
تحذيرات

 للتحصل على الخط المباشر
 و ألخذ موعد لمن سنهم بين

 12 و 25 سنة يجب االتصال
بالرقم 0685761388

موانع االستعمال

 ال تأخذ الكثير منها في نفس
الوقت وتجنب خلط االدوية

ابدأ بأخذ جرعة صغيرة وانتظر ان تظهر التأثيرات، تجنب الخلطات

 من األحسن استهالكها في مكان تشعرفيه بالراحة ومع
أشخاص تعرفهم

ال تنسي ان تشرب وان تأكل

إذا عندك مشاكل صحية تجنب استهالك كميات كبيرة

 ال يجب االقالع بصفة فجائيا، ألنه قد يعرضك ذلك الي نوبات مع
 هزات، بل يجب االقالع بصفة تدريجية ويستحسن استشارة طبيب

او اللجوء الي مراكز مختصة
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تم إنجاز هذه األداة من طرف
le CAARUD ET LA CJC Charonne OPPELIA.

لتوفيرالمعلومات المستهلكين.  مع  تواصل  كوسيلة   تستعمل 
االضافية يجب ان يكون من قبل المختصين

 ليريكا: 
 صاروخ، تاكسي، فايزر 

 ريفوتريل: 
 Dame courage ،الحمراء ،La roja 

ما هذا؟

 يمنع حسب القانون حمل او استهالك هذه االدوية
 بدون وصفة من عند الطبيب في حالة استهالك مفرط

ومتعدد تتحول الحالة الي حالة ادمان

عن طريق البلع

الشم

الحقن

كيف؟



تحذيرات مشاكل جلدية، حساسية

انتفاخ أصابع القد م

 تشوه الجنين فيالصعوبة في التنفس
حالة الحمل

العطش

Lyrica (ليريكا)

 انخفاض النشاط الجنسي
وانعدام النشوة الجنسية

افكار انتحارية

 رؤية ضبابية،
الدوخة

 الرغبة في
النوم

 فقدان معالم الزمان والمكان
و فقدان الذاكرة

القيء واالمساك

التأثيرات الجانبية

 اثار الجرعة المفرطة لهذه االدوية
     اخطر مقارنة الستهالك الكحول و

البنزويازيبينات و االفيون

 اإلقال ع الفجائي عن المخدرات يؤدي
 إلى : القلق، الصعوبة في النوم،

 الم العضالت،  االسهال، الغثيان،
االكتئاب

Rivotril (ريفوتريل)

الصعوبة في الكالمانخفاض النشاط الجنسي

ااالحساس بالصداع

الصعوبة في التركيز الكوابيس

 تشوش االفكار و الصعوبة
في الكالم والهلوسة

 صعوبة التحكم في
الجسم

المخاطر

 العنف ضد النفسالسقوط والحوادث
او/على االخرين

فقدان وظائف الكلي

االحساس بالشجاعةالشعور بالفرح

 التعامل بشكل افضل معزيادة تأثير المواد األخرى
انخفاض أثاراالدوية

الهروب عن الواقع

 الشعور بالراحة، تحسين
جودة النوم

 يقلل التفكير والعواطف
و الخجل

التأثيرات المرغوبة فيها

 التأثيرات تختلف من شخص الي اخر وحسب الجرعة، منها :


