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If there is an incident in which your naloxone had to be used, is lost, or has expired, contact 

2/25/2021

Ohio Department of Health
246 North High Street
Columbus, OH 43215
(614) 466-3543

Якщо так трапилось, що вам довелося використати Налоксон, ви втратили його або термін його дії 
закінчився, зверніться до Project DAWN для отримання вказівок щодо того, як отримати нову дозу. 

Зателефонуйте за вказаними контактами:

Короткий довідник



 Налоксон (також відомий як Наркан) – безпечний препарат, який може 
нейтралізувати дію передозування, спричиненого опіоїдами, такими як 
рецептурні знеболювальні ліки або героїн. Він діє шляхом нейтралізації опіоїдів у 
вашому організмі та допомагає вам відновити дихання.

 Налоксон не усуває наслідків передозування, викликаного виключно 
неопіоїдними препаратами, такими як кокаїн, бензодіазепіни (наприклад, 
Ксанакс®, Клонопін® та Валіум®), метамфетамін або алкоголь.

 Водночас Налоксон рекомендовано вводити тим, у кого потенційне 
передозування від застосування кількох різних препаратів. Кокаїн та інші 
наркотики зазвичай змішують з фентанілом, що збільшує ризик передозування.

 Якщо Налоксон увести людині, залежній від опіоїдів, це викличе симптоми 
абстиненції. Абстинентний синдром, хоч і дискомфортний, але не загрожує життю.

Основні факти про Налоксон



 відсутність реакції;
 повільне або поверхневе 

дихання (менше одного вдиху 
кожні шість секунд) або повна 
відсутність дихання; 

 задуха, хропіння або звуки 
булькання;

 сині, сірі або попелясті губи та 
нігті;

 бліде або липке обличчя;
 повільний, нерегулярний або 

відсутній пульс;
 блювання;
 судоми.

У людини з передозуванням можуть спостерігатися такі 
симптоми:

Ознаки передозування опіоїдами
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*Збірка законів з поправками штату Огайо (Ohio Revised Code, ORC) 2925.11 забезпечує імунітет за 
зберігання незначної кількості наркотиків при зверненні по медичну допомогу, якщо при цьому було 
пройдено скринінг та отримано скерування на лікування упродовж 30 днів; положення закону не 
застосовується, якщо особа перебуває на умовному або умовно достроковому звільненні, й імунітет не 
може бути надано більше ніж двічі.

 Потрусіть її або покличте на 
ім’я.

 Міцно потріть кісточками 
своїх пальців посередині 
грудної клітки людини 
(реберно-грудинна ділянка).

 Вкажіть адресу та місцезнаходження. 
 Якщо ви не хочете згадувати про 

наркотики, скажіть: «Людина 
перестала дихати й не реагує».

 У штаті Огайо діє Закон доброго 
самарянина, який юридично 
захищає тих, хто допомагає особам з 
передозуванням*.

Якщо у людини є ознаки передозування опіоїдами, слід негайно 
вжити таких рятівних заходів:

1) Перевірте, чи людина 
реагує

2) Телефонуйте 911

Реакція на підозрюване передозування



3 4 Покладіть людину на спину, 
відкиньте голову назад і підведіть 
підборіддя вгору.

 Переконайтеся, що в ротовій 
порожнині людини нічого немає й 
затисніть їй ніс.

 Зробіть два повільних вдихи в 
легені людини, стежачи, щоб грудна 
клітка піднялася.

 Дотримуйтесь інструкцій, 
відповідних до типу наявних 
ліків. (Див. наступні дві сторінки).

 Якщо особа не реагує упродовж 
двох-п’яти хвилин, дайте ще одну 
дозу.

3) Зробіть штучне дихання 4) Дайте Налоксон

Реакція на підозрюване передозування



Назальний спрей Наркан®

Зображення люб’язно надано Департаментом громадського здоров’я Сан -Франциско.

Цей назальний спрей не потребує додаткової 
підготовки, його можна впорснути безпосередньо в 
одну ніздрю, натискаючи на поршень.

Насадка

Поршень

Реакція на підозрюване передозування



Як уводити назальний спрей Налоксон

Зображення надано організацією Harm Reduction Coalition.

Зніміть або відірвіть жовті ковпачки
Зніміть  
червоний ковпачок

Візьміться за «крильця» з 
прозорого пластику.

Легко вкрутіть капсулу з Налоксоном 
у циліндр шприца.

Натисніть, щоб 
розпилити 

засіб.

Якщо упродовж 2-5 
хвилин реакція відсутня, 
уведіть другу дозу.

Вставте білий конус 
у ніздрю; коротко 
та енергійно 
натисніть на кінець 
капсули, щоб увести 
Налоксон у ніс: по 
половині капсули в 
кожну ніздрю.

Реакція на підозрюване передозування

Шприц

Налоксон
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Як укласти людину в 
реабілітаційне положення

Реакція на підозрюване передозування

 CПродовжуйте робити штучне дихання, 
один вдих кожних п’ять секунд.

 Якщо людина дихає самостійно, 
переведіть її в реабілітаційне положення 
й нахиліть голову назад, щоб не блокувати 
дихальні шляхи. (Див. схему).

 У людини можуть відновитись ознаки 
передозування, коли дія Налоксона 
ослабне, тому дуже важливо 
зателефонувати 911.

5) Після Налоксона



Кому загрожує передозування 
опіоїдами?

Для всіх, хто вживає високі дози опіоїдних знеболювальних препаратів або 
вживає опіоїди заради розваги, існує ризик передозування. 

До інших чинників ризику належать: 
 Використання опіоїдів у поєднанні з іншими препаратами, такими як антидепресанти, 

бензодіазепіни (Ксанакс® чи Валіум®), або алкоголем. Ці препарати впливають на 
здатність дихати.

 Вживання нелегальних наркотиків, таких як кокаїн та метамфетамін. Ці наркотики 
можуть містити домішки фентанілу або його аналогів.

 Деякі захворювання, такі як астма, захворювання печінки або нирок, хвороби серця або 
ВІЛ/СНІД.

 Погіршення переносимості, пов’язане із недавньою перервою у вживанні опіоїдів, 
наприклад після звільнення з в’язниці або після стаціонарного лікування.

 Передозування в минулому.



Що робити, якщо мій Налоксон довелося 
використати, було втрачено або 

закінчився термін його дії?
Якщо ваш Налоксон довелося використати, було втрачено або 
закінчився термін його дії, зверніться до місцевої програми 
Project DAWN. 

Пам’ятайте: термін придатності препарату Налоксон зазвичай 
становить 24-36 місяців. Слід дотримуватися терміну придатності, 
вказаного на пакованні, оскільки він може відрізнятися для різних 
марок та рецептур. Налоксон слід зберігати за кімнатної температури 
(від 59 до 86 градусів за Фаренгейтом) у захищеному від прямих 
сонячних променів місці.  



Обережно! Не торкайтеся голок без ковпачків, 
уникайте контакту з аксесуарами для вживання 
наркотиків, використовуйте рукавички та щиток 

для обличчя, якщо вони у вас є, і ретельно 
мийте руки після надання допомоги при 

передозуванні.

Фінансування цієї публікації стало можливим завдяки (1H79TI081684-01) 
від Служби психічного здоров’я та протидії зловживанню психоактивними 

речовинами (Substance Abuse and Mental Health Services, SAMHSA). Погляди, 
висловлені в цій публікації, не обов’язково відображають офіційну політику 
Департаменту охорони здоров’я та соціального забезпечення; також згадка 

про комерційні найменування, комерційну практику чи організації не 
передбачає, що їх було схвалено урядом США.



Remember, if you suspect an opioid overdose ...

CALL 911 RESCUE BREATHING GIVE NALOXONE
This naloxone was prescribed to the carrier by a medical professional 
or provided to the carrier under the authority of a licensed physician.   

If you have questions or concerns, please contact:

 2/25/2021

Ohio Department of Health
246 North High Street
Columbus, OH 43215
(614) 466-3543

Особі, яка має при собі цей Налоксон, було його призначено медичним 
працівником або надано за розпорядженням ліцензованого лікаря.

Якщо у вас виникли запитання чи занепокоєння, звертайтеся за вказаними контактами:

ТЕЛЕФОНУЙТЕ 
911

ЗРОБІТЬ ШТУЧНЕ 
ДИХАННЯ

ДАЙТЕ  
НАЛОКСОН

Пам’ятайте, якщо ви підозрюєте 
передозування опіоїдами...


