Sự Thăng Trầm

Hậu quả của hỗn hợp của đồ uống có cồn
và tăng lực
Bạn sẽ nhận được điều gì khi pha trộn những hiệu ứng tác dụng
chậm của chất giảm đau với sức mạnh của chất kích thích? Trả
lời: Một thân thể và tâm trí lẫn lộn. Bạn say rượu, nhưng đồng
thời, bạn cảm thấy thực sự tỉnh táo. Bạn sẽ khó có thể phối hợp
các cơ quan hơn và có thời gian phản ứng chậm lại từ lượng rượu
bạn vừa uống, nhưng caffeine sẽ làm bạn cực kỳ tỉnh táo và bồn
chồn.
Bạn đang trải qua “say rượu tỉnh táo”, đó là cảm giác mà hầu
hết mọi người nhận được khi họ uống hỗn hợp rượu và nước tăng
lực. Cảm giác này có thể gây tử vong - những người uống AED
không cảm thấy say rượu vì chất caffein, nhưng họ không còn
tỉnh táo, và họ thường làm những điều có rủi ro lớn và đưa ra
những quyết định tồi tệ như:

Đúng hay Sai?
Bạn có biết sự thật về việc pha trộn rượu và caffein? Trả lời các
câu hỏi dưới đây để tìm hiểu.
1. Pha trộn rượu với chất caffeine làm bạn ít say rượu hơn.
		 a. Đúng
b. Sai
2. Bạn không say rượu trừ khi bạn cảm thấy say.
		 a. Đúng
b. Sai
3. Có thể xảy ra tình trạng dùng quá liều caffeine.
		 a. Đúng
b. Sai
4. Pha trộn chất giảm đau với chất kích thích sẽ loại bỏ tác
dụng của cả hai.
		 a. Đúng
b. Sai
5. Có thể uống AED nếu nó được đóng trong lon.
		 a. Đúng
b. Sai

• Lái xe khi
		 say rượu
•
		
		
		

Tình dục
không
được bảo
vệ

• Uống rượu
		 quá mức
• Sử dụng
		 ma túy

Bỏ đi

Làm thế nào để nói “Không” với đồ uống có cồn
và tăng lực
Nói không có vẻ dễ về mặt lý thuyết, nhưng bạn có thể làm gì
nếu bạn đang ở một bữa tiệc và tất cả bạn bè của bạn đang uống
AED?
Bạn có thể chỉ cần đơn giản nói “Không” với họ - không cần giải
thích gì cả! Tuy nhiên, nếu bạn bè của bạn tiếp tục gây áp lực
cho bạn, sẽ có ích khi chuẩn bị một hoặc hai lời từ chối. Hãy thử
một trong những cách sau:
• “Chuyện đó thật sự rất nguy hiểm.”
• “Không, cám ơn. Tối nay tôi lái xe.”

• “Tôi nghe nói rằng pha rượu và caffeine có thể thực sự
		 khiến bạn rối loạn lên!”

Answers: 1. b; 2. b; 3. a; 4. b; 5. b

• “Tôi không có tâm trạng để cảm thấy bồn chồn và say xỉn
		 đêm nay”
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Giấc Ngủ Chết Chóc

Một loại Cocktail độc hại

“Bull Blasters” và Hơn thế nữa

Đó là một đêm Thứ Sáu điển hình với Ashley. Cô bé 16 tuổi học
năm ba trung học chào tạm biệt cha mẹ mình, sau đó cùng với
một vài người bạn đi dự tiệc ở một khu phố khác.

Mặc dù chúng nguy hiểm, kết hợp rượu và thức uống tăng lực
rất phổ biến. Nói chung, chúng được gọi là “speedballs” hoặc
“AEDs”, và một số quầy bar phục vụ các loại nước uống pha trộn
giữa rượu/ nước tăng lực cụ thể gọi là “Bul Blasters”, “Bull-garitas” hoặc “Bom Jager”. Những đồ uống này được làm từ rượu và
một số loại nước tăng lực phổ biến, như Red Bull hoặc Monster.

Câu chuyện của Ashley

Sau đó, những người bạn của Ashley đưa cô về nhà vào tối hôm
đó, và cô ấy ngất đi trong phòng khách. Khi cha mẹ Ashley
không thể gọi cô dậy, họ gọi 9-1-1. Nhưng đã quá trễ, - Ashley,
một học sinh danh dự mơ ước vào học một trường đại học tại
Ivy League, đã chết trên đường tới bệnh viện.
Nguyên nhân của cái chết là gì? Một sự kết hợp nguy hiểm của
rượu pha với nước uống tăng lực.

Rượu và Caffeine

Tên cho hỗn hợp rượu và nước tăng lực

Vào tháng 11 năm 2010, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược
phẩm đã cấm bán đồ uống tăng lực có chứa cồn - như Joose, Pink
Vodka và Four Loko. Những đồ uống này đã được gỡ bỏ khỏi các
kệ bán lẻ trên toàn quốc sau khi chúng được cho là rất nguy hiểm
đối khi tiêu thụ, và thậm chí liên quan đến nhiều trường hợp nhập
viện và tử vong.

Một Hỗn hợp Nguy hiểm

Bạn có thể đã biết về những ảnh hưởng ngắn hạn của rượu:
buồn ngủ, nói lắp, tầm nhìn mờ đi và phán đoán sai lệch. Tuy
nhiên, bạn có thể không thể nhận thức được các tác động lâu
dài mà rượu có thể gây ra với não bộ của bạn, có thể bao gồm:

Sự nhầm lẫn trong một Lon nước
Các Ảnh Hưởng Vật Lý Của Việc Pha Chế Đồ
Uống Tăng Lực Và Rượu

• Mất trí nhớ vĩnh viễn

Bạn đã biết rằng uống rượu là bất hợp pháp khi bạn chưa đủ
tuổi và bạn có thể biết rằng nó cũng nguy hiểm. Tuy nhiên, bạn
có biết rằng việc pha rượu với caffeine có thể khiến nó nguy
hiểm hơn không?

• Teo nhỏ bộ não
• Khả năng học tập và suy nghĩ kém
• Những tổn hại cho các đọt nhánh (các tế bào thần kinh
giúp não của bạn giao tiếp với cơ thể)

Vấn đề là về hợp chất hóa học giữa hai loại thuốc. Bởi vì rượu
là chất giảm đau, làm cho cơ thể bạn chậm lại: Nó làm giảm
nhịp tim của bạn, làm giảm khả năng phán đoán và làm giảm
phản xạ của bạn. Nhiều người bắt đầu cảm thấy buồn ngủ sau
khi uống rượu - đó là cách cơ thể của bạn nói với bạn rằng đã
đến lúc dừng lại!

Một điều bạn có thể không biết là caffein là một loại thuốc,
giống như rượu. Giống như bất kỳ loại thuốc nào, caffein có các
phản ứng phụ khó chịu, như:
• Mất ngủ

Mặt khác, caffein là
chất kích thích. Điều
đó có nghĩa là việc tiêu
thụ caffein sẽ khiến bạn
cảm thấy bồn chồn,
tăng nhịp tim và giúp
bạn cảm thấy tỉnh táo.
Nếu bạn đã từng uống
quá nhiều cà phê, thì
bạn sẽ cảm nhận được
cảm giác đó. Về cơ bản,
caffein làm cho bạn có
cảm giác ngược với say
rượu.

• Co giật
• Buồn nôn
• Ra mồ hôi
• Nôn mửa
• Tiêu chảy
Đó là những điều khiến
nó rất nguy hiểm khi
kết hợp rượu và nước
uống tăng lực: Khi bạn
pha trộn rượu với chất
caffein, bạn đang cho
mình uống một liều
nguy hiểm gấp đôi.

Tất cả thương hiệu hoặc tên
sản phẩm đều có thể hoặc là
các nhãn hiệu của và được
sử dụng để xác định các sản
phẩm hoặc dịch vụ của các
chủ sở hữu tương ứng.

Khi bạn uống rượu được
kết hợp với chất caffein,
cơ thể bạn sẽ gặp phải
tất cả những phản ứng
phụ này ngay lập tức.
Đó là một tình huống
gây bối rối và nguy
hiểm.

