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What Is Naloxone?
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3.  Wykonaj oddechy ratownicze lub reanimację 
tak szybko, jak to możliwe. Zestaw naloksonu 
zawiera osłonę na twarz. 

•  Odchyl głowę osoby do tyłu i uciśnij jej nos. 

•  Wykonaj dwa oddechy  
i i obserwuj, czy klatka  
piersiowa podosi się. 

•  Kontynuuj wykonywanie  
jednego oddechu. 

4.  Jeśli nie podajesz naloksonu lub oddechów 
ratowniczych, połóż osobę na boku, aby 
zapobiec zadławieniu.

Po podaniu naloksonu

Pozostań przy osobie do czasu przybycia 
pomocy medycznej. 

•  Nalokson działa przez 30 do 90 minut i może 
powodować objawy odstawienia, dopóki nie 
przestanie działać. 

•  Zastosowanie większej ilości leku nie zmniejszy 
objawów odstawienia, a może zwiększyć 
ryzyko kolejnego przedawkowania. 

Zgłoś użycie naloksonu przedstawicielom 
programu od którego go otrzymałeś, lub 
skorzystaj z aplikacji Stop OD NYC. 

Uzyskaj nowy zestaw, jeśli użyjesz jednej 
lub więcej dawek, lub gdy kończy się termin 
ważności naloksonu.

Wsparcie

Skontaktuj się z infolinią NYC Well pod numerem 
888-692-9355, aby znaleźć nalokson bądź 
uzyskać wsparcie w zakresie używania substancji 
lub zdrowia psychicznego.
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Informacje o naloksonie

Nalokson jest bezpiecznym lekiem, który może 
odwrócić skutki przedawkowania opioidów.

Działa tylko na opioidy, (takie jak heroina, leki 
przeciwbólowe na receptę i fentanyl), ale można 
go bezpiecznie stosować, nawet jeśli nie zażyto 
opioidów. 

Ważne: Powiedz innym, gdzie nalokson jest 
przechowywany i jak go używać.

Sprawdzanie, czy doszło do przedawkowania

Objawy przedawkowania opioidów obejmują: 

•  Brak reakcji lub utrata przytomności

•  Powolne lub zatrzymane oddychanie

•  Niebieskie, szare lub białe usta lub opuszki palców 

•  Chrapanie lub odgłosy bulgotania

Przed podaniem nolaksonu należy sprawdzić, 
czy osoba reaguje: 

•  Głośno krzyknąć, aby sprawdzić,  
czy osoba reaguje.

•  Jeśli nie ma reakcji, wbić knykcie w ich  
mostek (uciskanie mostka pięścią). 

Jeśli nie ma reakcji na uciskanie  
mostka pięścią, jest to sytuacja  
awaryjna!

Kroki reagowania przy przedawkowaniu

1.  Zadzwoń pod numer 911 w celu uzyskania 
pomocy medycznej. Powiedz, że osoba 
nie oddycha. 

2.  Podaj nalokson. Nie testuj urządzenia, 
ponieważ można go użyć tylko raz.

  

Nie wymaga ono montażu. Rozpyl nalokson 
w jednym nozdrzu, naciskając tłok. 

Jeśli w ciągu dwóch minut nie ma reakcji, 
podaj drugą dawkę.

SPRAY DO NOSA

SPRAY DO NOSA




