
Hvordan bruke  
Ventizolve i tilfelle 
en overdose



Ventizolve brukes til å oppheve virkningen av 
kjent eller mistenkt overdose av opioider hos 
voksne (for eksempel morfin, heroin, metadon, 
fentanyl, oksykodon eller buprenorfin), spesielt 
hos personer med risiko for abstinens-
symptomer.

Ventizolve er en nesespray som brukes til akutt-
behandling av opioidoverdose eller mulig  
opioidoverdose hos voksne.  

Tegn på overdose omfatter: 

• pustevansker 

• alvorlig søvnighet 

• mangel på respons på høye lyder eller berøring.
 

Dersom du har risiko for overdose av opioider, 
bør du alltid ha Ventizolve med deg.

Ventizolve fungerer kun i kort tid og gjør at 
virkningene av opioider går tilbake mens du 
venter på medisinsk nødhjelp. Det er ingen 
erstatning for medisinsk nødhjelp. 

Fortell alltid dine venner og familie at du har 
med deg Ventizolve.

Hva er Ventizolve og  
hva brukes den mot



Advarsler og  
forsiktighetsregler

Dette legemidlet brukes til akuttbehandling  
av opioidoverdose og må gis av noen andre 
enn deg selv.

Ventizolve skal gis umiddelbart og er ingen 
erstatning for medisinsk akuttbehandling.

Ring umiddelbart etter ambulanse, selv  
om personen får tilbake bevisstheten. 
RING 113.

En nesespray med Ventizolve inneholder  
kun én dose nalokson.

Det er viktig at nesesprayen ikke primes eller 
testes før bruk, da dette vil tømme nesesprayen 
og du vil ikke få legemidlet du har bruk for. 
Bruk en ny Ventizolve nesespray dersom det er 
nødvendig med flere doser. Ytterligere doser 
kan gis 2 til 3 minutter etter den første dosen/de 
første dosene.



Bruksanvisning
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Ring etter ambulanse. 
RING 113. 
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Se etter symptomer og respons  

· Sjekk respons for å se om personen er 
bevisst. Du kan rope navnet til ved-
kommende, forsiktig riste skuldrene, snakke 
høyt inn i øret, gni brystbeinet, klype i øret 
eller fingerneglfestet.
 
· Sjekk luftveiene og pustingen. 
Rens munnen og nesen for eventuelle 
blokkeringer. Kontroller pusten i 10 sekunder 
- beveger brystet seg? Kan du høre puste-
lyder? Kan du føle pusten på kinnet?

· Sjekk for tegn på overdose, slik som: ingen 
respons på berøring eller lyd, langsom og 
ujevn pust eller ingen pust, snorking, gisping 
eller gulping, blå eller lilla fingernegler eller 
lepper. 

· Ved mistanke om overdose skal 
Ventizolve gis.
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Legg pasienten på ryggen. Sikre frie luft-
veier. Det anbefales å kontrollere neseboret 
og fjerne eventuell tilstopping før nese-
sprayen gis.
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Åpne den indre emballasjen ved å først 
fjerne gummibåndet og deretter trykke på 
midten av det flate området på hver side av 
plastbeholderen. 
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Støtt opp under nakken slik at hodet kan 
bøyes bakover. Før spissen av nese- 
sprayen inn i det ene neseboret. Trykk  
hardt på stempelet til du hører et klikk for  
å avgi dosen. Fjern spissen av nesesprayen  
fra neseboret etter at dosen er gitt.
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Legg pasienten i stabilt sideleie. Bli hos 
pasienten inntil ambulansepersonell ankom-
mer. Se etter forbedring av pasientens pust, 
bevissthet og respons på lyder og berøring.
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Om pasienten ikke blir bedre skal neste 
dose gis i det andre neseboret etter  
2 til 3 minutter.

Ikke prime eller test nesesprayen 
før bruk. En nesespray Ventizolve 

inneholder bare én dose nalokson.
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Husk

• Tiden er viktig, ikke nøl med å gi 
førstehjelp og bruk Ventizolve 

• Begynn alltid med å sikre frie 
luftveier og ring ambulansen 

• Du kan ikke skade en person ved 
å gi dem Ventizolve nesespray

• Det er ingen risiko for at du skal 
skade deg selv ved å gi nese- 
sprayen til en annen person

• Inne i hver plastbeholder finnes 
en hurtigveiledning.

For mer informasjon  
besøk ventizolve.com 
eller scan QR koden


