
Nyxoid er stakur skammtur af nefúða til notkunar í 
bráðatilvikum eftir of stóran skammt af ópíóíðlyfjum (svo 
sem heróíni, metadoni, fentanýli, oxýkódoni, búprenorfíni 
eða morfíni). Hver pakkning inniheldur 2 nefúðaílát  
(2 staka skammta).

Nyxoid kemur ekki í stað bráðalæknisaðstoðar.

Allir sem eru í hættu á ofskömmtun ópíóíðlyfja ættu 
að hafa aðgang að Nyxoid. Umönnunaraðilar, svo sem 
nánasta fjölskylda og vinir, ættu að vita hvar Nyxoid er 
geymt, ef neyðartilvik koma upp.

Hvenær á að nota Nyxoid?
Ef þú veist eða þig grunar að einhver hafi fengið of stóran 
skammt af ópíóíðalyfi skaltu nota Nyxoid eins og lýst er 
hinum megin á þessu korti.

 ! Hringið ALLTAF tafarlaust á sjúkrabíl,   
jafnvel þó einstaklingurinn ranki við sér - hann gæti 
misst meðvitund á ný og hætt að anda.

 ! Gætið varúðar:  einstaklingur sem hefur fengið Nyxoid 
gæti sýnt bráð fráhvarfseinkenni, sem geta verið hættuleg.

Ef þú hefur aðgang að Nyxoid …
Settu áminningu í dagatal þitt mánuði fyrir fyrningar-
dagsetningu Nyxoid. Þá skaltu útvega nýja pakkningu.

Ítarlegar leiðbeiningar eru hinum megin á kortinu

Hvað er Nyxoid?

Hvernig verkar Nyxoid?

Nyxoid inniheldur naloxón, sem vinnur tímabundið gegn 
áhrifum ópíóíðlyfja. Naloxón verkar með því að koma í 
stað ópíóíðlyfja á viðtökum sínum í heila og annars staðar í 
líkamanum.

Stuttar leiðbeiningar 
eru einnig á Nyxoid 
lyfjapakkningunni

Í þessu upplýsingakorti sjúklings eru 
upplýsingar um:

• Hvernig á að þekkja einkenni ofskömmtunar ópíóíðlyfja 

• Hvað á að gera 

• Hvernig á að gefa Nyxoid 

• Hvernig á að þekkja bráð fráhvarfseinkenni

Frekari upplýsingar  
Á www.serlyfjaskra.is

Stuttar leiðbeiningar

ópíóíðviðtakar í heila og annars staðar í líkamanum

Ofskömmtun ópíóíðlyfja Meðferð með naloxóni
Ópíóíðlyf 
bindast við 
viðtaka.

Naloxón binst fastar 
við viðtakana og 
kemur tímabundið í 
stað ópíóíðlyfjanna.

Boðflutningur í 
heilanum er 
hindraður. Öndun 
hægist og 
stöðvast. 
Einstaklingurinn 
missir meðvitund.

Boðflutningur 
hefst á ný í 
heilanum. 
Einstaklingurinn 
getur andað á 
ný og nær 
meðvitund.

ópíóíðlyf

naloxón

1 Athugið ummerki ofskömmtunar 

2 Hringið á sjúkrabíl  

3 Gefið einstaklingnum Nyxoid

5 Fylgist með einstaklingnum  
og veitið stuðning þar til sjúkrabíllinn kemur

6 Gefið annan skammt af Nyxoid
ef ekki hefur orðið vart við neinar framfarir eftir 2–3 
mínútur EÐA ef einkenni ofskömmtunar koma fram á ný

7 Hugið að eigin öryggi: 
verið á varðbergi gagnvart bráðum fráhvarfseinkennum

8 Fargið notuðum Nyxoid nefúðaílátum 
og endurnýið birgðirnar

4 Leggið einstaklinginn 
í læsta hliðarlegu

Check for signs of overdose

Call an ambulance

Give Nyxoid

Put into recovery position

Monitor and give support
until the ambulance arrives

Dispose of used Nyxoid
and get a replacement

Give 2nd dose of Nyxoid 
if no improvement after 2–3 minutes 
OR overdose symptoms come back

Take care for your personal safety:
watch for acute withdrawal symptoms
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Leggið einstaklinginn á bakið. 
Styðjið við hálsinn að aftan og 
hallið höfði einstaklingsins 
aftur. Fjarlægið allt sem gæti 
lokað nefi hans.

B

Flettið bakhliðinni af 
þynnupakkningunni með 
Nyxoid-ílátinu. Takið 
nefúðaílátið úr þynnu-
pakkningunni og setjið þar sem 
auðvelt er að ná til þess.

A

Haldið nefúðaílátinu eins og 
sýnt er – með stútinn milli 
vísifingurs og löngutangar og 
þumalinn á stimplinum.

Ekki á að þrýsta á stimpilinn 
til að virkja ílátið eða prófa 
það áður en lyfið er gefið..

C
Ekki
þrýsta 
strax á 
stimpilinn

Stingið stút nefúðaílátsins varlega
í aðra nös einstaklingsins. Þrýstið 
þétt á stimpilinn þar til smellur 
heyrist til marks um að 
skammturinn hafi verið gefinn. 
Fjarlægið stútinn úr nösinni. 
Skráið í hvora nösina lyfið var 
gefið, ef unnt er.

Þrýstið

“Smellur”

D

Hvað á að gera: skref fyrir skref

• Nálgist einstaklinginn af varfærni. Athugið hvort hættuleg 
efni eða áhöld, svo sem sprautunálar, eru á vettvangi.

• Aðgætið viðbrögð til að ganga úr skugga um hvort 
einstaklingurinn er með meðvitund.  
Hægt er að:
• kalla nafn hans
• hrista axlir hans varlega
• tala hátt í eyru hans
• nudda bringubein hans
• klípa í eyru hans eða naglarætur

• Athugið öndunarveg og öndun.
• Hreinsið allar hugsanlegar hindranir úr munni og nefi. 
• Aðgætið öndun í 10 sekúndur – Hreyfist brjóstkassinn? 

Heyrast öndunarhljóð? Finnurðu öndun á vanga þínum?

• Athugið einkenni ofskömmtunar, svo sem:
• skort á viðbrögðum við snertingu eða hljóði
• hæga og óreglulega öndun eða enga öndun
• hrotur, andköf eða kyngingarhljóð
• bláar eða fjólubláar neglur eða varir 

• Verið hjá einstaklingnum. Fylgist með því hvort framfarir 
verða í öndun og viðbragði við hljóði og snertingu.

• Ef einstaklingurinn er meðvitundarlaus og andar ekki 
eðlilega á að veita skyndihjálp (svo sem endurlífgun), ef 
kunnátta er fyrir hendi*.

• Verið á varðbergi – jafnvel þó einstaklingurinn komist 
til meðvitundar getur hann misst meðvitund á ný og 
hætt að anda.

• Skýrið tafarlaust frá því hvað hefur gerst og að 
einstaklingnum hafi verið gefið Nyxoid. Afhendið 
notuð Nyxoid ílát.

Förgun notaðra nefúðaíláta 
Ef sjúkraflutningamönnum eru ekki afhent notuð nefúðaílát 
á að koma þeim í hendur heilbrigðisstarfsfólks eða í apótek 
og endurnýja birgðirnar. Ekki má farga nefúðaílátum í 
frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi.

C D

A B

Grípið um þann fótlegg 
einstaklingsins sem fjær er, 

rétt ofan við hné
Lyftið hnénu

Veltið einstaklingnum 
að ykkur, þannig að 

hann leggist 
á hliðina

Styðjið við höfuðið með því að 
skorða handarbakið við vanga hans

Lokastaða:
Höndin styður 

við höfuðið

Efri fótleggurinn er beygður 
um mjöðm og hné

Leggið þann handlegg 
einstaklingsins sem 
nær er í rétt horn út 

frá líkamanum og 
beygið olnbogann

Leggið hinn 
handlegginn þvert yfir 
bringu einstaklingsins 
og leggið handarbakið 

við vanga hans

Athugið ummerki ofskömmtunar 

Hringið á sjúkrabíl

1

2
Hringið alltaf tafarlaust í 
bráðaþjónustu, jafnvel þó 
einstaklingurinn ranki við sér.

• Kveikið á hátalara símans ef unnt er til að geta notað 
báðar hendur óhindrað.

• Veitið bráðaþjónustunni eins miklar upplýsingar og 
unnt er, þ.m.t.:
• nákvæma staðsetningu og póstnúmer (ef það er þekkt)
• hvaða efni þú telur að einstaklingurinn gæti hafa notað
• hvort einstaklingurinn er með meðvitund og andar
• að þú hyggist gefa einstaklingnum Nyxoid nefúða.

 ! Nyxoid kemur ekki í stað bráðalæknisaðstoðar eða 
lífsbjargandi aðgerða (svo sem endurlífgunar)

Gefið einstaklingnum 1 skammt af Nyxoid 
Hvert nefúðaílát inniheldur eingöngu einn skammt.3

Leggið einstaklinginn í læsta hliðarlegu4

Fylgist með einstaklingnum  
þar til hjálp berst5

• Ef ekki hefur orðið vart við neinar framfarir eftir 2–3 
mínútur, eða ef einkenni ofskömmtunar koma fram 
á ný: gefið annan skammt af Nyxoid nefúða í hina 
nösina. Hægt er að gera það meðan einstaklingurinn 
liggur í læstri hliðarlegu.

Engin svörun? Gefið annan skammt6

• Nyxoid getur valdið bráðum fráhvarfseinkennum ef 
einstaklingurinn er háður ópíóíðlyfjum. 
Meðal einkenna geta verið:
• verkir og krampar í líkamanum
• uppköst, ógleði og niðurgangur
• hiti, nefrennsli eða hnerri
• svitamyndun, skjálfti eða titringur
• taugaóstyrkur eða pirringur

Sumir virðast árásargjarnir þegar þeir komast til meðvitundar.

 ! Hugið að eigin öryggi

Hugið að eigin öryggi7

Þegar sjúkrabíllinn kemur8

*  Frekari upplýsingar um þjálfun í skyndihjálp er að finna á vef 
Rauða krossins, https://www.skyndihjalp.is.  
Öll skref við notkun Nyxoid til að vinna gegn ofskömmtun 
ópíóðalyfja eru sýnd í myndbandi, sem má nálgast á  
www.serlyfjaskra.is


