Како најдобро да ви користи вашиот
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СПИСОК НА ЛЕКОВИ
Ви помага да водите сметка за вашите лекови

Одржувајте го списокот точен така што ќе го прецртате
секој лек што повеќе не го земате и ќе ги додавате
новите лекови штом ќе почнете да ги земате.

Моето име:

Запишете ги во списокот сите лекови што сега ги
земате, вклучувајќи: лекови препишани на рецепт, лекови
купени без рецепт, растителни и природни лекови.
Носете го списокот со себе секојпат кога ќе одите кај
доктор, аптекар или здравствен работник, или ако одите
во болница.

Алергии или претходни проблеми:

Носете го списокот со себе секогаш во случај на итна
ситуација.
Посетете ја нашата интернет страница на
nps.org.au/medicineslist за да отпечатите
дополнителни страници или нарачате дополнителни
примероци. Сите страници држете ги заедно.

Податоци за контакт во итни ситуации:

Списокот на лекови е на располагање на дополнителни
10 јазици: арапски, поедноставен кинески, традиционален
кинески, хрватски, грчки, италијански, корејски,
македонски, шпански и виетнамски.
Јавете се на

Medicines Line на

Податоци за контакт на семејниот доктор (GP) или
специјалист:

1300 MEDICINE (1300 633 424)
од понеделник до петок, од 9 наутро до 5 попладне
по источно австралиско време (освен во државни
празници во НЈВ).

Снимете ја апликацијата MedicineWise App
за секогаш да ги имате со себе информациите за
вашите лекови и здравје.
nps.org.au
Apple и логото на Apple се заштитни знакови на Apple Inc., регистрирани во САД и во други земји
и региони. App Store е службен знак на Apple Inc.
Google Play и логото на Google Play се заштитни знакови на Google LLC.

Независна, непрофитна и базирана на факти организација, NPS MedicineWise овозможува
подобро одлучување за лекови, медицински тестови и други здравствени технологии. Ние
добиваме финансиски средства од Министерството за здравје на австралиската Влада
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Име на лекот
Активна состојка или фабричко име на лекот
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капсули
П

состојка: аспирин.
име: Astrix 100mg

Колку и кога

Специјални упатства
или коментари

Датум на
почнување

Една капсула,
еднаш дневно

Голтни ја капсулата цела, по јадење,
контрола по 12 месеци (во ноември 2019)

19.11.18

За што е лекот

Го намалува ризикот од згрутчување на
крвта и помага да се спречат срцеви и
мозочни удари

