
Fentanyl Là Gì?
Fentanyl là một loại thuốc theo toa có nhiều công dụng quan trọng trong 
y tế được các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kê toa cho những cơn 
đau nghiêm trọng, nhưng thuốc này cũng có thể được sản xuất và buôn 
bán ở thị trường thuốc lậu.

Fentanyl bất hợp pháp được sản xuất tại các phòng thí nghiệm tạm bợ và 
được bán theo nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn như dạng bột, dạng xịt 
mũi, hoặc được chế tạo thành các viên thuốc có vẻ ngoài như thuốc  
theo toa.

Fentanyl có thể được trộn với các chất gây nghiện khác, như 
heroin, cocaine, methamphetamine, và ecstasy. Khi được 
trộn với các chất gây nghiện khác, quý vị không thể nhìn 
thấy, ngửi thấy hoặc nếm thấy fentanyl. Điều này rất 
nguy hiểm và có thể gây ra quá liều ngẫu nhiên.
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Khi có người gặp tình trạng quá liều opioid, bao 
gồm fentanyl, đầu tiên họ sẽ trở nên buồn ngủ. 

Sau đó nhịp thở của họ có thể chậm lại, với các 
âm thanh như bị nghẹt thở hay tiếng ồng ộc như 
tiếng ngáy – hoặc ngừng thở – điều này có thể 
dẫn đến hôn mê, tổn thương não vĩnh viễn, hay  
tử vong.

Cơ thể người đó có thể trở nên yếu ớt, gương 
mặt họ tái đi hoặc trở nên xanh xao và mạch của 
họ yếu đi hoặc chậm lại.

Hãy gọi ngay cho 911 nếu quý vị nghi ngờ có ai 
đó dùng thuốc quá liều để họ có thể được chăm 
sóc y tế ngay lập tức.

Quá Liều và 
Naloxone

Nếu quý vị có Naloxone, hãy sử dụng nó.  
Naloxone là loại thuốc có thể tạm thời đảo ngược 
tình trạng quá liều opioid, bao gồm fentanyl, khi 
được sử dụng ngay lập tức.

Vì fentanyl mạnh hơn nhiều so với các loại thuốc 
opioid khác, có thể cần sử dụng nhiều liều 
Naloxone.


