
Przeterminowane leki - co z nimi zrobić?
Jastrzębskie apteki i GPZON są wyposażone w specjalne pojemniki, do których nieodpłatnie 

i w bezpieczny sposób można wrzucić przeterminowane leki  pochodzące z gospodarstw domowych.

Pamiętaj!
1. Nie wrzucaj medykamentów do toalety, wanny, umywalki – zanieczyszczą wody gruntowe
2. Wytworzone w gospodarstwach domowych odpady powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki oddaj do GPZON
3. Zużytych leków nie wrzucaj do kosza na śmieci – mogą je zjeść zwierzęta, a także zanieczyszczają środowisko
4. Papierowe opakowania i ulotki możesz umieścić w niebieskich pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki
5. Dobrze dokręcaj butelki z syropem i lekarstwami płynnymi oraz zachowaj ostrożność umieszczając je w pojemniku, 
aby nie uległy stłuczeniu.

Zasady postępowania z przeterminowanymi lekami :

- wyroby medyczne tj. czopki, krople, globulki
- butelki z syropami, roztworami, 
   zawiesinami bez opakowań i ulotek
- aerozole w nieuszkodzonych opakowaniach 
- zastrzyki w ampułkach
- suplementy diety
- lekarstwa w formie blistrów 
   lub pojemników zbiorczych bez 
   opakowań papierowych i ulotek 
- maści i kremy w tubkach

Wrzucamy: Nie wrzucamy:

- zużytych środków opatrunkowych
- termometrów rtęciowych
- strzykawek i ampułkostrzykawek
- igieł
- papierowych opakowań i ulotek 
   po lekach

Gdzie nas znajdziesz?
Punkty zbiórki zlokalizujesz na poniższej mapie lub na stronie www.jastrzebie.pl
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Apteka pod Ręką
os. 1000-lecia 3b

Apteka pod Ręką
ul. Wodeckiego 21

MARIA-PHARM
ul. Niepodległości 178

Neugebauer Ignacy
ul. Komuny Paryskiej 18

Apteka Damian 6
ul. Piastów 4

GPZON
ul. Dworcowa 17d

Apteka Dbam o zdrowie
ul. Pszczyńska 8

Apteka Dr Max
ul. Wrocławska 20

Apteka Zdrowit
ul. Wielkopolska 2a

Apteka Dbam o zdrowie
ul. Warmińska 2b

Farmex
ul. Łowicka 23

Apteka Damian 2
ul. Turystyczna 36

Apteka Damian
ul. Harcerska 9

Apteka Zdrowit
ul. Harcerska 1a

Apteka Zdrój
ul. 1 Maja 29

Apteka pod Lwem
al. Piłsudskiego 2a

Apteka Damian 4
ul. Marusarzówny pawilon 21


