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CONSELLS

SANITARIS
Els medicaments milloren la nostra

qualitat de vida, no obstant això, si es

fa un ús irresponsable podria tenir

conseqüències negatives

El seu consum ha de ser
racional

Conserva el medicament
juntament amb el
prospecte i el seu envàs
original per a poder
identificar-lo
correctament

Segueix sempre les
recomanacions del seu
metge o farmacèutic en
usar un medicament

Revisa el contingut de la
farmaciola periòdicament

 

 

 

 

Av. Maria Angels Anglada,
11, 17600 Figueres,

Girona



: Que és?

SIGRE  garanteix que aquests residus rebran el
tractament mediambiental adequat, evitant que
puguin danyar el nostre entorn. Per a cuidar de
la nostra salut i de la del medi ambient és
imprescindible utilitzar els medicaments de
manera responsable i eliminar-los a través del
Punt SIGRE quan ja no siguin necessaris.

L

  "SIGRE  Medicament i Medi
Ambient" és una entitat sense
ànim de lucre creada per a
garantir la correcta gestió
mediambiental dels envasos i
restes de medicaments
d'origen domèstic.

LA IMPORTÀNCIA DE
 RECICLAR MEDICAMENTS

  La importància mediambiental
del reciclatge de medicaments és
evitar que aquests residus es
tirin a les escombraries o siguin
llençats pel desguàs, amb el
consegüent risc de contaminació
del sòl, l'aigua, els rius i els
ecosistemes destruint així la seva
flora i fauna

EL PUNT SIGRE

  Els Punts  SIGRE  són
uns contenidors que hi
ha en les farmàcies per
a dipositar en ells
envasos i   restes de
medicaments caducats
o sense acabar. 
 
  

QU I  SOM? QUÈ HEM DE TENIR A
LA FARMACIOLA ?

 Els pots utilitzar en qualsevol ocasió
que vagis a la teva farmàcia!

 Cotó, gases estèrils, tiretes, benes,
esparadrap, sutures quirúrgiques i
una cinta de goma. També hauria
d'haver-hi solució salina i algun
antisèptic per a netejar ferides.

 Accessoris que ajuden a la cura com a
tisores, pinces o termòmetres. Si a casa
hi ha un bebè, s'ha d'incloure xumets i
tetines de recanvi, així com una pomada
útil per a la dermatitis de bolquer.

 La farmaciola pot contenir:
analgèsics,  antitèrmics, productes
per a picades d'insectes,
antiinflamatoris i pomades per a
les cremades.


