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TOTHOM POT TENIR UN MOTIU

PER COMPRAR   MEDICAMENTS EN LÍNIA ,
PERÒ NO TOTHOM

SAP EL QUE

ESTÀ COMPRANT EN REALITAT.

el Toni
compra 
medicaments 
miraculosos 
per Internet 
perquè
no es
venen
al seu
país.

UN CAS REAL

Vull
estar
en forma!

Vull
estar
sa!

Doug Nash i Silvia Fink es van conèixer i es van enamorar en 
un iot. [...] Al dia següent, ancorats en la badia, la Silvia va 

prendre l’MMS – Miracle Mineral Solution, un compost que ha-
via comprat a uns mariners, un de belga i un de californià, que li 
van assegurar que els protegiria de la malària a les illes Salomó 
(Austràlia), la propera destinació de Nash i Fink. «Va anar mala-
ment des del principi [...] fi ns a convertir-se en una tortura [...], 
la Silvia es va començar a trobar cada vegada pitjor, [...] fi ns que, 
de sobte, va entrar en coma». I va morir a Windcastle al voltant 
de les 21 hores, només dotze hores després d’haver pres aquesta 
beguda letal anomenada MMS.

9 de gener de 2010

El «Miracle Mineral Solution», un líquid per via oral també conegut com a «Miracle 
Mineral Supplement» o «MMS», al•lega que tracta diverses malalties no relacionades, 
com ara el VIH, l’hepatitis, el virus de la grip A(H1N1), el refredat comú, l’acne, el càncer 
i altres patologies. De fet, l’MMS comporta un gran risc per a la salut dels consumidors 
que escullen utilitzar aquest tractament en lloc de recórrer a tractaments autoritzats per 
a aquestes malalties. 
L’MMS es distribueix a Internet en diferents llocs web i  subhastes electròniques per 
venedors particulars. Tot i que tots els productes comparteixen el nom «MMS», la pre-
sentació pot variar. Les instruccions del producte indiquen que cal barrejar la dissolució 
al 28% de clorit de sodi amb un àcid com ara el suc de cítrics. Aquesta barreja produeix 
diòxid de clor, un blanquejant potent que s’usa a la indústria tèxtil i en el tractament 
d’aigües. La perillositat d’aquesta «dissolució miraculosa» de clorit de sodi al 28% s’en-
tén fàcilment, si la comparem amb la del lleixiu comú, que normalment no supera una 
concentració del 25%. Dosis elevades d’aquesta dissolució, com poden ser les que es 
recomanen en l’etiquetatge, poden causar nàusees, vòmits, diarrea, i hipotensió produï-
da per la deshidratació que pot conduir a la mort.

el Lluc 
compra
la seva 
medicació 
per Internet 
perquè
no té cap 
recepta
per poder
anar
a la
farmàcia.

UN CAS REAL

Vull
estar
en forma!

DOPATGE Una dona de Jura, a Suïssa, plora la mort 
del seu fi ll per un infart cardíac després de consumir 
anabolitzants adquirits en una pàgina web.

«El Mike va comprar la 
seva mort a Internet»

30 de juny de 2014

Segons s’estableix en la normativa comunitaria sobre medicaments per a ús humà, els 
medicaments estan subjectes a recepta mèdica:
• quan puguin presentar un perill, fi ns i tot quan s’usen correctament, si s’utilitzen 

sense control mèdic, o
• quan s’administrin normalment per via parenteral.
Els esteroides anabolitzants andrògens (EAA) són substàncies de síntesi que imiten 
l’efecte de la testosterona, l’hormona masculina natural. Aquestes substàncies s’utilit-
zen il•legalment a l’esport per augmentar la massa muscular, la força i la resistència a 
la fatiga; a més, fa els atletes més agressius a l’hora d’entrenar i competir.
La toxicitat dels EAA afecta diferents òrgans i sistemes de l’organisme i produeix efec-
tes adversos com ara acne, alopècia, atròfi a testicular, impotència, hepatocarcinoma, 
hipertensió, trombosi, diabetis, insufi ciència renal aguda, psicosi, dependència.
Els efectes secundaris de tipus cardiovascular podrien explicar les morts sobtades 
d’atletes i no atletes que s’autoadministraven EAA. Un estudi recent mostra la taxa de 
mortalitat més elevada en consumidors d’EAA respecte a la població de referència del 
mateix interval d’edat.



I TU, EN SAPS PROU
PER CÓRRER EL RISC?

PER A ALGUNS ÉS MASSA TARD.

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
m e d i c a m e n t o s  y
productos sanitarios

COLABORA EN LA DIFUSIÓN:

el Pau 
compra un 
medicament 
per millorar
el seu 
rendiment 
sexual en 
un sex-shop 
perquè 
és massa 
tímid per 
demanar-lo
a la farmàcia.
El sex-shop 
els compra 
per Internet.

UN CAS REAL

Vull
estar
prima!

Vull
estar-ne

segur!

TREVISO (ITALIA) Un home de 45 anys d’edat va 
morir d’un atac de cor.

«Un home mor després de 
prendre una viagra procedent 
d’Amèrica del Sud»
La germana de la seva xicota havia com-
prat el fàrmac a l’estranger.

29 d’octubre de 2013

A causa de la seva popularitat, els medicaments per al tractament de la disfunció erèctil 
com ara el sildenafi l, el vardenafi l i el tadalafi l, solen ser objecte de falsifi cació i de 

tràfi c il•legal.
A més, al mercat il•legal es troben complements alimen-
taris a base de plantes no autoritzats que estan adulterats 
amb aquestes substàncies i que es venen de manera senzi-
lla i anònima. Els riscos per a la salut dels medicaments fal-
sifi cats per a la disfunció erèctil principalment estan rela-
cionats amb la gran variabilitat en el contingut del principi 
actiu, que moltes vegades poden conduir a una sobredosi.
Aquest risc intrínsec augmenta perquè els pacients que 
compren medicaments falsifi cats eviten consultar amb els 
professionals sanitaris; en cas de la disfunció erèctil els 
pacients no afronten el diagnòstic o tractament necessaris 
per a les malalties que solen acompanyar la disfunció erèc-
til, incloent-hi la diabetis i la malaltia cardíaca.

Recordeu que també es 
poden produir reaccions 
adverses greus amb els 
medicaments autorit-
zats per al tractament de 
la disfunció erèctil!
No preneu mai un medi-
cament per a la disfun-
ció erèctil sense con-
sultar abans el metge, 
perquè pot ser perillós.

la María 
compra 
les seves 
píndoles 
màgiques 
per perdre 
pes, 
totalment 
naturals, 
per Internet 
perquè 
no les pot 
trobar a la 
farmàcia; 
fi nalment, 
però, no 
eren tan 
naturals.

UN CAS REAL

Vull
estar
prima!

El dinitrofenol (DNP) és una substància no apta per al consum humà que està àmplia-
ment disponible a Internet i que es comercialitza, amb noms diferents, per a la «pèrdua 
de pes sense riscos». A més, també s’amaga en productes per aprimar-se il•legals, per 
la qual cosa els consumidors no saben el que prenen.
El DNP és un verí metabòlic. Estimula el metabolisme fent que el mitocondri dissipi la 
calor i no acumuli energia a les cèl•lules. Aquest efecte tòxic és el que causa la pèrdua 
de pes; tot i això, l’efecte del DNP és molt impredictible i la dosi segura pot ser molt 
propera a la tòxica. A més del risc intrínsec del DNP, els riscos de consumir-lo augmen-
ten per les condicions de la fabricació il•legal.
L’efecte tòxic més freqüent del DNP és una combinació d’hipertèrmia, taquicàrdia, 
diaforesi i taquipnea, que acaba causant la mort. El pacient, abans de morir, sovint té una 
hipertèrmia intensa. La mort és habitualment secundària a un fort xoc cardiovascular.

El diumenge 12 d’abril Eloise Aimee 
Parry, de 21 anys, es va prendre les pín-

doles per aprimar-se que havia comprat 
per Internet. Més tard, aquell mateix dia, 
la van trobar morta. La policia va indicar 
que les píndoles podrien contenir dinit-
rofenil, conegut com DNP, una substància 
química molt tòxica.

21 d’abril de 2015


