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Farmàcia Torreblanca 
t’ ofereix el Servei 
Personalitzat de Dosificació 
de medicaments.

Descobreix el complement 
perfecte en la presa de medicaments

El compliment 
en la presa dels 
medicaments és 
fonamental per 

la teva salut

Actualment hi ha molts malalts que tenen 
dificultat per seguir el seu tractament 

farmacològic. Especialment freqüent  en
malalts crònics i amb tres o més 

medicaments presos al dia.

La falta de memòria, l’acumulació 
de medicaments i les visites a diferents 

especialistes fan que, a vegades, es 
dupliquin medicaments i que els pacients 
oblidin com i quan es prenen i per a què 

serveix cadascun.

Es fa necessari un sistema per gestionar 
la presa adequada de medicaments 

i que ajudi a aconseguir la eficàcia 
terapèutica prevista.

Sabies que?

Per aconseguir un bon estat de salut cal 
prendre’s bé la medicació! Quan es prenen 
dos o més medicaments cal estudiar 
les interaccions, duplicitats i els possibles 
problemes relacionats amb ells.

QUAN POTS VISITAR-NOS?

TOTS ELS DIES DE L’ANY
 

De dilluns a divendres de 8:00h a 21:00h
Dissabtes, diumenges i festius de 9:00h a 21:00h

HORARI: 

OBERT
365
DIES 

S. JUST 
DESVERN

TARRAGONA
LLEIDA

S. FELIU DE
LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

ON 
ESTEM?



La teva medicació 
setmanal ordenada per 
dies i horaris

Els nostres professionals et prepararan i entrega-
ran la medicació cada setmana en un envàs de 
cartró (blíster). Els medicaments queden orde-
nats en diferents compartiments tancats i se-
parats per dies i preses segons la prescripció 
del metge. Per la presa només cal extreure els de 
l’apartat corresponent.

Amb aquest dispositiu es pot prendre correcta-
ment la medicació sense errors i amb la con-
fiança d‘ una correcta planificació i seguiment.

A més a la part davantera del blíster hi ha una etiqueta on 
podem fer constar xarops, injectables, pomades i col·liris 
en el cas en que en prengui la persona. I això també ens 
serveix de recordatori.

Quins avantatges 
té el blister setmanal (SPD)

Ajuda als familiars i als cuidadors dels pa-
cients a un bon seguiment de la medicació.

Redueix els errors a l’hora de prendre els 
medicaments i posa en evidència quan no 
s’ha pres.

Evita el problema de medicaments cadu-
cats i guardats en llocs desendreçats i in-
adequats.

Permet fer el seguiment farmacològic i evi-
tar les possibles interaccions i duplicitats 
entre els medicaments.

Quines persones es poden 
beneficiar d’aquest servei?

Aquest servei està indicat tant pels pacients, com 
pels seus cuidadors o familiars, especialment en 
els casos següents:

Persones que prenen tres o més medica-
ments al dia.

Pacients que no recorden quan i quants me-
dicaments s’han pres o s’han de prendre.

Persones que poden confondre’s amb els 
envasos o que tenen dificultat per obrir-los.

Persones grans que viuen soles amb autono-
mia reduïda.

Com aconseguir-ho?

El pacient, familiar o cuidador ens podeu dema-
nar aquest servei amb un cost mínim, només 
entregant les receptes mèdiques o el pla de me-
dicació i l’autorització del pacient.

Demana’ns el servei ara 
i guanya en tranquil.litat

Aprofita aquest servei personalitzat amb el nos-
tre assessorament i preparació. Tinguis a dis-
posició els medicaments revisats amb cura per 
cada se tmana pel qui més estimes. Guanya en 
tranquil·litat.

ESMOZAR

DINAR

SOPAR

ABANS DE 
DORMIR


