
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΡΙΝΙΚΟΥ ΣΠΡΕΙ ΝΑΛΟΞΟΝΗΣ
για την επείγουσα αντιµετώπιση της υπερβολικής 
δόσης οπιοειδών όπως ηρωίνη, µεθαδόνη, 
οξυκωδόνη, φεντανύλη κ.α.

INSTRUCTIONS OF USE FOR 
THE NALOXONE NASAL SPRAY
for the emergency response to opioid overdose 
like heroin, methadone, oxycodone, fentanyl etc

Θυµήσου / Remember
Θυµήσου να ελέγχεις τακτικά την ηµεροµηνία 
λήξης του σπρέι / Remember to check the expiry 
date regularly

www.naac.org.cy

Σε περίπτωση που το άτοµο είναι αναίσθητο και δεν 
αναπνέει µετά τη χορήγηση ναλοξόνης, µπορείς 
παράλληλα να αρχίσεις την καρδιοαναπνευστική 
αναζωογόνηση / If the person is still unconscious and 
not breathing, you should start cardiopulmonary 
resuscitation (CPR)

ΒΗΜΑ 4/  STEP 4
Τοποθέτησε το άτοµο στη θέση ανάνηψης /
Put the person in recovery position

ΒΗΜΑ 5/  STEP 5
Παρακολούθησε το άτοµο µέχρι να φθάσει 
το ασθενοφόρο / Monitor the person 
closely until the ambulance arrives.
Εάν µετά από πέντε λεπτά το άτοµο δεν 
συνέρχεται και έχεις στη διάθεση σου ακόµη ένα 
σπρέι, χορήγησε ακόµη µία δόση ναλοξόνης / In 
case five minutes later the person still does not 
respond, give another dose of naloxone, if 
available.



ΒΗΜΑ 1 / STEP 1

Έλεγξε για συµπτώµατα υπερδοσολογίας, όπως: / 
Check for signs of overdose, such as:
•  καµία ανταπόκριση στην αφή ή σε ήχους /
 no response to sound or touch
•  αργή και ανόµοια αναπνοή ή καθόλου αναπνοή /  
 breathing is slow, irregular or has stopped
•  µπλε / µωβ νύχια ή χείλη /
 blue or purple lips or fingernails
•  µικρές κόρες του µατιού /
 “pinpoint pupils” - centre part of the eye is very small

Κράτησε το σπρέι µε τα δύο πρώτα δάχτυλα σε κάθε 
πλευρά και µε τον αντίχειρα το έµβολο / Hold the spray 
with your thumb on the bottom of the plunger and the 
first and middle fingers on either side of the nozzle.
Μην πιέσεις το έµβολο µέχρι να είσαι έτοιµος να 
χορηγήσεις τη δόση! / Do not press until ready to give 
naloxone!

ΒΗΜΑ 1/ STEP 1
Αναγνώριση υπερβολικής δόσης /
Identify overdose
Εάν το άτοµο είναι αναίσθητο, δοκίµασε να: / 
If the person is unconscious, try to:
•  φωνάξεις το όνοµα του / της /
 shout his / her name
•  ανακινήσεις απαλά τους ώµους του / της /   
 gently shake his / her shoulders
•  τρίψεις το στέρνο του / της /
 firmly rub the middle of his / her chest

Κρατώντας µε το ένα χέρι το πίσω µέρος του κεφαλιού, 
τοποθέτησε προσεκτικά την άκρη του σπρέι σε ένα 
ρουθούνι και σπρώξε το έµβολο δυνατά µέχρι να κάνει 
κλικ για να δώσεις τη δόση / While supporting with one 
hand the head, gently insert the tip of the spray into one 
nostril and press the plunger firmly, until the click, to 
give the dose.
Αφαίρεσε το σπρέι από τη µύτη, αφού χορηγήσεις τη 
δόση / Remove the spray from the nostril after giving 
the dose.

ΒΗΜΑ 2/  STEP 2
Κάλεσε ασθενοφόρο /
Call an ambulance

ΒΗΜΑ 3/  STEP 3
Χορήγησε τη ναλοξόνη / Give naloxone
Τοποθέτησε το άτοµο στην πλάτη του και σπρώξε 
το κεφάλι προς τα πίσω / Lay the person on their 
back and tilt their head back.


