
MAINGAT 
NA PAGTAPON NG 
NAG-EXPIRE O HINDI 
GUSTONG GAMOT

ANO ANG DAPAT 
MONG GAWIN SA 

MGA HINDI GUSTO 
O NAG-EXPIRE 
NANG GAMOT?

Madaming paraan ang 
pagtapon ng mga expired 

na gamot at mga hindi 
gustong gamot. 

Ano ang dapat mong 
gawin sa mga hindi 
gusto o nag-expire 
nang gamot?

www.med-project.org

Para sa higit pang impormasyon tungkol 
sa programang MED-Project, pumunta sa 

www.med-project.org o tumawag sa
1 (844) MED-PROJECT 

1-844-633-7765 (TTY: 711).

Ang materyal na ito ay ibinigay bilang pagsunod 
sa batas at hindi sumasalamin sa mga pananaw ng 

MED-Project o ng Mga Producer na kasali sa 
Plano ng Pangangasiwa ng Produkto ng MED-Project.

Kung naglilipat ng mga gamot sa isang selyadong bag, 
mangyaring siguraduhin na i-recycle ang natitirang pakete.

 

SURIIN ANG 
PACKAGE

MGA LOKASYONG 
MADALING PUN

TAHAN

MAIL-BACK

Tumutulong ang mga gamot sa paglunas sa mga sakit, 
pamamahala ng mga pabalik-balik na kondisyon, at 
pagpapbuti ng kalusugan at kapakanan para sa 
milyun-milyong Amerikano. Napakahalagang inumin 
ng mga pasyente ang kanilang mga gamot ayon sa 
inireseta ng kanilang provider ng pangangalagang 
pangkalusugan at ayon sa nakasaad sa label o 
packaging. Mahalaga rin na siguraduhin ang maingat 
na pag-imbak ng mga gamot upang maiwasan ang 
aksidenteng paglunok, maling paggamit ng iba, lalo na 
ang mga bata.

Kung ikaw ay may expired o hindi gustong mga gamot, 
ang wastong pagtatapon ay madali. Upang maprotek-
tahan ang iyong pagkapribado, ang mga pasyente ay 
mapaalalahanan na alisin ang lahat ng mga personal na 
impormasyon na tutukoy sa mga label ng gamot o 
packaging bago ang pagtatapon ng hindi ginustong 
mga gamot.



PAGTAPON NG 
MATATALIM NA 

BAGAY SA 
SAMBAHAYAN

 
Anu-anong item ang 
maaari kong itapon 

sa isang kiosk?

PAGTAPON NG 
MATATALIM NA 

BAGAY SA 
SAMBAHAYAN

 

SURIIN ANG PAKETE

Kung may mga partikular na tagubilin para sa 
pagtatapon na nasa label, package o package 
insert, mangyaring sundin ang mga tagubilin 
na iyon.

Upang maprotektahan ang iyong 
pagkapribado, ang mga pasyente 
ay mapaalalahanan na alisin ang lahat 
ng mga personal na impormasyon na 
tutukoy sa mga label ng gamot o 
packaging bago ang pagtatapon ng 
hindi ginustong mga gamot.

May mga serbisyo ng Mail-Back na meron 
sa inyong lugar. Para umorder ng Mail-Back 
na pakete, bisitahin ang Mail-Back na 
seksyon sa www.med-project.org.

Para makahanap ng mga kiosk site sa inyong 
lugar, bisitahin ang bahagi ng madaling 
lokasyon sa www.med-project. org. 
Maaaring magamit din sa iyong lugar 
ang mga lokasyon ng distribusyon ng mail-back.

MGA LOKASYONG 
MADALING PUNTAHAN

MAIL-BACK1

2

3

DISPOSE OF 
YOUR DRUGS

HERE

HINDI TINATANGGAP: 
Mga halamang-gamot, bitamina, suplemento, 

kosmetiko, iba pang produkto para sa 
pangangalaga sa sarili, produktong pesticide 

para sa alagang hayop, inhaler, medikal na 
device, baterya,  termometro na nagtataglay 

ng mercury, matatalim na bagay, at 
ipinagbabawal na mga gamot.

TINATANGGAP:
Mga gamot sa anumang anyo ng 

dosage, maliban sa mga nakalista sa 
ibaba, sa kanilang orihinal na 
lalagyan o selyadong supot.

 

Kung naglilipat ng mga gamot sa isang selyadong bag, 
mangyaring siguraduhin na i-recycle ang natitirang pakete.


