


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

Các sự kiện thu hồi thuốc tại địa phương cung 
cấp cho người dân cách thuận tiện
và miễn phí để thải bỏ thuốc
hết hạn hoặc không dùng nữa.
Truy cập phần sự kiện thu hồi
trên www.med-project.org
để biết thông tin vềđể biết thông tin về

sự kiện tại khu vực của bạn.

SỰ KIỆN THU HỒI

Dịch vụ gửi trả dành cho 
thuốc không dùng 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.

GỬI TRẢ HÀNG

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.
Để bảo vệ sự riêng tư, người tiêu dùng
được nhắc nên xóa tất cả thông tin

có thể nhận dạng cá nhâncó thể nhận dạng cá nhân
trên nhãn thuốc hoặc bao bì trước khi
thải bỏ thuốc không dùng nữa.

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.

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.*

THẢO DƯỢC, VITAMIN, 
SẢN PHẨM BỔ SUNG, MỸ PHẨM, 

CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC CÁ NHÂN KHÁC, 
XYLANH KHÍ NÉN, BÌNH PHUN, ỐNG HÍT,

THIẾT BỊ Y TẾ, SẢN PHẨM DIỆT BỌ CHO VẬT NUÔI, 
VẬT NHỌN, THUỐC CẤM, NHIỆT KẾ CHỨA 
THỦY NGÂN THỦY NGÂN VÀ THUỐC CHỨA IỐT. 
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