A Omega Laboratórios Anuncia Testes Para Maconha Sintética e “Sais de Banho”
Utilizando Fluído Oral
MOGADORE, Ohio, 8 de agosto de 2012/PRNewswire/ A Omega Laboratórios anunciou hoje que agora oferece o teste para
maconha sintética (Spice, K2, Blaze) e “sais de banho” através da análise de fluído oral. Como a maioria dos testes anti-drogas
convencionais geralmente não detectam o uso da maconha sintética e “sais de banho”, a Omega junta-se ao rol dos poucos
laboratórios que têm a capacidade para testar essas substâncias.
A habilidade em testar maconha sintética (nomes comuns: Spice, K2 e Blaze) e “sais de banho” se tornou extremamente
importante já que a prevalência de drogas adulteradas para burlar a lei continua crescendo. A Associação dos Centros de
Controle Toxicológico dos Estados Unidos reconheceu esta crescente tendência, relatando que em 2011 eles receberam mais de
6.900 ligações telefônicas referentes à maconha sintética e mais de 6.100 referentes à “sais de banho”. Estes números
representam um aumento de 2,4 vezes mais ligações sobre a maconha sintética e 20 vezes mais ligações sobre “sais de banho”
do que em 2010. A Agência de Repressão às Drogas (DEA) deu atenção ao crescente uso destas perigosas drogas banindo todas
formas conhecidas de maconha sintética em novembro de 2010. Os “sais de banho” também foram proibidos pela DEA no final
de 2011. Após isso, o governo federal assinou o Ato de Prevenção do Abuso de Drogas Sintéticas em 9 de julho de 2012. Devido
a isto, é ilegal produzir, portar ou consumir maconha sintética e “sais de banho” nos Estados Unidos.
A maconha sintética (muitas vezes conhecida como Spice, K2 e Blaze) representa uma perigosa e crescente tendência nos
Estados Unidos. Originalmente apresentada erroneamente e vendida como incenso, fontes na internet instruem usuários a
fumar estas substâncias para que, pela descrição, fiquem “legalmente chapados”. De acordo com as autoridades nos Estados
Unidos, a maconha sintética é feita pegando as substâncias da planta e borrifando ela com químicos tóxicos que mimicam os
efeitos da maconha. Os riscos identificados são acidente vascular cerebral, catatonia e paralisia temporária.
Os “sais de banho” são um grupo de estimulantes sintéticos específicos e perigosos. Estas drogas caseiras são vendidas
disfarçadamente como aditivos para água de banho como Purple Wave, Bliss e Vanilla Sky. Os usuários consomem estas drogas
oralmente, por via nasal e intravenosa e os efeitos variam bastante. Oficiais da polícia afirmaram que aqueles que estão sob a
influência de “sais de banho” muitas vezes se tornam violentos e podem causar dano grave a eles mesmos e a outros. Acreditase que os “sais de banho” representam riscos à saúde significantes como ataque cardíaco e acidente vascular cerebral.
“A primeira preocupação da Omega sempre foi garantir a segurança pública,” disse o Dr. John Vitullo, CEO da Omega
Laboratories. “A adição da maconha sintética e dos sais de banho às nossas opções de testes demonstram que a Omega está
comprometida em manter-se atualizada com as tendências atuais e às necessidades da indústria de testes anti-drogas.” O teste
da Omega para a maconha sintética e os sais de banho irá utilizar amostras de fluído oral coletadas com um swab e o teste irá
cobrir um período de uso recente, aproximandamente de 24 a 48 horas. Uma lista das substâncias específicas que estes testes
cobrem pode ser vista no website da Omega Laboratórios. http://www.omegalabs.net
Sobre a Omega Laboratórios – A Omega Laboratórios é uma instalação de alta qualidade proporcionando testes anti-drogas em
cabelos e fluídos orais para mais de 6.000 clientes em todo o mundo. A Omega atualmente possui as acreditações ISO/IEC 17025
e da CAP, assim como triagens aprovadas pelo FDA. A reputação da Omega em realizar testes precisos, rápidos e rentáveis,
juntamente com um serviço ao cliente superior posicionou a Omega como líder na indústria de testes anti-drogas de amostras
alternativas.
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