İLAÇ CÜZDANINIZ Ihr Arzneimittelpass
Uygun bir ilaç tedavisi tüm iştirakçilerin bilgilendirilmesini zorunlu kılar. İlaç cüzdanı size, eczacı ve
tedavi uzmanınıza bu konuda destek sağlar. Cüzdan şu şekilde işler:
Kişisel bilgiler Persönliche Angaben
Soyadı
Name

Aile hekimi ile ilgili bilgiler
Angaben Hausarzt

Adı

Soyadı

Doğum tarihi

Sokak

Elek. Sağ.
Kartı No.

Bina no

Sokak

PLZ

Name

Vorname

Straße

geboren am

PK

Straße

Yer

Bina no

Hamilelik Schwangerschaft
Emzirme dönemi Stillzeit
Diyaliz Dialyse

Allergien / Unverträglichkeiten

Telefon

PK

Telefon

PLZ

Mobil

Yer

Mobil

Ort

E-Mail

Telefon

olacaktır. Bu beyanları ilacın ambalajında veya prospektüsünde bulabilirsiniz.

»» İlacın biçimi alanına lütfen tablet, merhem veya şurup mu olduğunu yazınız.
»» “İlacın alındığı zaman ve miktar” alanına ilacı aldığınız zamanı ve ilacın miktarını girebilirsiniz.
»»

Örnek: Sabahları iki tablet alıyorsunuz, öğlen tablet almıyorsunuz, öğleden sonra yarım ve geceleri
ise tam tablet alıyorsunuz. Bunun için ilgili alanlara 2 – 0 – 0,5 – 1 gireceksiniz.
Olası alerji veya ilaç uyumsuzluklarını da lütfen kayda geçiriniz.

Acil durumlarda bu bilgi hayatınızı kurtarabilir!
Sağlığınız için her şeyin en iyisini dileriz!

E-mail

Telefon

kaydedin.

»» Doktor ve eczacınız yaptığınız kayıtlarda, örneğin etken madde ve etki gücü hakkında yardımcı

Sizin tarafınızdan alınan tüm ilaçları içeren bu genel tabloyu her zaman yanınızda taşımalısınız. Lütfen
bu ilaç cüzdanını doktora giderken yanınızda taşıyıp ilaç alırken de eczacınıza ibraz ediniz. Bu sayede
doktorunuz / eczacınız ilaç tedavisi için etken maddeyi seçebilecektir.

Ort

Hausnr.

»» Lütfen bu cüzdana size reçeteyle verilen ve kendi satın aldığınız ve sıklıkla kullandığınız ilaçları

Alerjiler / Uyuşmazlık

Hausnr.

eGk-Nr.

Göz önünde bulundur Zu Beachten

Mobil

Sizin VIACTIV Krankenkasse

Mobil

E-mail

İlacın alındığı zaman ve miktar

E-Mail

Zeitpunkt und Menge der Einnahme

Hastalık Erkrankung

Etken madde Wirkstoff

Etki gücü

İlaç şekli

Ticari adı Handelsname

Sabahları

Öğlenleri

Akşamları Geceleri

Alım ile ilgili uyarı

Hastalık Erkrankung

Etken madde Wirkstoff

Etki gücü

İlaç şekli

Ticari adı Handelsname

Sabahları

Öğlenleri

Akşamları Geceleri

Uygulama ile ilgili uyarı

Hastalık Erkrankung

Etken madde Wirkstoff

Etki gücü

İlaç şekli

Ticari adı Handelsname

Sabahları

Öğlenleri

Akşamları Geceleri

Uygulama ile ilgili uyarı

Arzneiform

morgens

mittags

abends

zur Nacht

Einnahme-Hinweis

Acil ilaç / ihtiyaç
halinde kullanılır

Notfall-Arzneimittel / bei
Bedarf anzuwenden

Zur äußeren
Anwendung

Harici kullanım
hakkında

Zur Einnahme

Alım hakkında

Wirkstärke

Wirkstärke

Wirkstärke

Arzneiform

Arzneiform

morgens

morgens

mittags

mittags

abends

abends

zur Nacht

zur Nacht

Anwendungs-Hinweis

Anwendungs-Hinweis

