, snortade 3 ½ 36 mg på raken och var igång i 32 timmar ...
men jag vaknade inte ens seg eller trött det minsta ...
Me like Metylfenidat!
______________________________
Någon som vet eller har testat hur man får ut själva amfetaminet eller
de verksamma ämnet.
______________________________
Det verksamma ämnet i concerta är metylfenidiat
Såvitt jag förstått är det enda man kan göra med just concerta tabletterna
att krossa dom o sedan svälja så att man får i sig allt på en gång
______________________________
Snorta funkar fint... jag gillar concerta/ritalin
______________________________
Det är lätt att få i sig, hellre dricker jag skiten än sitter och käkar eller
snortar hästmängder med pulver
______________________________
Har du gjort det eller spekulerar du bara? För det finns bindmedel i
concerta som reagerar med vatten och bildar ett tjockt jävla gegg som jag
nog iaf inte skulle kunna dricka.

______________________________
Man märker att han spekulerar eftersom det inte heller är "hästmängder"
med pulver. Man blir grovt grovt speedad av 2st Ritalina20mg alltså 40mg
pulver.
______________________________
Nej det blir man inte alls, jag somnade efter en sådan dos.
______________________________
Okej, själv blir jag så speedad att jag får rysningar i huvet och snackar
skit om allt till alla i 200km/h, förmodligen samtidigt som jag gör tre
andra saker på samma gång och svettas som en maratonlöpare... men
det kanske är väldigt individuellt eller så är du bara jävligt tolerant.
______________________________
Har ett par fråger om Conserta (av vilka jag besitter ett mindre berg av!)
Går det att extrahera metylfenidatet på ett smärtfritt och köksmässigt vis?
om inte...
Går det att få bort depå effekten?
Har läst att det inte hjälper att krossa tabletterna och snorta pga att
pillren aktiveras av vätska?
______________________________
Det lättaste sättet är helt enkelt att tugga sönder dem innan de sväljs...
______________________________
Jag får utskrivet concerta, dem flesta tycker att det är en rätt kul grej
men atn är banne mig tråkigare, och ibland tom. jobbig(are) än på riktigt
A.
För övrigt så skalar jag dem och brukar köra på 2-3 st, det får mig lite
smått glad och snöig.
______________________________
Jaja, har inmundigat 5st piller a 36mg nu vilka jag krossade och
löste upp något sånär i vatten...
______________________________
Är nog lite off topic, men på vilket förtäringssätt får man ut maximal
effekt av concerta? Min vän (som f.ö. har damp) tycker inte om att ta sin
medicin och brukar ge den till mig Jag har inte så jättestor erfarenhet utav
droger, tycker bara att det kan vara kul ibland. Så, om jag vill få ut
maximal effekt av concerta, hur ska jag gå till väga?

______________________________
äh vafan dunka i dej dom som vanligt bara.. så stor skillnad kan de inte
vara mellan massa olika tillvägagångssätt i hur man intar skiten.
______________________________
Om jag tolkar bipacksedeln till Concerta hyfsat korrekt så är det faktiskt
så att skalet delvis består av den verksamma substansen i Concerta. Jag
har inte bipacksedel framför mig men det står något i stil med
"när ditt barn tar Concerta på morgonen så kommer en första dos
distribueras inom 5-10 minuter när ytterhöljet smälter. Då Concerta är en
s.k Depotberedning så kan delar av skalet följa med avföringen ut vilket
är helt ofarligt blah blah blah blah"
Ja, hela texten på bipacksedeln är i "ditt barn" format vilket jag finner lite
smått lustigt
______________________________
stämmer helt korrekt, innanfår det yttersta färgade lagret kommer sedan
en hård genomskinlig kapsel - det är denna som ska slängas - efter att
man har tömt dess innehåll!
förnedrande för vuxna som använder ex concerta med "ditt barn"formatet.
______________________________
Kan jag ta en, skala bort skalet, ta i tablettkrossare och lösa upp i liten
vatten, får jag effekt ?
Kan nämna att jag aldrig testat CS.
______________________________
Jag har aldrig själv krossat eller på annat sätt manipulerat/demonterat
Concerta tabletter men det verkar som om det råder koncensus att det
enklaste/bästa metoderna är att antingen tugga sönder och svälja eller
använd valfritt, tungt argument. Skulle gissa med tanke på hårdheten på
Concerta tabletten att det kommer flyga flisor över hela rummet så är nog
en bra idé att göra det i någon form av burk eller liknande. En stor mortel
är nog ganska optimalt, men det har kanske inte alla hemma. Inte jag iaf
______________________________
Det ska jag göra
______________________________
Skalet på concerta skall ge en initial dos av läkemedlet direkt då man tar
kapseln. Det är alltså koncentrerad metylfenidat. Knappast det man
slänger om man säger så.

______________________________
Tripprapport - Concerta
Sitter för tillfället och flummar lite på concertan jag kom över. Drog i mig
3 st, eftersom jag är ganska ovan. Knaprade dem btw, smakade skit. Hur
som helst så fick jag mig en skaplig kick Inte något überrus precis men
dugligt.
Om jag ska betygsätta det får det ett G- pga av dess låga varaktighet.
Nästa gång blir det nog lite fler piller tror jag
______________________________
hmm, hur är det med ruset på concerta? vad jag hört så är det inget rus
alls, man är bara vaken och kan inte sova, därför finner jag inget intresse
i att ens testa.
så hur är ruset, går det ens att komma upp i samma rus som på bra tjack
om man proppar i sig en mängd concerta ?
______________________________
Beror väl på vem man är... Om man är ingången pundare så blir man väl
inte så hög som man skulle vilja, men har man inte tolerans blir man
definitivt tjackad...
______________________________
hallå, en polare har adhd och äter concerta, så jag undrar. Hur många
18mg's tabletter behöver vi tugga / svälja för att få oss ett rus ? hade
tänkt ta imöra
______________________________
det där med doserna verkar vara högst individuellt, då jag tycker lite
drygt 50 mg ger mej dom mest praktiska vardagseffekter, såsom en
lagom dos motivation samt milt välmående & ökat socialiseringsbehov utan att för den sakens skull verka påtänd.
______________________________
Jag blir lite fundersam... Ni säger att det inte går att snorta krossad
concerta, och visst är det ju lindrigt obehagligt med übertjockt snor som
påminner om ektoplasma, men annars då? Slösar man mycket, eller är
det bara slemnäsan som är problemet?
Jag brukar alltid snorta mina concerta, eftersom jag upplever att det ger
betydligt bättre effekt än att svälja. Käkar jag krossad concerta så
behöver jag minst 100mg för att få effekt, men däremot kan jag snorta
20mg och bli väldigt speedad i en timme eller så, trots att jag efter en
stund måste snyta mig i en halvtimme för att få ut gegget. Vad är
problemet, frånsett gummisnoret?

______________________________
Om ett par dagar, så får jag reda på ifall jag får concerta på recept eller
inte. Har väntat väldigt ivrigt på dem och får jag inte receptet så blir jag
en bitter jävel. Hellre skulle jag ha velat få Ritalina på recept men det ges
i princip enbart till barn (på grund av den berusande effekten som läkaren
förklarade). Jag åt en kort tid Ritalina som barn, men plötsligt måste jag
sluta, då det drogs in tillfälligt i början av 90-talet. Har läst många inlägg
här och förstått att det kan vara svårt att avlägsna depoteffekten...men
jag läste på ett annat forum att det är möjligt att få det söndersmulat så
att man sedan kan extrahera det (ifall det behövs, eller är det ren
metylfenidat i kapseln?) och ta IV. Eller är det så att det bara funkkar med
10mg Ritalina tabletter? Tänkte nu inte pröva på det ännu, men så att
man vet i förväg. Nån som vet ifall det stämmer...för jag tvivlar litet på
det...?
______________________________
Gjorde som de flesta här har sagt att är det effektivaste sättet. Ja tuggade
i mig en 36mg kapsel (märk väl:EN!). Först kände jag nästan inget och
tänkte att jag tog för lite, men efter en stund märkte jag av det. Drack
några öl nu och då, men nog fan blev jag speedad av den,åtminstone fick
jag nog ett härligt rus, och inte fan behövde jag skita nånting på hela
kvällen...mådde bra som fan! Men AT:n var nog fan i mig svår och ruset
varade ungefär i ett par timmar bara. Vet nån ifall man kan få ett längre
varande rus med metylfenidat..?
_____________________________________
3st 36mg och jag är påtänd, sen fyller man ju på efter x-antal timmar
om det behövs. dock tuggar man ju dom o sväljer, annars tare sån jävla
lång dit innan de kickar på, no time to waste!
_____________________________________
Själv tuffar jag på i 36mg och det funkar bra! Men när det gäller
missbruket av Concerta för att inte glida off-topic så tycker jag att man
definitivt kan missbruka det för att få en schysst high.
Men när folk snackar AT på Concerta så har jag inte märkt av det särskilt
mkt. AT för mig består av att jag trillar in i gamla mönster och humör
igen.
_____________________________________
Jag måste säga att concerta är en utmärkt substans att byta ut tjacket
mot när man har pissprov(för mig iaf). Räcker med att snorta ca 50mg för
mig, och då blir jag helt lagom "tjackad".
_____________________________________

Men jag kan säga att jag har ADHD & har enligt läkare den "värsta" typen.
Får Concerta utskriven, har med lite flyt skaffat mig en 3-4 månaders
förbrukning som bara har stått & väntat. Sedan för någon dag sen
bestämde jag mig för att låta tabletterna göra lite nytta ! Har endast
använt dem i läkarens rekomenderade dos tidigare (90 mg) under min
skolgång, men har nu tagit studenten & har inte längre nån egentlig
användning för dem ! Men i alla fall ! Jag testade mig fram lite smått till
en början med 54+36+ en extra 54. Kände ingen större skillnad, så jag
tryckte i mig en till ! Nu svalde jag alltså hela depottabletter. Började
känna mig lite lugn i kroppen, men ville känna att det hände nåt rejält !
Så jag sket i att trappa upp, så jag slängde i mig (orkar inte räkna ut
exakt mängd) ca 600-700 mg. Denna gången så kände jag effekt ! Och
jag kan säga att det är nåt jag mer än gärna gör om ! En känsla som
kanske någon annan förstår, inte går att förklara med ord, måste
upplevas ! Så jag vet inte om jag är one of a kind som njuter av att trippa
på Concerta ? Skulle vara kul om någon mer känner igen sig i detta ! Kan
även tillägga att jag har knaprat i 1 dygn nu utan sömn, om texten på nåt
sätt skulle vara osammanhängande eller helt enkelt flummig ! Och för er
som undrar så är det här andra ggn jag knaprar, fick ingen AT what so
ever efter första ggn ! Så, jag gissar väl på att jag kan skatta mig själv
väldigt lycklig !?
_____________________________________
Så det syns "garanterat" inte på pissprovet?
_____________________________________
Om dom inte kollar efter metylfenidat så syns det garanterat inte.
_____________________________________
Jag åt 8 st concerta 36 mg sammanlagt, delade dem och svalde i
torsdags. Blev helt sjukt tjackad så jag vill inte ens röra en enda av dem
pillerna igen ha ha.. helt sjukt var det. Mådde så dåligt på avtändningen
10 ggr värre än på de vanliga tjacket kan inte ens beskriva låg och
plågade mig själv kvällen till morgonen utan att kunnat sova mer än
kanske 10 min på hela natten och bara stirra upp i taket och mådde
dåligt.. känner mig fortfarande inte normal efter de där.. men men man
känner väl sig aldrig normal endå ne jag tar hellre riktigt tjack!
____________________________________
Om jag ODar concerta så pass att jag får ett rus blir jag lättare stirrig och
byter aktivitet en gång i minuten fast insnöad samtidigt. På tjack blir jag
bara koncentrerad på en grej och har kontroll över det, blir inte stirrig.
Sedan får jag fysiska biverkningar som hjärtklappningar och jävligt kalla
händer och fossingar på metylfenidatet, ATn slår efter två - tre timmar
men på vanligt tjack har jag aldrig fått någon AT öht. (har iof aldrig tryckt
i mig några jättemängder eller raceat heller då jag inte festar på

amfetamin eller liknande).
För daglig fokus är ordinerad dos concerta det givna valet för mig.
För speciellt krävande åtaganden och arbetstillfällen där jag behöver lite
mer skjuts för att klara av det i ett uns kan amfetamin ha mycket god
effekt…
Om jag ODar på concerta blir jag kåt som en hund, blir så extremt kåt att
jag får ångest när minnena av hur den kåtheten yttrar sig kommer tillbaka
_____________________________________
Har en liten fråga.
Har under eftermiddagen och kvällen klämt i mig lite för mycket
metylfenidat, tror jag. Är extremt stel i musklerna, de spänner sig och kan
inte slappna av. Har även fått feber och mår ganska risigt, något att oroa
sig över eller går det över?
Jag ber om ursäkt, jag är lite grön inom höga doser av concerta samt
ritalin. Har det på recept though.
Well, skulle uppskatta om någon svarade. Så jag vet om jag ska oroa mig.
Kan förövrigt säga att jag är väldigt liten i kroppen och inte alltför
tolerant.
Några tips på vad jag kan göra för att underlätta besvären, kan det vara
AT?
Hm, ja. Nu har natten gått, jag har inte sovit en blund. Haft hög feber,
frossa, hjärtklappning och mått illa som tusan. Ska försöka få sömn då jag
måste till ett superviktigt möte klockan halv tre, vi får se hur detta går.
Antar att detta är den ökända metylfenidats-AT:n?
____________________________________
Min AT slår efter två timmar typ, helt värdelöst blir så jävla risig i kroppen
att jag aldrig vågat fylla på heller, bättre ta det säkra före det osäkra!
Jag blir extremt mycket mer insnöad men samtidigt mer
stirrig(multitaskar så extremt så det bara blir en enda soppa). Får
hjärtklappningar, tjackballe, kalla händer, frossa. ATn slår efter en till tre
timmar kanske, har aldrig räknat ut tiden direkt. Hursomhelst, innan dess
blir jag vältalig och extremt skärpt men det slår över och blir bara stirrig.
Sedan blir jag extremt jävla äckelpäckel-kåt och runkar kuken i flera
timmar, går att runka ganska gott efter ATn men efteråt har man en ATångest, trött, sliten, och uttorkad känner jag mig. Man dras fan ner i
helvetet under ATn riktigt extrem ångest och paranoia!
Vid ett tillfälle sov jag i 24 timmar på ATn. Har i nuläget ingen vilja att
ODa på Concerta fler gånger, den tiden är förbi, även om det är extremt
skönt att runka och spruta så jävla hårt ur kuken också Haha!

Har nog ODat vid fem tillfällen tror jag. Men det är verkligen inte värt det.
Tycker vanligt amfetamin är mycket bättre, blir inte kåt på det och får
ingen AT heller! I retrospekt gillar jag inte att vara kåt så mycket.
_____________________________________
Framför allt tjack och metylfenidat ger mig brutalt hårda ejakulationer,
vilket som du säger, är extremt skönt.
_____________________________________
Jag kan inte koncentrera mig på en sak utan gör tusen saker samtidigt,
håller i hur många trådar som helst, påbörjar och hoppar mellan nya
saker och tankegångar hela tiden. Tankarna rusar helt enkelt. Fast när
man väl får stånd då drivs bara kåtheten till vansinne
_____________________________________
Har som längst kört 3 dygn på enbart concerta.
Men flera gånger har man ju fått dryga ut tjack rejsen med concerta/rita
då tjacket dröjjer en dag innan de kommer nya kassar..
Har även kört både concerta och rita IV lite jobbiga att lösa men med vilja
går det, 5 meter halvtjock lösning och grön tjock nål, rushen, euforin ja
de slår de mesta jag testat bland IV.
Jadu de där med AT:n har ju mycke med psyket att göra, tex får jag ju
ingen AT på tjack även efter jag varje vecka (miss)brukat ca 3 dagar vila
2 köra på 3 osv i flera månader.. kroppen var dock i sämre laget :P
_____________________________________
Jaha, jag vet en kille som skjuter Ritalin istället för amfetamin numer och
han sade också att han tycker det slår bättre för honom än vad amfetamin
gör.
_____________________________________
Vet du hur många MG han ligger på första? 2x54mg concerta där är de
härligheter på hög nivå och 2x40mg ritalina därför man föredrar concertan
då de finns större metylfenidat per tabb
Lade ju av där i augusti ungefär efter att familj och vänner blev för oroliga
och jag kände själv att de va för mycke för ofta behövde bara en knuff på
vägen. Nu dricker jag oftast öl då jag behöver känna lugnet
Men visst tar jag mig någon rykare/bomb/snort , älskar ju CS-droger lika
mycke fortfarande, men jag vet ju innerst inne att jag måste hålla igen så
de inte blir en såndär 6 månaders period en gång till.
____________________________________
Alltså ni får allvarliga koncentrationsproblem och grov AT av Concertan?
Det låter ju nästan som medecinen ger symptomen den är avsedd att
behandla
Fungerar Concerta över huvud taget eller är de bara på "missbrukar
doser" ni får denna effekt?
_____________________________________
Jag har aldrig haft concerta/rita utskrivet , men äter jag tex 1st 54mg
utan att kapa och skala, och jag har hållit upp från de typ 2-3 veckor, då
blir jag glasklar i huvet, men pratig, sprallig, städar, diskar och annat kul

lite smått påtänd allså, sen dagen efter minskar de där spralliga och jag
kan koncentrera mig på sånt jag vet att jag måse ta tag i som att skriva
en CV eller ringa arbetsförmedlingen eller något annat jävligt tråkigt
Därför dem på ADHD behandling startar på en 18mg 1 månad, 36mg 2
månader och sen 54mg ( vet inte om de är samma för alla, men alla jag
känner som har fått/får det iaf ) så dom inte ska bli tokpåtända
_____________________________________
För mig är det jämt awesome i början (Om man krossar/tuggar), peakar
typ efter en timme och får Eufori sen går det över efter 1 timme till och då
blir jag bara pigg. Sen efter typ 4 timmar tycker jag att allt blir
ointressant och blir trött men kan inte sova. Skitjobbigt faktiskt xD
Har ganska stark ADD, den lugna typen som sitter still och drömmer sig
bort istället för att bli distraherad och hyperaktiv av allt de ser som ADHD.
_____________________________________
På missbrukardoser går allt åt helvete då blir det motsatt effekt som du
säger! En gång har jag dock råkat ta 2x36 och visst det funkar att
koncentrera sig ännu bättre då ibland, men jag får hemska
humörsvängningar! Om jag skulle börja ta 2x36 på heltid då skulle jag ju
vänja mig efter ett tag förmodar jag men då har jag ju bara för halva
månaden.
_____________________________________
Haha, verkar som att det är mest folk med just ADD som missbrukar
Concertan
Jo, lärarna blir alltid lacka på mig efter ett tag, antagligen därför att jag
brukar göra ett första intryck som en mycket intelligent människa pga att
jag är sjukt allmänbildad och kan oftast lite i varje ämne från början. Och
det kan jag tacka "Hela livet har man haft det så jävla svårt egentligen,
att få saker gjorda och hålla intressen uppe.". Men senare så skjuter jag
bara upp hemläxorna för att sedan ge upp för att jag inser att tiden inte
räcker. Skulle nog klara mig bra om det inte vore för de där jävla
hemuppgifterna.
Och ärligt så motiverar inte Concertan mig till att göra dem alls xD
____________________________________
Jag har en bror med ADD också fast han är inte utredd för han vill inte
riktigt ta tag i det och inse fullt ut att han behöver hjälpen. Så jag har
testat min Concerta på honom! Så när jag frågade honom hur han kände
sig så tyckte han att han kände sig mycket mer normal. Iof så blev han
nog lite påtänd, jag blev det första dagarna då jag började med
läkemedlet.
_____________________________________
jag kan tugga två stycken 36mg och känna mig en aning speedad. men
det slutar alltid med ångest och skit, hatar concerta.
_____________________________________
Jag har alltid fått ett riktigt skönt rus från dem, och man kan bara önska
att effekten skulle sitta i längre. Den korta halveringstiden som liknar den
för koffein gör att man måste snorta i sig mer varannan timme för att
behålla ruset. Ruset är dock enligt mig ruskigt skönt. En helt clean känsla

av energi och skärpa. Jämfört med mycket skräptjack man kan köpa i alla
dess former tycker jag metylfenidat är bättre rent generellt. Dock har det
hänt att man fått smaka på riktigt fint tjack (knappast rent, men inte
förorenat med annat psykoaktivt, endast neutral "cutting-agent") som ger
den där rena känslan av amfetamin som jag föredrar. Metylfenidat ifrån
alla de olika piller som det finns i är riktigt jävla skönt just för att det ger
den där rena stimulerade känslan. Det är överlägset.
_____________________________________
jag kör lite concerta nu å jag gillar det som fan.. å nä jag har inte ADHD
eller ADD. Jag har snortat och ätit(krossade) 2x54mg å druckit en del
alkohol! jag mår så jävla prima.. Ska ta en till om en stund å se om det
fyller på eller om man bara stannar på samma nivå lite längre! :P dock ett
tips är att inte snorta.. det klibbar igen hela näsan så nästa blir att äta
hehehehe :P AT har jag fått men aldrig särskilt hårt vilket känns bra! för
en del säger att AT:n är hemsk!
Med tanke på ämnet på tråden så missbrukar jag inte Concerta jag bara
brukar den även fast jag inte borde!
fast iofs kännde jag mig träffad av ämnet eftersom jag började läsa och
skriva i tråden.. Ähhh jag vet inte.. jag kanske missbrukar.. haha
_____________________________________
Concerta är ju riktigt najs att punda på. Nice rus, pratglad, speedad,
känslosam (Dock inte så bra om man har alltför många hemligheter)
Första gången tog jag 2, 36r, knaprade dom. Mådde guld, men var inte
beredd på AT'n, så det sög ju hårt.
Nu måste jag ta runt 100-120mg för att få önskad effekt.
_____________________________________
ja det går bra att ta fler än två 54mgare men var beredd på en jobbig
avtändning. alla får ingen jobbig avtändning men kan tänka mig att dom
flesta får det. jag tycker det är bra mycket värre avtändning än vanligt
tjack.
_____________________________________
Du har det på recept och du har tagit det dagligen i flera år?
Man trappar upp just för att det tar ett tag för kroppen att vänja sig. För
mig brukar det ta runt 3-4 dagar när jag höjer dosen/inte tagit medicinen
i några dagar innan känslan av "tjackighet" lägger sig. Be om att få
circadin utskrivet (melatonin) så är det lättare att somna och sova…
Avtändning vet jag inte så mycket om, däremot biverkningarna av
concerta är förvånansvärt mycket värre än på tjack om man ställer
doserna i relation till varandra...
___________________________________
Har lite frågor angående concerta..
Jag har åkt dit på ett ringa (förmodligen 2, vet inte än) och ska snart gå
en ADHD-utredning, kommer det att bli problem att börja få utskrivet
concerta pga. mina tidigare drogvanor? Fick höra detta av en kompis.. Har
själv hört, och fått för mig att jag kommer att få gå på kontinuerliga

pissprov för att få concertan.
Är det någon som vet hur det går till exakt? Bor uppe i norr om det har
någon betydelse.
____________________________________
Det blir nog inga problem, Ev att du komemr få pissa någon gång innan.
Man måste ju vara ren i 3 mån innan man får de utskrivet men säger du
att du har slutat och pissar rent är de inga problem.
____________________________________
Kanoners! Precis vad jag ville höra, tackar.
_____________________________________
[Från tidigare inlägg]
What? 360 mg, det är alltså typ 10 tabletter och du pratar kroppsstorlek?
Min kompis är 2 meter lång, väger 140 pannor men han behöver endast
1-2 tabletter i kombination med öl/sprit (alltså totalt cirka 70 mg). Om du
menar att kroppsstorlek påverkar undrar jag hur många meter lång du är
och hur många kilo du väger??
_____________________________________
concerta är kanon, släng i dig 8st 36mg sen är du igång!
_____________________________________
Har käkat 6 stycken 18mg på tom mage för någon timme sedan. Känner
mig lite smått speedad och allmänt skön, men börjar må illa. Är det
vanligt, någon med erfarenhet? Farligt att ta ett par till om en timme eller
så?
_____________________________________
Ja, om du känner för det är det väl lugnt. Tänk dock på att du antagligen
inte kommer kunna få sömn inatt, så om du har någonting viktigt imorgon
så bör du inte fylla på.
_____________________________________
Har käkat 10 stycken 18mg, tuggat sönder och svalt med vatten idag. Åt
6 av dem runt 16-17 (minns inte exakt) och sen resten lite utspritt fram
till klockan åtta. Jag känner mig inte speedad alls, bara lite illamående och
"sprallig" (i brist på ett vettigt ord ) samt lite kallsvettig. Är det mig det är
fel på eller är detta ungefär vad som händer? Vet att jag inte har tagit så
mycket, men efter vad jag har läst i tråden så trodde jag på annat rus än
detta.. Kände mig lite småmysig runt 17-18 tiden, men inte något
speciellt..
_____________________________________

började med en 36mg concerta idag. tog den klockan 18. dåålig ide. jag
brukar ha svårt att somna och nu sitter jag här och det är rätt omöjligt än
så länge.
jag kände inte av nåt jättespeciellt. lite rastlös, pirrande känsla i magen,
lite piggare och mer fokuserad. det står att en biverkning är aptitlöshet,
men det verkar inte stämma på mig. är som vanligt ashungrig och då har
jag ändå ätit middag kl 18.30, kvällsmat runt 21 eftersom jag var hungrig
och nu skriker min mage efter mer mat.
_____________________________________
har ätit 5 skalade idag och denna AT är hemsk
_____________________________________
ta några sömntabletter, drick vatten och försök sova bort det värsta =)
själv tog jag för några veckor sedan två strattera och en concerta med en
massa alkohol. vet inte vad det var för styrka på dom, men jag blev bara
trött och illamående.
däremot är jag mer småmysig på bara concertan nu
_____________________________________
har seriöst en fet AT just nu. och sova går inte.
_____________________________________
te ens med stilnoct och några sobril?? =O
då är det illa. jag kan t.o.m somna på sobril när jag dratt tjack =P
nä at är inte mina favoriter längre.
förut älskade jag dom. myrkrypning i händerna, seg i huvudet, svagt
illamående och att vara allmänt nere. jävligt gött när man varit vaken
länge.
försökt att vara ute och andas frisk luft. gå en liten promenad (då menar
jag liten för jag vet att det känns som man ska svimma ibland) men det
hjälpte alltid mig när mina ats var som värst.
_____________________________________
Jag fick Concerta utan vidare omsvep av en psykiater, utan ADHDutredning. Men sedan drog en annan in det, så visst kan de vara mindre
restriktiva. Fel av mig att påstå att det alltid är så därför det är det
givetvis inte.
_____________________________________
Bara jag som blir mer känslosam på concerta? Alltså att missbruka det
(jag har inte ADHD osv). Allt från gladhet (som nu) till panikångest (som

nyligen). Plus att känslorna kan ändras på sekunder. Är jag ensam om det
här?
_____________________________________
10-15 stycken????? mannen vafan vilket jävla slöseri, mannen en gubbe
tjack kostar 200 spänn cirkus.... å mina concerta 18 mg kostar fan en
röding för 30 stycken bara.... de e ju fan halva burken, hur fan kan nån
ge bort en halv burk concerta, får man typ utskrivet 1000 stycken åt
gången då eller för å kunna slösa 10-15 stycken åt gången...????
_____________________________________
När jag tar väldigt stora doser så blir jag "för" normal typ, iaf. :P Men du
har inte ett neuropsykiatriskt funktionshinder eller?
Första dagarna brukar jag mest känna av biverkningarna och dylikt. Och
det kan ha med maten att göra, eller vätskebrist. Snöar in och känner mig
allmänt svettig och kall och stel och skit då, äter jag lite så lugnar det ner
sig och känns mer stabilt och "njutbart" eller hur man nu ska säga (iaf
mindre biverkningar, särskilt hög blir jag ju knappast).
_____________________________________
Concerta 36mg
Jaha så nu har jag tuggat i mig en Concerta 36 mg. Vad kan jag vänta
mig på ett ungefär vad gäller effekt o långvarighet?
Funderade på att svälja hel först men nu blev det så här.
Är van vid Ritalin (har utskrivet och använder dagligen men de är slut så
det här fick bli alternativet) och de sväljer jag antingen hela eller snortar
(tuggar jag dom så varar effekten extremt kort, klart under en timme).
Hoppas verkligen att det inte blir på samma sätt med den här, betalade
40 spänn för skiten.. Värsta överpriset antar jag? men men..
(Hade bara möjlighet att köpa en.)
_____________________________________
Effekten är på ett ungefär samma som ritalina då båda har samma
verksamma ämne, nämligen metylfenidat. Concertan släpper bara ut det
under en längre tid än vad ritalinan gör.
_____________________________________
Jo jag vet ju att det är samma ämne, så nu när jag tuggat det så blir det
exakt samma effekt/långvarighet som om jag tuggat 36mg ritalin då...?
I så fall suger det big time...

(Fast jag tuggade ju inte alls lika noga som med ritalinen så kanske att
det kan ligga kvar lite längre pga det?)
Känner ju hittills inte av särskilt mkt kan jag ju säga o det lär ju inte bli
mer effekt? Men om det bara sitter i längre än tuggad Ritalin så är det ju
nåt iaf...
Vat tycker du/ni om priset då?
(Själv sålde jag min sista ritalin 30mg för samma pris (40 spänn) till dom
jag köpte av, men enbart pga att jag får köpa sub till ett billigt pris,
annars skulle jag ju aldrig byta en 30 ritalin mot en concerta 36...)
Ps. Ångrar nog att jag inte svalde hel faktiskt.
_____________________________________
Tuggade du inte sönder den först? Synd, kanske känner du dlig litet lugn i
det långa loppet, men om du tuggar så kan du ha väldigt trevligt ca 2-4,5
tim, ungefärligt?
_____________________________________
Funkade lite bättre ihop med några öl iaf...
_____________________________________
Har just tuggat 1 st Concerta 18 mg och svalt ner med vatten.
Vad tror ni kommer hända, hur långt tid kommer jag vara påverkad?
Kommer det synas?
_____________________________________
Det där känner jag igen, stämningen ändras från minut till minut ibland.
Ibland blir man helt insnöad på något men har endå en ångest som ligger
och gnager, är bara de första timmarna som är ok, ibland knappt det.
Skitpiller enligt mig! De är egentligen bäst till det dom är till för, vill man
ha roligt finns det bättre alternativ.
_____________________________________
Beror på vad du väger i och för sig... Men 18 mg är alldeles för lite, dock
kanske du känner något
____________________________________
Till er som har ADHD och tar concerta:
Får man AT problem trots att man har ADHD? Sitter just nu på min
absolut första dos 18mg Concerta, och har i runda slängar 5-7 timmar
kvar av verkningstiden. Är det bara att snällt vänta och se vad som
händer? Är diagnostiserad med ADHD.

_____________________________________
Tror inte det spelar något roll om man har ADHD eller ej. Men du behöver
nog inte oroa dig speciellt mycket om du bara dragit i dig en 18 mg.
_____________________________________
Snyltar lite på tråden, istället för att göra en ny.
Har ätit concerta sedan november nu utan effekt. Började med 18mg, sen
36 och är nu på 54. Har dock testat att ta två 36or ibland, utan effekt.
Förstår inte varför det inte funkar, verkar funka på andra.. Känner
ingenting, ingen AT, ingenting.. Någon mer som har samma problem?
Kan tillägga att jag inte har ADHD.
_____________________________________
Varför i hela friden får du då Concerta för?
____________________________________
Depression, ångest, koncentrationssvårigheter. Har troligen ADD, står i kö
för utredning.
_____________________________________
Jag har knaprat 2 x 54mg och dricker kaffe. Måste hålla mig vaken, den
här natten ska bli kul! Men runt 07:00 kommer avtändningen komma, och
jag kommer att gnälla i den här tråden över hur mycket concerta suger.
Stand ready!
_____________________________________
Själv för att få ett bra rus så behöver jag ta 2 och en halv concera 54mg,
då har jag tolerans.
_____________________________________
Jag ska knapra 3 x 54mg nu och hoppas på att bli lite speedad. Ganska
kul att t.ex. läsa på concerta, eller köra med sin rubiks kub i tio timmar
utan att lösa skiten.
Ifall jag får panikångest eller något så har jag lite stesolid att varva ner
med, och den tar bort avtändningen helt enligt min erfarenhet.
För övrigt så har jag inte sovit sedan runt tre i går natt, då jag vaknade.
_____________________________________
162 mg Concerta räcker nog för att bli hyfsat speedad!
_____________________________________

Jag känner redan av dem, och jag mår chiiiiiiiiiiill!!!! Skulle kunna skriva
en jävla roman med tillräckligt mycket concerta i kroppen. Känns också
gött att ha lite stesolid ifall jag får bakslag och får panikångest (vilket kan
hända) av concertan.
_____________________________________
Går absolut missbruka Concerta, men i mitt fall som injicerar Metylfenidat
blir det jobbigt att behöva återdosera såpass ofta. Men kicken och det
intensiva ruset väger upp.
Gör extraktioner på Concerta tabletter för att få ut Metylfenidatet sedan
löser upp pulvret/kristallerna som man får ut genom extraktionen med
vatten och slår i mig IV.
Ens dos IV kan fördubblas extremt snabbt.
Blir en till återdosering nu.
_____________________________________
Vet inte om det här enbart gäller Metylfenidat Intravenöst men jag blir
rädd snurrig i skallen efter ett par fixar.
Tex ikväll/inatt har jag slagit i mig ca 250mg Metylfenidat och jag är rätt
tankspridd och snurrig.
Nu menar jag inte snurrig rent fysiskt då jag är extremt van vid
Amfetamin så kan ta extremt höga doser stimulanter. Men jag är snurrig i
tankarna snarare.
Amfetamin ger en mer klara tankar och tankeprocesser.
Någon mer som inte tar Concerta/Ritalin på traditionellt vis och blir
snurriga av det?
_____________________________________
Jag blir extremt psykotiskt kåt, kan i princip göra hur sjuka saker som
helst. Gillar inte Metylfenidatets rus heller blir för stirrig och snurrig som
du säger. Amfetamin har en lugnande effekt på mig det har inte Concerta
i högre doser. Fast det har sällan hänt att jag missbrukat.
_____________________________________
Nu kommer avtändningen. Jag säger så här: Det är inte värt att ta
concerta såvida du inte har saker som verkar mot avtändningen. Jag har
haft stesolid mot det, men hört propavan ska fungera också. "Alla opioter"
eller vad han nu sade.
Vill bara dö nu. Vill dö på riktigt. Jävla avtändning. Jag frågar mig själv,
"kommer du göra om det här trots ditt mående i slutet på "ruset"?" - Jag
svarar mig själv HÖGT: "Självklart kommer jag göra om det. Varför inte,
för fan? Livet är alldeles för kort - i alla fall enligt mig och så som jag
planerar mitt liv och dess slut - för att sluta ta en viss grej på grund utav

dåligt mående senare. Jag menar, hur kul är det inte med en grej som får
en att på ALLVAR prata med sig själv?"
_____________________________________
m så jag bara hunde ha turen att bli kåt också, dock verkar min SSRI
medicin blockera det totalt, eller nästan totalt iaf.
Det jag gillar med Metylfenidat är rushen när man slår i sig en bra dos IV,
man känner pulsen öka, kroppen blir varmare, bröstet blir tight, tight att
andas o PAAANG! så slår det i huvudet.
Men Metylfenidat för med sig bra konstiga biverkningar som sagt..
Detta e dock första gången jag tar Metylfenidat tillsammans med min
SSRI så SSRIn kanske framkallar endel bieffekter eller liknande.
Iaf är jag lite snurrig. (Slog i mig ~144 - 4st 36mh - givetvis spill i
prodesssen så snarare 100mg jag slog i mig nu)
Jag pratar bra mycket mer med mig själv än vanligtvis och på amfetamin
eller andra stimulanter, dessutom pratar jag bara strunt, ord utan
betydelse. En annan skulle tro man var knäpp. hehe.
Jag kan nog ta och summera såhär, ifrån mig synpunkt:
Ska du ta Metylfenidat Intravenöst så börja med en stor fin dos så du blir
riktigt grann!
Sen kan man fylla på vartefter, men ju mer påfyllningar du gör desto
knepigare lär du bli i huvudet med alla biverkningar. Därav börjar man
stort!
Edit:
Metylfenidat är inget jag gärna går på dagar i ända för biverkningarna är
jobbiga, illamående, yrsel och psykologiska biverkningar... sitter och
pratar med mig själv fortfarande.
Slog dock i mig en 4mg Buprenorfin nyss för att lugna ner mig.
_____________________________________
Skitnaste drogen man kan missbruka är concerta om man frågar mig.
Don't do it.
_____________________________________
Så sant, kan inte annat än hålla med. ATn är den värsta på denna jord!
_____________________________________
Kan skriva lite om mina begränsade erfarenheter av Concerta..
Köpte några sådana när jag gick på opiatavgiftning och lämnade pissprov
(dom ger inte utslag) och jag började med att lösa en 36mg:are enbart
genom att krossa den och tillsätta vatten, filtrerade, tillsatte mer vatten,

filtrerade om igen och upprepade detta flera gånger. Dom är helt omöjliga
att lösa på detta sättet om man vill få en lösning som är säker att skjuta i
sig..min lösning hade samma geggiga konsistens som sperma och det flöt
omkring små partiklar i pumpen men jag slog i mig den ändå och det
funkade helt klart men det kändes jävligt farligt så jag vågade inte trycka
i mig en till så jag löste en till 36mg och tog den rektalt så jag fick i mig
totalt 72mg och jag blev helt klart tydligt centralstimulerad. Så visst kan
man knarka på det... men ruset i sig kunde knappast mäta sig med
amfetamin. Det kändes ojämt och varierade mellan att man mådde helt
okej till att jag hade ångest emellanåt. Det mesta av ångesten berodde
dock på att jag ångrade att jag injicerat den första lösningen och det
kändes jävligt farligt, jag bara väntade på att det skulle klogga igen någon
ven närsomhelst och att jag skulle få en propp eller något. Men jag
klarade mig iaf.
Om man lämnar pissprov och verkligen vill ta något centralstimulerande
så kan man ju iaf ta dessa piller men för min del var det en engångsgrej
för att testa och knappast något jag skulle få för mig att göra igen.
_____________________________________
Jag har tagit tjack, extasy, piller, röka, osv osv... Och jag har tagit mer än
dom små ynka piller jag tog, jag har aldrig fått tics eller sådana
biverkningar på något sätt. Det stod oxå att jag inte upplevt detta innan,
jag var mer nyfiken på hur små piller kunde göra så.
_____________________________________
jag käkar ungefär 120 mg sammanlagt per dag, har gjort i nästan ett år
nu, jag har ADHD!
_____________________________________
Nu har jag sökt och läst på det jag kan, det verkar som om man krossar
60 mg Ritalina SR och tar i snoken så ska man kunna bli "påverkad".
Om inte det funkar så kan man bomba ytterligare 200mg oralt krossat.
Eller måste man ta 300mg?
Sen kunde man ta rektalt, men där vet jag inte om jag har lust att kliva
in, jag antar att man måste i stort göra en IV-lösing och sedan föra in, det
verkar lite äckligt och dessutom saknar jag nog en del "bra och ha
föremål".
Märk att jag är helt novis på CS och det är ett experiment jag vill göra.
Läkaren har, svävande, satt upp 60 mg som trolig måldos och sa att det
"normala" är 40-100mg. Jagb har tagit 40 mg "normalt" och fick mer
sömnproblem, brist på hunger och lätt huvudvärk. Inte så farligt
Jag förväntar mig ingen raketpåtänding utan ser det som ett experiment
och en upplevelse.
Blir det vettigt? Blir jag "för påtänd" eller märker ens jag ngt?
_____________________________________
Ritalin i kapslar?? e du säker på att det inte är conserta? Jag har
käkat/missbrukat ritalin väldigt många ggr eftersom en kompis fick det

utskrivet å det funkade bäst om man käkade ungefär 7-8 piller (10mg/st).
Att snorta dem funkar oxå fast när man krossat upp drygt 5 st har man en
rätt sort mängd pulver (blir som att snorta en halv mjölpåse) så du får
nog hålla på ett tag. Annars tycker jag metamina och ritalin e det
närmaste man kommer riktigt smuts/tjack .. har dock aldrig testat slå i
mig dem så det gör du på egen risk.
_____________________________________
om du snortar som en jävla dammsugare ja :-) man ska dra försiktigt så
att godsakerna stannar i slemhinnorna i näshålan - inte så det hamnar i
magen.
_____________________________________
Det går visst att snorta 40mg ritalin kapslarna eller 20mg kapslarna, man
häller bara ut innehållet och krossar kulorna så blir det som en fet tjack
lina soft va.....
_____________________________________
Måste faktiskt säga att jag tycker att kicken är betydligt skönare av några
krossade 10mgs ritalin tabletter med rektalt intag än halvdant amfetamin.
Desvärre sitter inte den goa varma effekten i sig speciellt länge utan
övergår ganska snabbt till en jobbigare period med kraftiga hjärtslag och
en jobbig huvudvärk istället, som kan ligga i ett tag.
Tar jag tabletterna oralt får jag ingen nämvärd effekt, blir kanske lite
lättare att göra tråkiga vardagssyslor och liknande. Nasalt intag tycker jag
inte ger så mycket bättre rus heller, dels för att det blir en jäkla massa
pulver som skall upp i näsan och får personligen väldigt lätt huvudvärk vid
det intaget.
Tycker personligen inte att det går att gämföra effekten när man tar det
rektalt än vid nasalt, oralt eller sublingnalt intag. Tar jag dosen rektalt vill
jag bara sätta mig ner och må gött i soffan eller liknande en stund tex.
Har varken ADHD eller ADD, och personligen tycker jag ritalin är en helt
ok substans att ta när man städar eller nått liknande.
Men tycker som sagt att det helt klart skall tas rektalt då det ger en helt
annan "kick" blir säkert ännu bättre om man tar det IV vilket jag
personligen ej testat.
Enda nackdelen med ritalin tycker jag när den goa effekten börjar avta,
vilket ibland kan få mig att överväga ifall det är värt att ta dom tom.
Tycker inte att det är någon speciell partydrog heller utan funkar bättre
som hjälpmedel när man behöver göra tråkiga sysslor i hemmet eller
liknande.
_____________________________________
Jag har en neuropsykiatrisk störning (ADHD) och behandlas med tabletter
Ritalin 10 mg oralt (aktivt ämne: metylfenidat). Dosen jag egentligen
behöver är ca. 2 ggr mindre än vad jag får utskrivet per månad (lyckades
lura min läkare att jag behöver mer). Resten har jag lite kul med efter att
jag löser tabletterna, filtrerar o s v så att jag kan ta det i.v. När jag
skjuter är jag nästan alltid hemma.
_____________________________________

Såvitt jag vet är det inte olagligt att skjuta sin egen medicin. Att inneha
pumpar och kanyler är inte mot lagen men om snuten skulle hälsa på
hemma hos dig skulle de garanterat plocka med sig dina tomma verktyg
om du inte kan bevisa troligt användningsområde för förbrukade
engångsgrejer...
Då kan de ju testa dem och på så sätt se att de innehållit ritalin men de
kan inte sätta dit dig för det, det är jag nästan hundra på.
Sen tycker jag ju att du borde slå i dig något skojigare iofs, men men...
Alla gör som de själva vill!
_____________________________________
Blir det samma skjuts av att skjuta ritalin som tjack?
_____________________________________
Har aldrig skjutit amfetamin, men beroende på var man skjuter så
kommer det plötsligt på 30-90 sek.
_____________________________________
Metylfenidatet ger utan tvekan en väldigt kraftig rush, men inte en
speciellt skön sådan, och ruset är inte mycket värt det heller faktiskt.
Metylfenidat gör sig bäst i lagom stora doser oralt, tycker jag. Att injicera
amfetamin är en väldigt skön känsla, och ruset är väldigt trevligt i övrigt.
Älskar att injicera en mindre mängd strax innan jag ska sova.
_____________________________________
Igår sköt jag 350 mg metylfenidat på ca 15 sekunder i v. cephalica
(yttersidan av underarmen). Hann knappt dra ut nålen, slängde bara
verktyget och NJÖT av känslan - det slog rejält och SKÖNT. Hade aldrig
skjutit så mycket - 300 mg som mest. Och på bara 15 sek! Måste testa
mer nästa gång, men det blir nog nästa månad
_____________________________________
Tja har ett gäng concerta 54mg. vad är en bra dos(går dem o tugga
också?)
Är de mastig avis? knegar imorrn. Har erfarenhet av metamina (o tjack
dåra) är de stor skillnad på dem o metamina?
_____________________________________
Tja!
Körde samma som du har för några veckor sedan.
Så här ska du göra:
1/3 av pillret består av en grå bit, och resten är vitt. Skär bort den gråa
biten från pillret. Sen är det bara att tugga i sig(rekommenderat att ha ett
glas vatten, då det smakar skit).
Den gråa biten skärs bort och kastas för att den har en bromsande effekt
gentemot det vita.

Käka pillrena med ungefär en halvtimmes mellanrum. Dock är
avtändningen typ 10 ggr värre än affe, så när ruset är slut
rekommenderas även att du röker ner dig totalt!
Peace.
____________________________________
Ta 2st och du lär bli nöjd. Plus för depå så dom sitter i väldans länge!
_____________________________________
Det sägs att ruset man får av att ta Metylfenidat IV är så pass likt kokain
att inte ens vana användare av kokain känner skillnad!
_____________________________________
Jag tycker metylfenidat absolut ger ett bra rus. Inte lika bra som
amfetamin men helt klart värt att köra på om man inte har tjack i sin
närhet.
_____________________________________
Flickvännen har ADHD och har fått Concerta 36mg utskrivet. har provat
på några gånger, även tidigare idag. Det är inte alls som att dra en lina
enligt mig. Concerta är mer långvarit. Med alkohol är det faktist rätt nice.
får ett härligt välbehag i kroppen, med lite rysningar titt som tätt. Då
tuggade jag sönder tabletten innan. Blir inte speedad, eller något sånt,
utan lugnare, och släpper på en del bekymmer. Jag har dock bara tagit
38mg som mest.
____________________________________
Jag har enligt min läkare ADD, så går på concerta ofc. I början så var
concertan hell asså, dock visste jag att dem gav bra effekter på mig så jag
valde att fortsätta. Jag mådde illa, blev orolig, deppig super agressiv. Nära
att smälla till mina bästa polares lilla syster på 4 år flera gånger(lixom hur
fucked upp är det?)
Kunde bli lika agressiv mot mina bästa polare om dem gjorde nått som
irriterade mig, tex åt chips, höll på med nått som lät osv. Kunde vara olika
varje gång, men vart alltid lika agressiv så var tvungen att gå ut o lugna
ner mig varje gång annars vet jag inte vad som skulle hända.
Men efter ett tag så hade man inte längre några biverkningar och
concertan funkade perfa. Funkar väl idag exakt så som dem har tänkt, en
underbar medicin som verkligen hjälper och gör livet lättare för mig.
DOCK med en stor bieffekt, min konstnärliga och creativa sida försvinner
på concerta. Samt att när man väl lägger ner concertan så får man grym
depression och ångest osv, vilket inte är skojj.
Den speedade delen är exakt vad jag behöver, jag har ju som sagt ADD

så jag är en passiv och apatisk jävel. Men inte på concertan, jag börjar
helt enkelt "bry mig" av concertan, plus att man får en spark i arslet och
gör nått.
Concentrationen är grymt mkt bättre, jag kan se folk i ögonen mycket
bättre, mitt minne är bättre, mera självsäker för jag vet att jag är snabb
som fan i munnen.
Hehe en "bieffekt" på concertan är ju torr mun, men detta är en fördel för
mig då jag har överproduktion på saliv och får med concertan normal
mycket saliv - Jäkligt bra bieffekt tycker jag.
En sak som är jävligt skum är att jag får "fjärliar i magen" av concerta, en
utav dem bästa känslorna jag vet. Alltså att "nått" kommer hända, tex hur
man är när man ska kolla på sitt favorit band live imorgon. Eller när man
hör ett bekant ljud av ett brev dimpa ner i hallen när man väntar sig nått
gott.
Den känslan på burk helt enkelt. Grymt nice.
[bold]Strattera - Skit på burk.[/bold]
Jag o min kusin(som har ADHD med autisitiska drag) testade varsin 40mg
Strattera som vi fick av syrran. Vi hade dock tagit varsin 18mg concerta
på morgonkvisten men ojj vilket skit. Jag har aldrig varit så "dampig" som
jag var då, jag fick helt enkelt autism, aspergers för en dag.
Jag hade zoner i mitt synfält där saker inte fick irritera mig, min kusin fick
inte sitta på vissa ställen, vissa saker fick inte sitta sitta på vissa ställen.
Jag blev irriterad på saker som bara fanns till när jag såg dem i mitt
perifiresende.
Jag började ticsa som en idiot, kunde inte koncentrera mig för 5 öre osv.
Aspergers på burk - Strattera.
Sen så vet jag ju inte om strattera bättrar sig med tiden lr nått men fy
fan, var läskigt så in i helvette
_____________________________________
Det är ju det här som är så härligt! Kan på tjack, metylfenidat, mdpv eller
liknande sitta timma efter timma och bara pyssla med musikproduktion
eller fotografering/retuschering. Helt underbart!
_____________________________________
jag har adhd och knaprar 2x36 mg varje morgon och jag vet inte hur
länge och jag tycker att concerta hjälper inte längre för att fast jag har
tagit medecinen så kan jag i allafall gå upp i varv och om jag missar att ta
medecinen på morgonen så ser man ut som värsta pundarn framåt
kvällen
_____________________________________

Jag har ätit Ritalin 30mg i 3 dagar och har inte fått önskad effekt ännu,
utan känner mig mer salongsberusad i cirka 2 timmar efter att ha ätit en
tablett. Sen går det över till att jag får skyhög puls och darrar hela dagen
och till sist en "avtändning" bestående av nervryckningar och jag blir
jättetrött. Får hoppas att det bättrar sig med tiden...
(Diagnostiserad ADD med svag autism och spår av aspergers.)
_____________________________________
Hög på concerta?
Hej alla! Fan e det fel på mig eller vad?: alla verkar "få ett rus" när dom
tar sin concerta. även om de har ADHD....o pulsen stiger. Jag fick nyligen
diagnosen ADHD men fick börja me concertan redan innan utredningen.
blev lugn direkt o "va me". pulsen gick ner. Tar jag den inte däremot
känner jag mig hög o pulsen är hög.(även innan jag började me
concertan...)
Andra blir speedade men jag lugn...
O nu pratar jag alltså ba om ordinerade mängder (36mg+36mg+18mg)
min fråga är la egentligen:har jag för låg dos eller för hög? jag vill oxå bli
lite speedad!!!!
_____________________________________
Tjaa
fick min medicinering när jag var runt 13 år.
Tog den tills jag blev 16 sen sluta jag med den,
upplevde att jag inte var mig själv med concerta
i mig prövat nu igen i skolan är nu 19år och jävlar vilken skillnad 36mg
concerta gör för mig. Skit bra i skolan direkt! men som sagt är inte mig
själv med det i mig som bestämt mig för aldrig mera ta den skiten...
_____________________________________
Jaa, visst är det otroligt hur pervers man blir av det? Usch
_____________________________________
Jag tycker om ruset på Concerta ändå, blir himla påtänd varje gång. Men
ångrar mig också varje gång AT:n kommer. tycker den är förjävlig.
Får sjuka ideér på det ibland, kommer på saker jag aldrig skulle gjort
annars.
men hjärtklappning, stel osv.
_____________________________________

En polare ringde mig för nån dag sen, han hade kört Concerta IV, den vart
som snor o när han sköt i sig det fick han en bula o ett blåmärke. Hört att
det inte ska vara något bra att IV:a Concerta.
_____________________________________
Också med concerta är att det blir bäättre o bättre för varje dag man tar
det, biverkningar försvinner, koncentration osv blir också bättre o bättre.
Efter ett tag så mår man verkligen skit gott på dem. En annan rolig sak är
att om du har gått på concerta ett tag, tar sedan en paus på 2 dar och
sedan tuggar i dig 1-2 tabletter så får du rus utav dess like. Aldrig stött på
sån eufori. Dock så har jag bara testat alla spice sorter men slår dem i en
timme lr nått iaf.
_____________________________________
Concerta boostar din hjärna och din allmänna arbetsprestanda till max,
men det har även ett högt pris. I längden i ditt bruk börjar den negativa
delen smyga fram vilket innebär att din hjärna börjar spela spratt på dig.
Paranoian ökar till max och självdestruktiva tankar börjar sätta igång.
Man har lätt att tro att folk driver med än och att folk vill utnyttja dig till
deras fördel.
Tankebanorna som utvecklas under själva ruset är ärligt 250% mer
effektivare vilket kan ge positiva och kreativa idéer till din personliga
framgång. Men samtidigt när dem negativa tankar slår till, så blir din
ångest 250% värre.
Så concerta ser jag som 50/50 gambling, men som sagt ju högre upp man
flyger desso hårdare blir även fallet.
Jag kommer nog fortsätta gå på medicinen eftersom för mig, finns det
ingen bättre lösning så det är bara att gilla läget till forskningen har nått
längre fram i utvecklingen.
_____________________________________
Håller med! Jag tycker dock att de positiva effekterna väger tyngre än de
negativa för mig. Men som du säger ökar stress, paranoia och förvirring
mer än vanligt om man hamnar i en sådan situation, jag tycker det är lite
som en slags humörsvängningar. Det är dock inte ofta jag hamnar i en
sådan situation. Även aptiten är som bortblåst och jag måste kämpa för
att få mig mat.
_____________________________________
Hur jobbig är avtändningen på Concerta då? Har tagit det i samband med
alkohol två gånger den senaste veckan och nu har jag känt mig grymt
deprimerad och trött de senaste dagarna. Inte fan verkar det släppa
heller.
_____________________________________

vligt skön drog i högre doser men när jag har tagit 4 tuggade 36or eller
mindre har jag bara mått jävligt dåligt psykiskt, när jag mått som sämst
har jag legat i sängen i fosterställning och funderat på självmord.
_____________________________________
Jag tar inte Concerta på traditionellt sätt utan jag extraherar ut
Metylfenidatet (det verksamma ämnet) och löser upp det i vatten och
injicerar intravenöst.
Det ger en initial rush som är skön och pigg och skön blir man, dock håller
inte ruset i sig speciellt länge utan det dalar ner efter ett par timmar och
sen är man som innan man slog i sig det.
Inga efterbiverkningar iaf.
Jag gillar det ivartfall, skönt att kombinera i en lösning med amfetamin
och slå i sig.
Endel anser att Metylfenidat intravenöst är nästan som Kokain
intravenöst, jag håller inte riktigt med även om det finns endel likheter
kanske.
_____________________________________
Concerta och lite bärs e alltid gött!
_____________________________________
Hur fan bär ni er åt att krossa dessa? Har 54mg tabs. Sen kanske någon
vänlig själ vill tipsa om en bra startdos? Har förövrigt en tablettkrossare
från apoteket. men det gick ju knappast bra. blev inte mycket pulver av
det inte.
_____________________________________
Tugga sönder med hörntänderna för att sedan svälja ner med kaffe
fungerar för mig. Ett minus är att du får slicka rent tänderna ett tag
efteråt och det smakar fan, men det är skit man får ta...
_____________________________________
Men har ännu en fråga, Tror ni risken av AT på concerta är större om man
får en riktigt fet AT av bara 1dags tjackande? Och hur fungerar sub att
landa på? Alltid kört benso förr, men har tyvärr inga sånna kvar nu efter
helgen.
_____________________________________
Får man fet AT på tjack lär du få det även av concerta,man är inte "built
for speed" helt enkelt.
_____________________________________
Concerta-at kan vara överjävlig om man har otur. Har märkt att den blir
som grövst när jag druckit alkohol också. En anledning till att Concerta är

beryktat för sin at kan jag tänka mig beror på att man kan bli väldigt
paranoid.
_____________________________________
Sen efter 3 års erfarenhet av concerta-kross kan jag säga att det kan vara
fett jobbiga avtändningar, med ångest, paranoia mm... Om man inte har
opiater att landa på, det är det enda som funkar, mest effektiv är
subutex, typ 2 mg behöver man.
_____________________________________
Jag har:
40 Concerta
Depottablett 18 mg
(kapselformad, gul, med svart tryck, alza 18, på ena sidan)
Kan någon så detaljrikt som möjligt beskriva för mig hur jag ska gå till
väga med dessa tabletter?? Går det på något sätt avlägsna "pulvret" för
att sniffa? Eller ska jag krossa, tugga, pulvrisera!? Jag har inte en aning
om hur dessa ska användas och behöver någon erfaren Concerta
användares tips så jag kan börja trycka i mig, sitter här med burken och
börjar bli smått otålig..
_____________________________________
Sniffa inte, jag har provat och det kletar sig fast i hela snoken inget att
rekommendera alltså!
De ska tuggas om man vill bli påtänd, det fastnar dock i tänderna och
smakar superbeskt och äckelpäckel! När jag var hos tandläkaren en gång
dagen efter jag tjackrunkat(tror jag) på Concerta så undrade hon vad det
var jag hade på tänderna. Blev något så fruktansvärt paranoid men det
visade sig senare att det bara var någon brun missfärgning som inte alls
hade med Concerta att göra och som tandläkaren lyckades få bort för
hade haft missfärgningen länge också! Så se till att ha lite tandpetare så
du kan skrapa i dig alla rester också.
_____________________________________
En annan fråga! Blir man lika påtänd om man krossar med hammare och
bombar, som om man skulle tuggat dem?? Hört från någon tok att
concerta ej ska krossas för då försvinner det aktiva ämnet.. Mycket svårt
o veta vad som är sant eller ej, allt struntprat från folk..
_____________________________________
skulle jag ätit vad du ätit skulle jag vara dyngtjackad, kanske två
femtiofyror för min del? Kanske tre förresten, var så länge sen, så jävla
jobbigt efteråt.
_____________________________________

Inte det jag är orolig för, sitter och knapprar ett par st concerta med lite
polare och jag ska pissa senare idag /imorgon. Är lite små nojjig att det
ska synas något som typ amfetamin på stickan eller något. Och då skickar
dem in dem på analys och då torskar jag för concerta. Btw tänkte också
höra, vad händer om jag torkar, soc/familjen/beroende vill att jag ska
pissa för dem vill att jag ska vara ren jag har haft ett riktigt långt
missbruk av subutex och amfetamin och benso förut. Så slapp
behandlingshem (kanske) domen är inte klar, men om jag torskar på
concertan blir det ett ringa då eller blir det bara massa cry cry samtal
osv...? Skulle vara till hjälp om någon har någon erfarenhet av detta.
Hoppas jag skrev rätt är så jävla påtänd.
_____________________________________
Concerta kommer inte visa sig på analysen kan jag säga med stor
säkerhet. Jag har pissat en gång på Concerta, inga problem.
_____________________________________
Min brud fick metylfenidat till affe vid ett tillfälle....
Konstigt men så kan det bli, Deras stickor verkar inte så jävla precis som
dom säger med 94% rätt eller vad jag fick höra när jag var och lämnade
urinprov hos maria för typ 2 år sedan.
som man säger, man ska inte tro på allt man hör.

