ما هو الفنتانيل؟

أحمل معك نالوكسون .يمكن لنالوكسون
عكس آثار الجرعة الزائدة من الهيروين وغيره
من المواد األفيونية ،بما في ذلك الفنتانيل.

الفنتانيل هو مادة أفيونية اصطناعية
سريعة المفعول أقوى من الهيروين
بمقدار  30إىل  50مرة.

يوصف الفنتانيل الصيدالني لأللم الشديد والرعاية للمشرفين عىل الموت .يتم إنتاج الفنتانيل غير الصيدالني بشكل غير قانوني
وقد تم العثور عليه في إمدادات الكوكايين والهيروين والكيتامين والميثامفيتامين في مدينة نيويورك .كما تم العثور عليه في

البنزوديازيبينات المزيفة (مثل زاناكس أو كلونوبين) ومسكنات األلم األفيونية (مثل أوكسي كوتين أو فيسودين) التي يتم شراؤها في

الشارع وعىل اإلنترنت .ال يمكن التعرف عىل الفنتانيل من خالل النظر أو المذاق أو الرائحة.

الجرعة الزائدة من الفنتانيل

الفنتانيل أقوى وأسرع مفعوال ً من المواد األفيونية األخرى .إن استخدام الفنتانيل أو مادة تحتوي عىل
الفنتانيل يزيد من خطر الجرعة الزائدة .يكون خطر الجرعة الزائدة أعىل إذا كان الفنتانيل موجودًا في
عقار غير أفيوني (مثل الكوكايين) وعندما يكون الشخص الذي يتناوله ال يتعاطى عادة المواد األفيونية.

تتطلب الجرعات الزائدة من الفنتانيل عناية طبية فورية .إذا شاهدت شخصا ً ما يتناول جرعة
زائدة ،اتصل برقم الطوارئ  911واعطه النالوكسون ،وهو دواء آمن يمكنه عكس آثار تناول جرعة
زائدة من المواد األفيونية.

خاخ األنف

ب

تتضمن عالمات تعاطي جرعة زائدة من المواد األفيونية ما يلي:
• عدم االستجابة أو فقدان الوعي

• تغ ّير لون الشفتين أو األظافر إىل اللون األزرق أو الرمادي أو األبيض

• كرشة الن ّفس أو توقفه

• أصوات كالشخير أو الحشرجة

• تي ّبس بالفك وضيق الصدر وعدم القدره عىل التنفس
وتي ّبس منطقة الجذع

• أعراض شبيهة بنوبات الصرع كتشنج العضالت وأنتفاض
األطراف

قد تكون للجرعات الزائدة من الفنتانيل ً
أيضا أعراضاً إضافية تشمل ما يلي:
• تباطؤ نبض القلب وعدم إنتظامه

شخصا ما يعاني من آثار جرعة زائدة من المواد األفيونية ،فمن المهم التصرف بسرعة واعطائه النالوكسون
إذا كنت تشك في أن
ً
عىل الفور.

نصائح للوقاية من تأثيرات الجرعة الزائدة
• إذا كنت تتعاطى المخدرات فتأكد من وجودك في وسط
مجموعة حتي يمكنهم إسعافك في حالة تعاطيك جرعه زائده
وقوموا بالتناوب ،أو اطلب من شخص ما أن يطمأن عليك.
• اختبر المخدرات التي ستتعاطاها .يمكن أن تخبرك شرائط
اختبار الفنتانيل إذا كانت المخدرات الخاصة بك تحتوي
عىل الفنتانيل.

• تجنّب خلط المخدرات .يزيد تناول المخدرات المختلفة سويا ً من
خطر اإلصابة بالجرعة الزائدة ،كما أن الكحول يزيد من خطورتها.

• من األفضل اإلكتفاء بجرعات صغيرة.

اتصل برقم الهاتف  888-692-9355للعثور عىل مصدر للنالوكسون بالقرب منك.
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