
Ano ang dapat mong 
gawin sa mga hindi 
gusto o nag-expire 
nang gamot?
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hindi
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ITAPON ANG MGA 
HINDI GUSTO AT 
NAG-EXPIRE NANG 
GAMOT SA LIGTAS 
NA PARAAN

Nakakatulong ang mga gamot sa pagpapagaling ng mga 
sakit, pamamahala ng mga pabalik-balik na kundisyon, at 
pagpapabuti ng kalusugan at kapakanan ng milyun-milyong 
Amerikano. Napakahalagang inumin ng mga pasyente 
ang mga gamot nila ayon sa inirereseta ng kanilang 
provider ng pangangalagang pangkalusugan at ayon sa 
nakasaad sa label o packaginakasaad sa label o packaging. Mahalaga ring tiyaking 
iiimbak ang mga gamot sa ligtas na paraan upang makaiwas 
sa hindi sinasadyang pag-inom o maling paggamit ng ibang 
tao sa iyong sambahayan, lalo na ng mga bata.

Kung mayroon kang mga hindi gusto o nag-expire nang 
gamot, madali lang ang wastong pagtatapon ng mga ito. 
Upang protektahan ang iyong privacy, pinapaalalahanan 
aang mga consumer na alisin ang lahat ng impormasyong 
nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan sa mga resetang 
label o materyal bago gamitin ang anuman sa mga 
sumusunod na opsyon sa pagtatapon.

(Pinagkunan: Food and Drug Administration ng U.S.)

MAIL BACK MGA 
KAGANAPAN NG 
MULING 
PAGKUHA

SURIIN 
ANG PACKAGE

MGA 
LOKASYONG 
MADALING 
PUNTAHAN

Ipinagbabawal ang pagtatapon ng 
mga hindi nagamit, nag-expire o 

kontaminadong basurang parmasyutiko sa 
sistema ng basura sa Skagit County.



Maaaring magamit sa iyong lugar ang Mga Serbisyo ng 
Mail-back para sa Mga Hindi Gustong Gamot, 

inhaler, at mga produktong pre-filled injector. Bisitahin ang 
seksyong mail-back ng www.med-project.org 
upang mag-order ng package ng mail-back.

Para mahanap ang mga kiosk na
madaling puntahan sa iyong 

lugar, bisitahin ang www.med-project.org 
para sa higit pang impormasyon. Maaaring 
magamit din sa iyong lugar ang mga 
lokasyon ng distribusyon ng mail-back.

Kung may mga partikular na
tagubilin para sa pagtatapon 
na nasa label, package o 
package insert, mangyaring 
sundin ang mga tagbulin na iyon TAKE-BACK EVENTS

Maaaring magamit sa iyong lugar ang Mga 
Serbisyo ng Muling Pagkuha. Bisitahin ang 
seksyong muling pagkuha ng 
www.med-project.org upang humanap ng 
mga kaganapan sa iyong lugar.

*Kung ililipat mo ang iyong mga gamot sa isang selyadong 
supot, siguraduhing i-recycle ang lahat ng natitirang packaging.

Upang protektahan ang iyong privacy, 
pinapaalalahanan ang mga consumer na 
alisin ang lahat ng impormasyong 
nagbibigay ng personal na 
pagkakakilanlan sa mga resetang label o 
materyal bago gamitin ang anuman sa 
mgmga sumusunod na opsyon sa pagtatapon.

MGA HALAMANG GAMOT, BITAMINA, 
SUPLEMENTO, KOSMETIKO, IBA PANG 
PRODUKTONG PARA SA PANGANGALAGA 

NG SARILI, MEDIKAL NA DEVICE, 
PRODUKTONG PESTISIDYO PARA SA ALAGANG 

HAYOP, BATERYA, TERMOMETRO 
NA NNA NAGTATAGLAY NG MERCURY, MATATALIM, 

AT IPINAGBABAWAL NA GAMOT.

MGA GAMOT SA ANUMANG ANYO 
NG DOSAGE, MALIBAN SA MGA 

NAKALISTA SA IBABA, SA KANILANG ORIHINAL 
NA LALAGYAN O SELYADONG SUPOT*

ITAPON DITO 
ANG IYONG 
MGA GAMOT

SURIIN ANG PACKAGE

MGA LOKASYONG 
MADALING PUNTAHAN

MAIL-BACK

MGA KAGANAPAN 
NG MULING PAGKUHA

TINATANGGAP:

HINDI TINATANGGAP:

Uminom ng isang 
tableta dalawang 
beses araw-araw

BUKSAN AT ISARA DITO

Pakitiyak na hindi maaabot ng mga bata

ANG TABLETA/MGA KAPSULA

x

Bago kumain
Pagkatapos kumain

AM PM

Pangalan 
ng pasyente:
Petsa:

Na iinumin
Oras araw-araw

PANGALAN NG OSPITAL/DOKTOR
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