ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ੈਂਟਾਪਿਲ ਬਾਰੇ ਪਿਤਾਿਿੀ
ਂ ੀ ਕਿਚ ਹੁਣੇ ਕਿਹੇ ਓਿਰਡੋ ਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿਚ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿੋ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕ ਿੰਗ ਾਉਟ
ਬਹੁਤਾ ਰ ੇ ਗੈਰ ਾਨਿੰ ਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਉਡਰ ਕਿਚ ਕਮਲਣ ਿਾਲੇ ਫ਼਼ੈਂਟਾਕਨਲ ਰ ੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ
ਬਹੁਤਾ ਰ ੇ ਅ ਸਰ 18 ਿਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਤਾਿਿੀ:


ਨ ਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਚੌ ਸ ਰਹੋ, ਿੋ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਕਲਖੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਿਰਗੀਆਂ ਲੱ ਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਚ
ਫ਼਼ੈਂਟਾਕਨਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਿਨਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ।



ਅਕਿਹੀ ੋਈ ਿੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲਓ, ਿੋ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਕਸੱਕਧਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਿਾਂ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਦਿਾਈ ਕਲਖ ੇ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀ ਂ
ਕਮਲੀ।



ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।

ਫ਼ੈਂਟਾਪਿਲ ਕੀ ਹੈ?
ਫ਼਼ੈਂਟਾਕਨਲ ਅਫ਼ੀਮ ਨਾਲ ਬਣਨ (ਓਪੀਆੱ ਇਡ) ਿਾਲੀ ਕਸਿੰਥੈਕਟ ਦਿਾਈ ਹੈ, ਿੋ ਕ ਓਪੀਆੱ ਇਡ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 100
ਗੁ ਣਾ ਿੱਧ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਫ਼਼ੈਂਟਾਕਨਲ ਨਿੰ ਅ ਸਰ ਫੋ ੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਚੱਟੇ ਪਾਉਡਰ ਿਰਗੀਆਂ ਗੈਰ ਾਨਿੰ ਨੀ ਦਿਾਈਆਂ
ਕਿਚ ਕਮਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼਼ੈਂਟਾਕਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਓਪੀਆੱ ਇਡ, ਸਾਹ ਨਿੰ ਮੱਠਾ ਰ ੇ ਓਿਰਡੋ ਜ਼ ਦਾ ਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਾਰਣ ਿੀ ਬਣ ਸ ਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਿਕ ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਂਟਾਪਿਲ ਪਕਹੋ ਪਿਹੀ ਲੱ ਗਿੀ ਹੈ?


ਂ ੀ ਕਿਚ, ਫ਼਼ੈਂਟਾਕਨਲ ਨਿੰ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨੀਲੇ , ਹਰੇ ਿਾਂ ਪੀਲੇ ਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨ ਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਪ
ਕ ਿੰਗ ਾਉਟ
ਕਿਚ ਿੇਕਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਿੰਗ ਿੀ ਹੋ ਸ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ “M30” ਿਰਗਾ ਅਤੇ ਈ ਿਾਰੀ
“K9”, “215” ਅਤੇ “v48” ਿਰਗਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲੱ ਕਗਆ ਹੋ ਸ ਦਾ ਹੈ। ਫ਼਼ੈਂਟਾਕਨਲ ਕਚੱਟੇ ਪਾਉਡਰਾਂ ਕਿਚ ਿੀ ਹੋ
ਸ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਿਚ ਸਥਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼਼ੈਂਟਾਕਨਲ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ:
M30 ਗੋਲੀਆਂ
ਸਾਡੇ ਇਲਾ ੇ ਕਿਚਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਚ ਫ਼਼ੈਂਟਾਕਨਲ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ।

V48 ਅਤੇ A21 ਗੋਲੀਆਂ
ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਆਮ ਰ ੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ
ਇਹਨਾਂ ਕਿਚ ਿੀ ਫ਼਼ੈਂਟਾਕਨਲ ਹੋ ਸ ਦੀ ਹੈ।

ਿਾਉਡਰ
ਫ਼਼ੈਂਟਾਕਨਲ ਕਚੱਟੇ ਪਾਉਡਰਾਂ ਕਿਚ ਿੀ ਕਮਲ
ਸ ਦੀ ਹੈ।
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ਔ ਸੀ ੋਡੋਨ ਗੋਲੀਆਂ, ਿੋ ਗੈਰ ਾਨਿੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਂ ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਿੇਚੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਚ ਫ਼਼ੈਂਟਾਕਨਲ
ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਿਨਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀ ਂ ਫ਼਼ੈਂਟਾਕਨਲ ਨਿੰ ਸੁਿੰਘ ਿਾਂ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀ ਂ ਚਖ ਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਿੇਖ ,ੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਦੱਸ ਸ ਦੇ
ਕ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਚ ਫ਼਼ੈਂਟਾਕਨਲ ਹੈ।
ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਚ ਿੀ ਫ਼਼ੈਂਟਾਕਨਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿੱਖ ਹੋ ਸ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਇ ੋ ਬੈਚ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਅ ਤੀ ਨਿੰ
ਮਕਹਜ਼ ਇ ਗੋਲੀ, ਉਸ ਨਿੰ ਮਾਰੇ ਕਬਨਾ ਚੋਖਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਸ ਦੀ ਹੈ, ਿਦਕ ਦਿੀ ਗੋਲੀ ਘਾਤ ਹੋ ਸ ਦੀ ਹੈ।

ਘਾਤਕ ਓਿਰਡੋ ਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ:


ਓਿੀਆੱ ਇਡ ਿੀ ਓਿਰਡੋ ਜ਼ ਿਾਂ ਿੱਧ ਿਰਤੋਂ ਿੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ। ੋਈ ਕਿਅ ਤੀ ਓਿਰਡੋ ਜ਼ ਦੇ ਅਸਰ
ਹੇਠ ਹੋ ਸ ਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਉਹ:
o ਿਾਗਦਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸ ਨਿੰ ਿਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕ ਲ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ
o ਮੱਠਾ ਿਾਂ ਸਾਹ ਕਬਲ ੁਲ ਨਹੀ ਂ ਹੁਿੰਦਾ
o ਚਮੜੀ ਪੀਲੀ, ਸੁਆਹ ਰਿੰਗੀ, ਠਿੰਡੀ ਹੈ
ਂ ਲਾਂ ਦੇ ਨਹੁਿੰ ਨੀਲੇ ਹਨ
o ਬੁੱਲਹ ਿਾਂ ਉਗ
o ਅਿੀਬ ਕਿਹੇ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਘੁ ਰਾੜੇ ਮਾਰਣਾ (ਕਿਿੇਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ ਤੇਜ਼ ਅਿਾਜ਼)
ਂ
o ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਉਣੀਦਰਾ



ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਓਿਰਡੋ ਜ਼ ਿਾਲ ਿੀੜਤ ਪਕਸੇ ਿੰ ਿੇਖਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫ਼ੌਰਿ 9-1-1 ਿੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਿਾੱਕਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ
ਦਾ ਗੁ ੱਡ ਸਮਾਰੀਟਨ ਾਨਿੰ ਨ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰ ੇ ਓਿਰਡੋ ਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ
ਕਿਅ ਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੇਗਾ।



ਿੈਲੈਕਸ਼ੌਿ (ਿਾਰਕਿ) ਪਿਓ, ਨੱ ਦਾ ਸਪਰੇ ਹੈ, ਿੋ ਓਪੀਆੱ ਇਡ ਦੀ ਓਿਰਡੋ ਜ਼ ਰ ੇ ਕਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ
ਂ ਾ ਹੈ। stopoverdose.org 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਓ ਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਾਰ ਨ ਕ ੱਥੋਂ ਲੈ ਸ ਦੇ ਹੋ।
ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦ



ਅਣਿਰਤੀਆਂ ਿਾਂ ਪਮਆਿ ਿੁੱਗਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਿਾਈਆਂ ਸੁ ੱਟ ਪਿਓ। ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀ ਡਰਾੱਪ-ਬਾੱ ਸ ਦਾ
ਪਤਾ ਲਾਓ www.medicinereturn.org ਿਾਂ 667873 'ਤੇ MEDS ਟੈ ਸਟ ਰੋ



ਿੇ ਤੁ ਹਾਿੰ ਲੱ ਗਿਾ ਹੈ ਪਕ ਕੋਈ ਓਿਰਡੋ ਜ਼ ਿੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਿੰ ਪਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੌਣ ਿਾ ਪਿਓ।

ਇਲਾਿ ਿਾਲ ਫਾਇਿਾ ਹੁਿ
ੰ ਾ ਹੈ

ਂ ੀ ਕਿਚ ਇਲਾਿ ਦੇ ਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਕਿ ਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਚ ਓਪੀਆੱ ਇਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ
ਕ ਿੰਗ ਾਉਟ
ਹੋਏ ਕਿਗਾੜ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਚ ਇਲਾਿ ਲਈ ਦਿਾਈਆਂ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਾੱਕਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਰ ਿਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ
http://www.WArecoveryhelpline.org 'ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ 1-866-789-7511 'ਤੇ ਾੱਲ ਰੋ।

