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هل تظن أنك على دراية بفنتانيل؟
راجع نفسك.

هذا ما تحتاج لمعرفته

الموت بسبب فينتانيل في الواليات المتحدة األمريكية ازدادت بنسبة   •
%491 بين من أعارهم تتراوح بين 13 و 24 عاًما في السنوات الخمس 

الماضية.

ُوجد الفنتانيل في صور مقّلدة )مزّيفة( ُتباع أون الين وفي الماريجوانا   •
غير الخاضعة لألنظمة وفي سوائل التدخين اإللكتروني وفي الكوكايين.

المظاهر خادعة -- فاألقراص المزيفة تبدو أصلية.  •

فقد ال تحتاج إال إلى كمية صغيرة من فينتانيل، أي ما يعادل بضع حبات   •
من الملح لتسبب جرعة زائدة من األفيون.

الفينتانيل من األفيونات المصنعة عديمة الطعم 
والرائحة، وهو أقوى 50 مرة من الهيروين و 100 

مرة من المورفين.

يمكن مزج المخدرات المباعة في الشوارع 
بفينتانيل من دون علم المستخدم. وهذا يشمل:

الماريجوانا  •
سوائل التدخين اإللكتروني  •

األقراص المزّيفة  •
الكوكايين  •

ألن فينتانيل ُيوزع عشوائًيا في المواد الممزوجة، 
فإن "جرعة" واحدة قد تحوي كمية قاتلة بينما ال 

تحويها أخرى.

إذا لم تحصل على وصفة طبية للدواء، فهو معّرض 
الحتمالية كونه ممزوًجا.

اعرف المزيد على موقع

انتبهحقائق سريعة

انشر الخبر
ال تتناول إال األدوية الموصوفة من الطبيب 

أو المشتراة من صيديلة.

األدوية المشتراة من الشارع من صديق أو 
عبر وسائل التواصل االجتماعي ال تحوي أي 

قائمة بالمكونات.

هل يمكنك التفريق بين
األدوية الموصوفة طبًيا واألقراص المزّيفة؟

آديرالأوكسيكودون
أصليأصلي

مزّيفمزّيف
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هل تظن أنك على دراية بفنتانيل؟
راجع نفسك.

حقائق سريعة

 الفينتانيل من األفيونات المصّنعة وهو قوي جًدا وعديم الطعم
 والرائحة. فهو أقوى 50 مرة من الهيروين و 100 مرة

من المورفين.

قد تسبب كمية تعادل حبتين من الملح فقط لتسبب 
جرعة زائدة من األفيون.

هذا ما تحتاج لمعرفته
 يمكن مزج المخدرات المباعة في الشوارع بفينتانيل من دون

علم المستخدم. وهذا يشمل:

الماريجوانا
سوائل التدخين اإللكتروني

األقراص المقّلدة )المزّيفة(

الكوكايين

انتبه

األدوية المشتراة من الشارع من صديق أو عبر وسائل التواصل االجتماعي ال تحوي 
أي قائمة بالمكونات. لذا، "جرعة" واحدة قد تحوي كمية قاتلة بينما ال تحويها أخرى. 

إذا لم تحصل على وصفة طبية للدواء، فهو معّرض الحتمالية كونه ممزوًجا.

انشر الخبر

المظاهر خادعة -- فاألقراص المزيفة تبدو أصلية. ال تتناول إال األدوية 
الموصوفة من الطبيب أو المشتراة من صيديلة. فقد ال تحتاج إال إلى كمية 

صغيرة من فينتانيل لتسبب جرعة زائدة من األفيون.

لمعرفة المزيد، أرسل رسالة نصية بكلمة KNOW على رقم 30644
PREVENTITALEXANDRIA.ORG أو تفضل بزيارة
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