
TM

TM

Thuốc giúp điều trị bệnh, quản lý các bệnh mạn 
tính cũng như cải thiện sức khỏe và tình trạng 
khỏe mạnh về tinh thần và thể chất cho hàng 
triệu người Mỹ. Điều cực kỳ quan trọng là bệnh 
nhân nên uống thuốc theo đơn thuốc của nhà 
cung cấp dịch vụ y tế và theo chỉ định trên nhãn 
hoặc hoặc bao bì. Điều quan trọng không kém là bảo 
quản thuốc trong tủ khóa, tránh xa tầm với của 
trẻ và ở nơi khách thăm không thể tiếp cận.

Nếu bạn có thuốc hết hạn hoặc không dùng nữa, 
không khó để bạn thải bỏ thuốc đúng cách. Để 
bảo vệ sự riêng tư, người tiêu dùng được nhắc 
nên xóa tất cả thông tin có thể nhận dạng cá 
nhân tnhân trên nhãn toa thuốc hoặc trên tài liệu trước 
khi sử dụng bất kỳ phương án thải bỏ nào sau đây.

(Nguồn: Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)
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*Nguồn: Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ

Dịch vụ gửi trả dành cho thuốc 
không dùng và ống hít nữa có 
sẵn cho những người đi lại khó 
khăn hoặc không thể ra ngoài 
khi yêu cầu. Truy cập phần gửi 
trả hàng trên www.med-project.org 
để đặt gói hàng trả lại.để đặt gói hàng trả lại.

GỬI TRẢ HÀNG

1. Lấy thuốc ra khỏi vật chứa 
ban đầu và trộn với các chất 
bỏ đi khác, chẳng hạn như bã 
cà phê đã sử dụng, đất cát 
hoặc đất vệ sinh cho mèo.

2.  Đặt hỗn hợp 
vào túi dán kín, hộp rỗng 
hoặc vật chứa khác và bỏ vào 
thùng rác tại nhà.* 
 

Để tìm quầy tiện lợi trong 
khu vực của bạn, hãy truy 
cập www.med-project.org 
để biết thêm thông tin.

VỊ TRÍ TIỆN LỢI

Nếu có hướng dẫn cụ thể về 
thải bỏ trên nhãn,bao bì hoặc 
tờ thông tin đi kèm trong bao 
bì, vui lòng làm theo những 
hướng dẫn này. Không được xả 
thuốc xuống bồn cầu trừ khi có 
tthông tin hướng dẫn cụ thể 
làm như vậy ở trên nhãn, bao 
bì hoặc tờ thông tin đi kèm 
trong bao bì.

KIỂM TRA BAO BÌ

*Nếu chuyển thuốc vào túi dán kín, vui lòng 
đảm bảo bạn tái chế tất cả bao bì còn lại.

Để bảo vệ sự riêng tư, người tiêu dùng 
được nhắc nên xóa tất cả thông tin có 
thể nhận dạng cá nhân trên nhãn toa 
thuốc hoặc trên tài liệu trước khi 
sử dụng bất kỳ phương án thải bỏ nào 
được liêt kê ở trên.

THẢO DƯỢC, VITAMIN, SẢN PHẨM BỔ SUNG, 
MỸ PHẨM, CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC CÁ 
NHÂN KHÁC, THIẾT BỊ Y TẾ, PIN, NHIỆT KẾ 

CHỨA THỦY NGÂN, VẬT NHỌN VÀ THUỐC CẤM.

DƯỢC PHẨM THEO BẤT KỲ DẠNG BÀO CHẾ 
NÀO, TRONG VẬT CHỨA BAN ĐẦU
HOẶC TÚI DÁN KÍN, TRỪ NHỮNG LOẠI

ĐƯỢC LIỆT KÊ BÊN DƯỚI.*

Vui lòng vứt bỏ bất kỳ mục nào trong danh sách 
KHÔNG CHẤP NHẬN, tại Cơ sở xử lý chất thải nguy 
hại tại địa phương của bạn. Gọi (800) 606-6606 

hoặc truy cập Household-HazWaste.org để biết chi tiết.


