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Moje ime:

Alergije ili prijašnji problemi:

Kontakt podaci osobe koju se treba obavijestiti u hitnom 
slučaju:

Kontakt podaci liječnika opće prakse (GP)/specijalista:

 • Redovito ažurirajte popis tako što ćete prekrižiti
one lijekove koje više ne uzimate i dodati nove
lijekove čim ih počnete uzimati.

 • Popišite sve lijekove koje trenutačno uzimate,
uključujući: lijekove na recept, lijekove koje
kupujete bez recepta (na slobodno), biljne i
prirodne preparate.

 • Popis ponesite sa sobom svaki put kada idete
kod liječnika, u ljekarnu, kod drugog zdravstvenog
djelatnika ili u bolnicu.

 • Popis uvijek držite kod sebe za hitne slučajeve.

 • Posjetite naše internetske stranice na
nps.org.au/medicineslist i tiskajte dodatne
stranice ili naručite dodatne kopije. Sve stranice
držite zajedno.

Popis lijekova postoji na još 10 jezika: arapski, 
pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, 
hrvatski, grčki, talijanski, korejski, makedonski, 
španjolski i vijetnamski.

Pozovite Medicines Line na
1300 MEDICINE (1300 633 424)
Od ponedjeljka do petka, od 9 izjutra do 5 
poslije podne po australskom istočnom stan-
dardnom vremenu (AEST) (osim na državne 
blagdane u NSW).

Preuzmite aplikaciju MedicineWise App 
kako biste uvijek imali kod sebe popis lijekova 

i druge zdravstvene 
informacije.

Apple i Apple logo su žigovi Apple Inc., koji su registrirani u SAD i drugim zemljama i područjima. 
App Store je uslužni žig Apple Inc.
Google Play i Google Play logo su žigovi Google LLC.

Kako ćete najbolje iskoristiti vaš 
Popis Lijekova:

Croatian



Ime lijeka
Aktivni sastojak ili trgovačko ime

Koliko  
i kada

Specijalna uputstva 
ili bilo koji drugi  komentari

Datum 
početka Za što je taj lijek

          Aktivni sastojak: aspirin.
          Trgovačko ime: Astrix kapsule  
          od 100 mg

Jedna kapsula, 
jedanput na 
dan 

Kapsulu progutajte cijelu, nakon jela, 
kontrola za 12 mjeseci (studeni 2019.) 19.11.18 Za smanjenje rizika od ugrušaka krvi i 

sprječavanje srčanih i moždanih udara
OVO JE 

SAMO 
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