
TIÊU HỦY 
THUỐC HẾT HẠN HOẶC 

KHÔNG DÙNG ĐẾN 

MỘT CÁCH 
AN TOÀN 

QUÝ VỊ NÊN 
LÀM GÌ VỚI THUỐC 
KHÔNG DÙNG ĐẾN

HOẶC ĐÃ HẾT HẠN?

Có nhiều cách tiêu hủy 
thuốc hết hạn hoặc 

không dùng đến. 

Quý vị nên làm gì với 
thuốc không dùng 
đến và đã hết hạn?

www.med-project.org

Để biết thêm chi tiết về chương trình 
MED-Project, vui lòng truy cập trang

www.med-project.org hoặc quay số
1-844-MED-PROJECT hoặc 
1-844-633-7765 (TTY: 711)

Tài liệu này được cung cấp vì mục đích tuân thủ 
luật định và không nhất thiết thể hiện quan điểm của 

MED-Project hoặc các công ty tham gia Kế hoạch 
Quản lý Sản phẩm của MED-Project.

 
 

KIỂM TRA 
BAO BÌ

QUẦY THUẬN 
TIỆN

GỬI 
TRẢ

Thuốc giúp trị bệnh, kiểm soát các bệnh mãn tính, cải 
thiện sức khỏe và sức khỏe toàn diện cho hàng triệu 
người Mỹ. Việc bệnh nhân sử dụng thuốc theo chỉ 
định của nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe và như chỉ 
dẫn trên nhãn dán hoặc bao bì là rất quan trọng. Việc 
đảm bảo lưu trữ thuốc một cách an toàn để ngăn 
ngừa người khác, đặc biệt là trẻ em, vô tình nuốt phải 
hoặc dùng sai cũng rất quan trọng.

Nếu quý vị có thuốc hết hạn hoặc không dùng đến, 
việc tiêu hủy đúng cách là rất dễ dàng. Để bảo vệ 
quyền riêng tư, các bệnh nhân được nhắc nhở phải 
xóa bỏ tất cả thông tin có thể nhận dạng cá nhân 
trên nhãn dán hoặc bao bì thuốc trước khi tiêu hủy 
thuốc không dùng đến.
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Tôi có thể tiêu 
hủy những 

vật gì tại quầy?
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KIỂM TRA BAO BÌ

Nếu có bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào trên 
nhãn mác, bao bì, hoặc hướng dẫn sử dụng 
đi kèm, xin hãy làm theo hướng dẫn. 

Để bảo vệ quyền riêng tư, các bệnh 
nhân được nhắc nhở phải xóa bỏ tất 
cả thông tin có thể nhận dạng cá 
nhân trên nhãn dán hoặc bao bì 
thuốc trước khi tiêu hủy thuốc 
không dùng đến.

Dịch vụ gửi trả qua bưu điện có trong 
khu vực sinh sống của quý vị. Để đặt gói 
Gửi Trả, xin vui lòng tham khảo mục 
Gửi Trả trên trang web www.med-project.org.

 
 Để tìm các điểm đặt quầy trong khu vực, 

xin vui lòng tham khảo mục Địa điểm 
thuận tiện trên trang www.med-project.org. 

ĐỊA ĐIỂM THUẬN TIỆN

GỬI TRẢ1

2

3

DISPOSE OF 
YOUR DRUGS

HERE

KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN: 

ĐƯỢC CHẤP NHẬN:
Thuốc dưới dạng bào chế, trừ các loại thuốc 

được xác định là Không được chấp 
nhận dưới đây, đựng trong hộp của 

nhà sản xuất hoặc túi kín.

 

Nếu quý vị chuyển thuốc sang túi kín, 
vui lòng tái chế tất cả bao bì còn lại.

Thảo dược, vitamin, thực phẩm bổ sung, 
mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc cá 

nhân khác, thiết bị y tế, pin, nhiệt kế chứa 
thủy ngân, vật sắc nhọn, thuốc bất hợp 

pháp và sản phẩm diệt bọ ve cho vật nuôi.


