
FENTANYL KILLS. HERE’S HOW YOU CAN STAY ALIVE!

Help each other.
Don’t use alone—pair up.

Fentanyl kills quickly. Make sure 
you and your friends carry naloxone.

Fentanyl comes in pills, pure powders, and powder mixed with
other drugs, especially heroin and cocaine. You can’t see it,
smell it, or taste it. Whatever you do, start low, and go slow.

If you think it’s an overdose,  call 911.  Every minute counts.    

Call 401-414-LINK
(401-414-5465)

to get connected
to treatment and
recovery services.
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O FENTANIL MATA. AQUI TEM COMO PODE MANTER-SE VIVO!
Ligue para BH LINK

414-5465 (414-LINK),
para se comunicar

e ter o apoio dos
serviços de tratamento

e reabilitação .

Ajudem-se uns aos outros. 
Não consuma quando estiver sozinho – 
esteja acompanhado.
O fentanil mata rapidamente. 
Certifique-seque tem consigo naloxona, 
assim como os seus amigos também.
O fentanil esta disponivel em comprimidos, em pó puro e em pó 
misturado com outras drogas, especialmente a heroína e a cocaína. 
Não consegue vê-lo, cheirá-lo ou detetar o sabor. Faça o que fizer, 
comece com doses mais baixas e vá aumentando progressivamente. 
Se estiver a pensar que é uma overdose,   ligue para o 9-1-1. 
Todos os minutos contam. 
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