ARMÁRIO DE FARMÁCIA

PREPARE O VERÃO
ESTA FARMÁCIA CUIDA DE SI

TODOS TEMOS MEDICAMENTOS EM CASA.
MAS SERÁ QUE TEMOS OS MEDICAMENTOS QUE NOS

ARMÁRIO
DE FARMÁCIA

SÃO MAIS ÚTEIS? E SERÁ QUE OS GUARDAMOS
NAS MELHORES CONDIÇÕES PARA GARANTIR A SUA
EFICÁCIA E A SEGURANÇA DO SEU USO?

PREPARE
O VERÃO

EM NOME DOS MEDICAMENTOS
O uso seguro dos medicamentos é essencial para que cumpram o seu
ESTA Para
FARMÁCIA
CUIDA
DE SI que tenhamos em casa aqueles que nos
papel.
isso, é
importante
são, de facto, úteis e que os guardemos num local adequado, ao abrigo das condições do ambiente e de usos acidentais.

Folha de registo
da medicação

Assim, é fundamental saber como organizar o armário, o que deve
conter e onde deve localizar-se, para que medicamentos e acessórios
de saúde estejam reunidos num único espaço, acessível em caso de
necessidade.

O QUE DEVE FAZER PARTE DO ARMÁRIO DE
FARMÁCIA?
O armário de farmácia deve incluir, além dos medicamentos de toma
habitual e para fazer face a imprevistos (como sintomas ligeiros
ou acidentes), acessórios e outros produtos de saúde, como:
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icam
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Indic

Com
Receita

- Soro fisiológico
- Álcool a 70º e água oxigenada a 10 volumes
- Solução desinfectante

Com
Receita

- Algodão hidrófilo, compressas esterilizadas, ligaduras, adesivos
e pensos rápidos
- Termómetro
- Luvas, tesoura e pinça

Acessóri

COMO DEVE ESTAR ORGANIZADO?
O conteúdo do armário de farmácia deve estar organizado
para facilitar o acesso de forma segura:
- Deve ter vários compartimentos
- Medicamentos receitados pelo médico devem estar separados
dos restantes
- Os medicamentos para adultos devem estar separados
dos das crianças
- Todos devem ser guardados nas embalagens originais,
acompanhados do respectivo folheto informativo
- O conteúdo do armário deve ser revisto regularmente,
para identificar medicamentos fora de prazo e/ou uso,
que podem ser entregues na farmácia (serviço Valormed).

Compressas, ga
ligaduras, adesi
rápidos, luvas, p
soro fisiológico,
solução desinfe

ONDE DEVE ESTAR LOCALIZADO?
O armário de farmácia tem de estar num local seguro, ao abrigo das
condições ambientais e das crianças:
- Escolha um local seco e fresco (quarto, sala, corredor):
o calor e a humidade alteram as características
dos medicamentos
- A cozinha e a casa-de-banho são os piores locais para guardar
medicamentos: mas, se não houver alternativa, devem ser
afastados o mais possível das fontes de calor ou humidade
- O armário de farmácia deve ser de madeira ou metal
e sem vidros de modo a não entrar luz

o

- Mantenha-o fechado à chave, para evitar que as crianças tenham
acesso aos medicamentos e corram o risco de uma intoxicação.

PORQUE É VERÃO…
Adultos
Sem
Receita

QUEIMADURAS SOLARES – protector solar para prevenir, loção para
acalmar a pele e um analgésico para alívio da dor e da inflamação

Crianças
Sem
Receita

ios Álcool

ases esterilizados,
vos, pensos
pinça, tesoura,
alcool a 70%,
ctante

Porque é Verão, no armário de farmácia deve encontrar a solução para
alguns dos problemas de saúde mais comuns nesta época do ano:

QUEIMADURAS PELO CALOR – pomada apropriada,
e um analgésico para alívio da dor
DESIDRATAÇÃO – solução oral de re-hidratação
PICADAS DE INSECTO – repelente para prevenir, um anti-histamínico
para alívio da comichão
DIARREIA – sais de hidratação oral e substitutos da flora intestinal
PRISÃO DE VENTRE POR ALTERAÇÃO DE HÁBITOS
ALIMENTARES – laxante
DESCONFORTO GÁSTRICO POR EXCESSOS
ALIMENTARES – antiácido
ENJOO DE MOVIMENTO – comprimidos para tomar antes
da viagem
IRRITAÇÃO DOS OLHOS (DEVIDO AO CLORO DAS PISCINAS
OU ÁGUA DO MAR) – colírio descongestionante
MICOSES – medicamentos antifúngicos e anti-sépticos, soluções
para pulverizar ou pós para aplicação no calçado e evitar
recontaminação
HERPES LABIAL (AGRAVADA PELO SOL) – protectores sob
a forma de pomada, gel, stick ou adesivo.
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COM A AJUDA
DO SEU FARMACÊUTICO
O calor traz consigo alguns problemas
de saúde que podem ser minimizados
com um armário de farmácia
bem organizado, nele incluindo
os medicamentos e outros produtos
essenciais e mantendo-o num local
adequado e acessível. Se tem dúvidas,
peça o conselho do seu farmacêutico.
No Verão ou em qualquer
outra altura do ano.
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