
Inhoud voor volwassenen:

HOORT IN ELK MEDICIJNKASTJE
  Ontsmettingsmiddel
  Watten, bloedstelpende watten
  Kompressen: steriel en individueel verpakt 
  Wondpleisters, bij voorkeur individueel verpakt 
  Kleefpleisters, bij voorkeur in hypoallergene uitvoering  
  Elastische windels
  Verbandhaakjes, veiligheidsspelden 
  Wondhelende zalf
  Zalf voor de behandeling van brandwonden
  Schaar, splinterpincet
  Ontsmettingsalcohol (om materiaal te ontsmetten) 
  Ether (om kleefresten te verwijderen of de huid te ontvetten)
  Wegwerphandschoenen 
  Koortsthermometer 
  Tekentang
  Koud-warm pack

GENEESMIDDELEN
  Pijnstillend, koortswerend en ontstekingsremmend middel
  Middel tegen misselijkheid en braken
  Middel tegen diarree: preventief/behandelend
  Laxeermiddel
  Middel tegen buikkrampen
  Middel tegen maagzuur
  Anti-allergisch en jeukstillend middel
  Oogverzorgingsproducten: hydraterend, ontsmettend, lensverzorging
  Middel tegen spierpijn, verstuikingen en blauwe plekken 
  Middel tegen verkoudheid: neusdruppels, hoestremmer
  Schimmelwerend middel 
  Persoonlijke geneesmiddelen

 vervolg zie keerzijde

CHECKLIST
HUISAPOTHEEK

Een apotheker van
wacht kan u opzoeken via
www.apotheek.be 



CHECKLIST
HUISAPOTHEEK

STEMPEL APOTHEEK

EXTRA VERBANDMATERIAAL 
  Tweedehuidverbanden, blarenpleisters
  Drukverbanden 
  Vetverbanden: steriel en individueel verpakt
  Kousverband 
  Driehoeksverbanden

SPECIFIEK MATERIAAL 
(als iemand van het gezin dit nodig heeft)
  Bloeddrukmeter
  Glucometer

Bij zuigelingen en/of jonge kinderen in de familie:

  Luiercrème
  Koortswerend en pijnstillend middel in aangepaste dosering
  Orale rehydratatie-oplossing
  Fysiologische zoutoplossing in afzonderlijke dosissen om neus of ogen te reinigen
  Balsem voor eerste tandjes
  Zalf voor de behandeling van insectenbeten
  Ontsmettingsmiddel in kleine dosissen
  Zonneproduct met hoge beschermingsfactor (>30) en aftersun
  Luizenkam
  Persoonlijke geneesmiddelen

Breng uw vervallen of ongebruikte geneesmiddelen terug naar uw apotheek!

Een aantal regels is van kracht wanneer u uw vervallen en niet-gebruikte 
geneesmiddelen terugbrengt. Deze regels worden weergegeven in een handige 
sorteerwijzer die u kan terugvinden op www.goedgebruik.be.

Dringend nood aan een geneesmiddel? Kijk op www.apotheek.be voor een 
apotheker van wacht in uw buurt.


