
 سامان دهی قفسه دارویی خانه

  نو، سال گردگیري و تکانی خانه انجام ضمن

 قرص، محتوي دارو هاي کیسه با منازل در حتماً

  مواجه شده مصرف نیمه شربت یا و کپسول

 .شد خواهید

  یا شمسی تاریخ به معموال داروها انقضاء تاریخ

  انتهاي در ها، آن مقوایی جعبه روي میالدي

  و قرصها بندي بسته آلومینیومی هاي ورقه

  ویالهاي و آمپول شیشه روي بر ها، کپسول

  مقوایی جعبه روي یا تیوب انتهاي روي و تزریقی

  .است شده حک موضعی هاي کرم و پمادها

  موجود دارویی قفسه یا جعبه شود می توصیه

 .دهید سامان و سر را خود خانه در

  



 نرسیده فرا آنها انقضاء تاریخ که داروهایی

 قابل ندارند، منزل در اي استفاده ولی است

  باشند نمی مشابه مراکز و داروخانه به عودت

   .گردند معدوم است بهتر و

  هاي بخشنامه به استناد با است ذکر به الزم

 سطح هاي داروخانه دارو، و غذا سازمان

 .باشند می معذور دارو گرفتن پس از شهر

  



از تاریخ انقضاء آنهـا فـرا رسـیده    داروهایی را که 
داخل کیسه زبالـه  نمائید، بسته بندي اصلی خارج 

 .نمائیدریخته و معدوم 

ــراي  ــاي   ب ــاي داروه ــرف نابج ــوگیري از مص جل
کپسول هـاي  و قرص ها دورریخته شده، بهتر است 

را با زباله هاي تر ماننـد تفالـه چـاي    تاریخ گذشته 
تا ظاهر ناخوشایند آن مانع مصـرف  نمایید، مخلوط 

 . داروها توسط کودکان و یا حیوانات شود
  



 .  را در فاضالب خالی کرده و شیشه هاي آن را دور بریزیدهاي تاریخ گذشته شربت 

داخـل سـطل   از مصرفشـان  ده روز آنتی بیوتیک ها را بعد از گذشت سوسپانسیون 
 .بیندازیدزباله 

و گوشی که درب آنها باز شده اسـت بـه بروشـور    هاي چشمی براي نگهداري قطره 
 .دارو مراجعه نمایید



 36ماه تـا   6از )  بسته به نوع فرآورده(ها و فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی هم داراي تاریخ انقضایی کرم 
که به صورت یک عدد در کنار تصویر یک قوطی با درب باز شـده  باشند، می ظرف پس از بازکردن درب ماه 

بسیاري از لوازم آرایشی هم بعد از مـدت اعـالم شـده بـر روي     . (روي بسته بندي فرآورده ترسیم می شود
 .)بسته بندي، در صورت استفاده ایجاد عوارض می نمایند
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