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Xylazine đang gia tăng trong nhóm fentanyl & heroin 

(chất ma túy) 
• Thuốc xylazine có tác dụng giảm đau cho động vật được tìm thấy ngày càng nhiều trong các mẫu ma túy rải rác ở khắp Massachusetts.* 

• Xylazine là loại thuốc an thần có hoạt lực kéo dài nhưng nó không phải là một loại thuốc opioid. Một số mẫu có nồng độ 
xylazine tương đương với nồng độ ma túy hoặc có nồng độ xylazine nhiều hơn nồng độ ma túy. 

 

 

 

 
 

Xylazine vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe 

Xylazine có thể dẫn đến 

• Chứng buồn ngủ cực độ 

• Bất tỉnh trong khoảng thời gian dài 

• Nhịp tim chậm hơn rất nhiều 

• Nguy cơ sốc thuốc hoặc tử vong nếu dùng chung với ma túy 
và các loại thuốc giảm đau khác 

• Lở loét và nhiễm trùng nặng, ngay cả trên các vùng cơ thể 
không tiêm chích 

• Bị thương nghiêm trọng nếu bất tỉnh và nằm ở một tư thế 
quá lâu 

• Rơi vào trạng thái quá nóng hoặc quá lạnh nếu vô tình 
ngất đi ở ngoài trời 

Một số người đã báo cáo tình trạng của họ có liên quan đến 

xylazine như sau “khiến tôi ngủ một cách bất thường”; “tôi bị ngất 

suốt 6 tiếng”; “khiến tôi bất tỉnh và rồi khi tỉnh dậy thì tôi nhận 
thấy có bãi ói trên người”; “da như bị cháy, răng cảm giác như sắp 

bị rụng hết.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDS là chương trình được tiểu ban tài trợ, có sự hợp tác giữa 
các nhà nghiên cứu thuộc Đại Học Brandeis, Sở Y Tế Công 
Massachusetts, các sở cảnh sát thị trấn khác nhau. Nhấp vào đây, 
quét mã QR, hoặc gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ 
maddsbrandeis@gmail.com để biết thêm chi tiết. 

Xylazine đã được tìm thấy trong bột ma túy trên đường phố và trong 
các loại thuốc giảm đau giả. 

Giảm thiểu tác hại và nguy cơ dẫn đến 

sốc thuốc 

• DÙNG CHUNG HOẶC LUÂN PHIÊN VỚI NHỮNG NGƯỜI 

XUNG QUANH. 

Những người dùng chung nên thay phiên để tránh bị sốc thuốc 

cùng một lúc. 

• Nếu có người sốc thuốc, HÃY KÊU CỨU VÀ CHO HỌ 

UỐNG NALOXONE cho tới khi họ bắt đầu thở lại bình 

thường, ngay cả khi họ vẫn còn đang bất tỉnh. Nếu có ai đó đã 
bất tỉnh nhưng vẫn còn thở, hay đặt họ trong tư thế phục hồi 

(như bên dưới) và theo dõi hơi thở của họ. 
 

 

• SỬ DỤNG KIM TIÊM TIỆT TRÙNG và làm sạch da mỗi 

khi tiêm để tránh bị nhiễm trùng. Theo dõi các vùng tiêm và 

những chỗ bị loét. Tìm kiếm sự hỗ trợ về mặt y tế nếu chỗ loét 
sưng/đỏ hoặc nếu bạn bị sốt. 

• Thật khó để xác định được các thành phần có trong thuốc phiện 
đường phố. Hãy tham gia chương trình giảm tổn thương tại 

địa phương của bạn để được nhận naloxone, trợ giúp chăm 

sóc vết thương, bộ dụng cụ chăm sóc vết thương, nguồn cung 
an toàn hơn, lời khuyên và kiểm tra ma túy với MADDS. 

 Xylazine gây ảnh hưởng lên da 

     Loét da  Da hoại tử Mủ 

Ngất đi do xylazine có thể giống như bị quá liều 
opioid, nhưng nó sẽ không tạo phản ứng khi sử 

dụng naloxone. Nếu có ai đó vẫn còn thở nhưng 
không tỉnh dậy khi bạn cố gắng đánh thức họ, hãy 

theo dõi hơi thở của họ nhằm đảm bảo họ vẫn 

đang có đủ khí oxy. Cho uống naloxone, bắt 

đầu cấp cứu hơi thở và gọi cấp cứu nếu họ thở 
gấp hoặc da chuyển sắc xanh xao tái nhợt. 

Nếu có người ngất đi sau khi sử dụng nhưng vẫn còn thở, 
hãy đặt họ ở tư thế phục hồi, như hình này và gọi cấp 

cứu! 

https://linktr.ee/brandeismadds
mailto:maddsbrandeis@gmail.com

