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Toimintaohjeet yliannostustilanteissa

Naloksoni on opioidiyliannostuksen vastalääke.

Vika kakku
tälle äijälle.

Ne anto mulle ohjeet
mukaan övereiden
varalle.

En muuten enää
käytä!

En ikinä!
Edes yhtä
kertaa!

On muuten
viimenen kakku.

2 tunnin päästä
No jos vaan
yhdet...

Tauon jälkeen toleranssisi
on tippunut radikaalisti.
Sinulla on suuri riski
saada yliannostus, jos
käytät saman määrän
kuin ennen.

Alkoholi ja
bentsot lisäävät
riskiä yliannostukseen.

Yliannostuksen merkit:
*
*
*
*
*

Hengitysvaikeudet
Koriseva hengitys
Kalpea iho ja siniset huulet
Ei reagoi herättelyyn
Pupillit ovat hyvin pienet

Älä tuhlaa aikaa turhien
asioiden tekemiseen!
Kivun tuottaminen ei
auta.

Överit!
Överit!

Överit!
Antamalla piriä tai
muita aineita aiheutat
vain vahinkoa.

Älä laita suihkuun
tai kylpyyn.

Älä yritä
kävelyttää.

Jos pistät, pidä huoli
että kaikki välineet
ovat uusia ja puhtaita.
(Vesi, klikki, ruisku, neula)

Vähentääksesi riskiä
nuuskaa tai polta
ensin pienempi
testiannos.

Älä häivy ja jätä
kaveria yksin.

Jos käytät yksin, kukaan
ei ole auttamassa sinua.

PYSY APUNA!

2. Avaa hengitystie kääntämällä pää taakse ja
nosta samalla leukaa.

1. Vasen käsi ylös.

3. Katso, kuuntele ja tunnustele hengittääkö.

3. Oikea polvi ylös.

2. Oikea käsi leuan alle.

Soita 112. Ensihoitajat
voivat auttaa sinua pelastamaan hengen. Osassa ambulansseista on myos naloksonia.

5.

1. Ravistele ja huuda
nimeä.

4. Jos et saa hereille,
mutta hän hengittää:
käännä kylkiasentoon.

4.

Käännä vasemmalle kyljelle
polvesta vetäen.

Pidä käsi
leuan alla.

Tomi!

Lopullinen asento

1.

Soita heti 112

2. Rintakehän painaminen.
Aseta kädet rintakehän
päälle ja paina
kovaa.

Paina
30
kertaa

5. Tee 30 painallusta ja sitten
2 puhallusta.

3. Puhalluselvytys.
Purista nenä kiinni ja
puhalla ilmaa tasaisesti.

Tee tämä

2
kertaa

vuoroa.
4. Vaihtakaa
Lorem ipsum
Kun soitatte ambulanssin, kertokaa
että kyseessä on yliannostus. Ohjatkaa joku avaamaan ovi hoitohenkilökunnalle, jos mahdollista.

Toista

3

kertaa

30x

ja 2x

30x

ja 2x

30x

ja 2x

6. Vaihtakaa
vuoroa, jos
mahdollista.
Elvyttäminen on fyysisesti
rankkaa. Vuoroa vaihtamalla jaksatte tehdä sitä
pidempään.

7. Toistakaa 5. ja 6. kunnes kaveri herää.
Jatkakaa niin kauan kunnes
ambulanssi saapuu. Jos teillä
sattuu olemaan naloksonia, niin
käyttäkää sitä seuraavan sivun
ohjeen mukaan.

30x

ja 2x

30x

ja 2x

30x

ja 2x

Naloksoni estää elimistössä opiaattien vaikutuksen, joten herätessään Tomi on vieroitusoireinen.

2. Pidä naloksoni-

1.

ruiskua kädessä
kuten kynää.

Valmistele
naloksoni.

Pistä yksi annos

4. ja irrota ruisku.
3.
Pistä naloksoni vaatteiden
läpi reisilihakseen.

5.

Soita 112

6. Odota 2-6 minuuttia. Jos

kaveri ei herää, anna
toinen annos naloksonia.

7. Anna uusi annos 2-3 minuutin
välein, kunnes kaveri herää.

Naloksoni on turvallinen lääke,
eikä sitä voi antaa liikaa.

Tarviin
vedot!

Mutta jos Tomi käyttää heti uudestaan,
on yliannostusriski todella suuri naloksonin lyhyen vaikutusajan vuoksi.

No et todellakaan saa vetoja!
Kun naloksonin vaikutus loppuu, saisit taas överit.
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