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Não provoque vômito e não beba água, leite ou

Procure socorro médico levando a embalagem
do medicamento.
Entre em contato com o Disque Intoxicação
através do telefone 0800 722 6001.

O Farmacêutico ajuda a
esclarecer dúvidas e orienta sobre
o uso seguro e racional dos

C

omo identificar um medicamento genérico?

medicamentos.

Medicamentos genéricos não têm marca
comercial, apenas o nome da substância ativa.
Sua embalagem contém uma tarja amarela com
a letra “G” em destaque e a inscrição
“Medicamento Genérico”.
Este folder está disponível para download no

Pergunte ao médico ou ao dentista sobre a
possibilidade de prescrever um medicamento

Portal CRF-PR

www.crf-pr.org.br

O farmacêutico está autorizado a substituir o
medicamento prescrito pelo genérico sempre
que for possível.
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w Nunca utilize medicamentos fora do prazo de

validade.
w Guarde os medicamentos nas caixas originais

juntamente com as bulas e não misture produtos
diferentes na mesma embalagem.
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