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519 SANITAT

MEDICAMENTS

ETIQUETATGE MEDICAMENTS. INFORMACIÓ GENERAL.

1777

ETIQUETATGE
- Nom comercial (c): denominació amb la qual es comercialitza.
- Composicions qualitativa i quantitativa:
- Forma farmacèutica i contingut de l'envàs.
- Activitat.
- Identificació del fabricant.
- Indicacions: per a quins tractaments és apropiat.
- Contraindicacions: casos en els quals no es pot utilitzar.
- Precaucions: informacions que s'han de conèixer abans de prendre'l per evitar errors i obtenir-ne el
màxim benefici:
- Referència a com afecten la conducció o activitats que requereixen atenció especial.
- Que s'ha d'acudir al metge si apareixen certs símptomes.
- Durada màxima del tractament.
- Advertències:
- En especial, com actuar en cas d'embaràs, administració a nens petits i persones grans, a
persones amb determinades malalties i efectes sobre la conducció i l'ús de maquinària.
- Almenys s'ha d'informar el metge per tal que valori la situació.
- Advertència: "Els medicaments s'han de mantenir fora de l'abast dels nens".
- Posologia:
- Com, quan i quina quantitat se n'ha de prendre, diferenciant nens i adults.
- Freqüència i durada del tractament.
- Què s'ha de fer si s'oblida una dosi.
- Sobredosi: quantitat superior a la dosi terapèutica o necessària per obtenir l'efecte desitjat.
- Efectes secundaris: reaccions no desitjades que pot provocar.
- Interacció: possible aparició de problemes quan es pren juntament amb altres fàrmacs o
substàncies,inclosos els aliments.
- Presentació i altres presentacions.
- Conservació.
- Data de caducitat: 2 xifres per al mes i 2 per a l'any (xx xx).
- Lot de fabricació: 1 lletra seguida de dues xifres. La lletra indica l'any i se segueix l'ordre alfabètic (E:
1996)
- Relació quantitativa dels excipients.
- Precaucions especials d'eliminació dels productes no utilitzats o dels residus derivats.
- Codi nacional de medicaments, de 6 xifres.
- Preu de venda al públic i preu de venda al públic amb l'IVA.
PUBLICITAT
- A la publicitat hi ha de constar CPS i a continuació el número de l’autorització de la publicitat.
- Aquests números indiquen que el producte és un medicament i la correcció de les indicacions.
PREU
- Els preus dels medicaments estan regulats pel Ministeri de Sanitat i Consum i, per tant, són iguals en totes les oficines de
farmàcia
- Els laboratoris no tenen l’obligació de posar el preu en la presentació dels medicaments
RECLAMACIONS
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- Per problemes de qualitat i similars. Es trameten al Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris.
- Per problemes de preus es trameten a la farmàcia denunciada i, si escau, al Col·legi Oficial de Farmacèutics de
Barcelona.
- Servei de control farmacèutic i productes sanitaris. Travessera corts 131-159 Pavelló Ave Maria 08028 Barcelona. Tel.93
227 29 37 www.gencat.cat/salut
- Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, Girona, n° 64-66, 08009 Barcelona.Tel.932 44 07 10
www.cofb.net
- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
- Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (versió consolidada).
- Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i
usuaris i altres lleis complementàries (versió consolidada).
- Llei 29/2006, de garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris. Article 15
- Reial Decret 2236/93, de 17 de desembre, pel qual es regula l'etiquetatge i el prospecte dels medicaments d'ús humà.
- Reial decret 414/96, d'1 de març, que regula els productes sanitaris.
DATA D'ACTUALITZACIÓ: 19/5/2015
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