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Educació Farmacèutica en la 
Interpretació de Prospectes

La nostra finalitat és ajudar-vos a trobar la 
informació desitjada en un prospecte d’una forma 
ràpida i fàcil.



Què és un prospecte?

És la fitxa tècnica del 
medicament, sempre 
adjunta amb aquest, 
que reflecteix tota la 
informació necessària 
per poder utilitzar-lo 
d’una forma correcta i 
segura.



Fabricació de prospectes

Hi ha tot un 
procés exclusiu 
per a la seva 
fabricació que 
garanteix la seva 
qualitat.



Parts del prospecte

Què és i per a què s’utilitza?
Abans de prendre
Com prendre
Possibles efectes adversos
Conservació
Informació addicional CAD 03/2012



On trobaríem aquesta informació?

Com utilitzo aquest aparell?



On trobaríem aquesta informació?

Quant li dono al meu fill?



On trobaríem aquesta informació?

Si he patit dd’ú’úlcera glcera gààstricastrica i 
tinc a casa ibuprofè i 
paracetamol, quina és la 
millor opció pel mal de cap?



Sessió de cinema



Tinc mal de queixal…!!!

Què puc prendre?
Si no tinc res 

a casa…

Vaig a la 
farmàcia

Si tinc la 
farmaciola…

Quin m’anirà
bé?!

Ho mirem al PROSPECTE! ☺



Tinc mal de queixal…!!!

Quina part he de 
consultar?

Però… m’ho puc 
prendre?

I com m’ho 
prenc?

Què és i per a per a 
ququèè ss’’utilitzautilitza?

Abans de Abans de 
prendreprendre

Com prendreCom prendre Data de 
caducitatcaducitat

Ho mirem al PROSPECTE! ☺



Questions per a reflexionar

Ens hem de llegir sempre el prospecte?

Si ens el  llegim, l’ENTENDREM?

Quina és la importància del farmacèutic?

La informació ens serà d’utilitat?



Veritat o Fals…?

El prospecte no serveix per a res, llavors 
millor el llenço!!
No entendré res de tot el que posa!

Puc saber per a què s’utilitza el medicament 
només llegint el prospecte!
Si no trobo la resposta al prospecte, el meu 
farmacèutic m’ajudarà!
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Per acabar…

Si us plau, ompliu la nostra 
enquesta.

LA VOSTRA OPINIÓ COMPTA


