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Crèdits 

Educació a la 
C i u t a d a n i a : 
Interpretació 
de Prospectes 

Exposició presentada 
per estudiants d’últim 
curs de Farmàcia 

El farmacèutic és l’únic professional del 
medicament i us pot ajudar a solucionar 
qualsevol dubte: 
 

• Llegiu sempre el prospecte. 
• El prospecte conté tota la informació 

necessària per a fer servir un medica-
ment correctament, conserveu-lo. 

• Seguiu sempre les seves instruccions. 
• Consulteu el prospecte si sou al·lèrgics 

o intolerants a algun component. 
• El prospecte indicarà si un medicament 

es pot prendre amb altres medica-
ments, herbes i aliments. 

• Eviteu l’automedicació, sobretot si es-
teu embarassades o alletant. 

• Llegiu el prospecte si heu de conduir. 
• Demaneu ajut si no sabeu fer servir un 

medicament o un dispositiu. 
• No patiu en excés pels efectes adver-

sos. Si us trobeu malament, acudiu al 
metge o al farmacèutic. 

• Conserveu cada medicament amb el 
seu prospecte i al seu envàs, a un lloc 
sense calor ni humitat i fora l’abast 
dels nens. 

• Recicleu els medicaments i els seus 
envasos al punt SIGRE. 

• En cas de dubte, consulteu el vostre 
farmacèutic. 

El farmàceutic: 
Un professional de 

la salut al vostre abast 

 

 

 

  

 



Educació a la Ciutadania: Interpretació de Prospectes 

Què és un prospecte? 

El prospecte és un document 
inherent al medicament que 
ens proporciona tota la infor-
mación necessària per a fer-lo 
servir correctament. 

Per tant, és 
molt important 
llegir-lo, saber-
lo interpretar 
correctament i 
conservar-lo al 
seu envàs per a 
posibles con-
sultes. 

Parts del prospecte: 

1.Què és i per a qué s’utilitza 
2.Abans de prendre 
3.Com prendre 
4.Possibles efectes adversos 
5.Conservació 
6.Informació addicional 

1. Què és 
i per a 

què es fa 
servir 

 
2. Abans 

de prendre 

 
3. Com 
prendre 

4. Possi-
bles efec-
tes adver-

sos 

 
5. Con-

servació 

6. Infor-
mació ad-
dicional 

 
PROS-
PECTE 

• Ajuda a identificar el 
medicament 

• Composició i indica-
cions 

• Alerta amb al·lèrgies o 
intoleràncies a principis 
actius i excipients 

• Vigileu dones embarassades i 
en etapa de lactància 

• Alerta si heu de conduir 

• Aviseu altres medicaments que 
preneu 

• Cada quantes hores 

• Durant quant de temps 

• Abans o després dels aptas 

• Al de matí o a la nit 

• Necessitat d’un dispositiu 

• Correcta administració 

• No amoïnar-se en excés 

• En cas de dubte, consul-
teu al farmacèutic 

• Si us trobeu malament, 
acudir al vostre metge 

• Vigileu amb medica-
ments que necessiten 
fred 

• Conserveu els medica-
ments al seu envàs i 
amb el seu prospecte 

• Comproveu la 
data de caducitat 

• Dipositeu el me-
dicament acabat 
o caducat al punt 
SIGRE 


