
MEDICAMENTS PER INTERNET

DAVANT LA SOSPITA O EVIDÈNCIA 
D’UN MEDICAMENT FALSIFICAT, 

CONSULTEU-HO AL VOSTRE
 FARMACÈUTIC O FARMACÈUTICA 

Més informació sobre falsificació de medicaments a: 
www.farmaceuticonline.com

www.gencat.cat/salut

LA VOSTRA FARMÀCIA:

Com podeu evitar els medicaments 
falsificats? 

No compreu mai medicaments a Internet ni a cap altre 
lloc que no sigui la farmàcia. Comprar els medicaments 
exclusivament a la farmàcia és la manera més efectiva 
de protegir-vos de les falsificacions, salvaguardar la 
vostra salut i la de la vostra família i disposar del suport 
de la vostra farmàcia per resoldre qualsevol dubte o 
problema sorgit en relació amb un medicament. 

                Davant la sospita o evidència 
   d’un medicament falsificat,
                             demaneu consell al vostre
   farmacèutic o farmacèutica.
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No us la jugueu
Els medicaments, només a la farmàcia



MEDICAMENTS PER INTERNET

Medicaments per Internet:
 no us la jugueu

Un medicament falsificat és un risc per a la
vostra salut.

Malgrat que es pot presentar amb l’aparença d’un 
medicament legal, no se’n coneix l’origen ni la 
composició real. A més, ha estat fabricat, etiquetat i 
distribuït de manera fraudulenta. Per això no teniu cap 
garantia ni de la seva qualitat ni de la seva eficàcia.

                

   Adquirir un medicament autèntic
                   a la farmàcia us garanteix eficàcia
   per tractar i/o prevenir malalties, 
      a més de qualitat, seguretat i informació.

Els medicaments falsificats no són útils per
tractar o prevenir la malatia que patiu.

Si compreu un medicament falsificat, és molt possible 
que no contingui el principi actiu en la quantitat suficient 
per ser eficaç, que sigui excessiu i resulti perjudicial per 
a la salut o, senzillament, que no el contingui. 

De la mateixa manera, en la seva composició poden 
haver-hi impureses o altres substàncies nocives i/o 
estar contaminat. També es pot haver fet malbé.

OFERTA

     El canal farmacèutic és l’únic segur
   per adquirir medicaments.                

Què us pot fer sospitar que un medicament 
està falsificat?  

 Sense recepta. Us l’han ofert sense necessitat de 
recepta, quan en realitat en cal. 

 Ofertes. Us l’ofereixen a un preu rebaixat i a través 
d’ofertes.

 Embalatge. L’envàs té poca qualitat i/o defectes 
molt evidents d’impressió, està brut o descolorit i té 
taques. La presentació pot ser diferent de l’habitual, 
quant a forma i mida dels envasos, tipus de lletra, 
colors, blísters, disposició i nombre dels comprimits, 
materials, etc. Es pot donar absència o mala qualitat 
d’elements de seguretat (hologrames, tintes de reflexió 
variable, segells de seguretat), així com manca de 
precintes d’inviolabilitat o presentar danys i un aspecte 
diferent.

 Presentació. El medicament té color, forma, olor, 
sabor o textura diferents dels habituals. Tampoc no 
té les marques habituals (ranures, símbols, lletres, 
nombres) gravats o impresos en la seva superfície.

 Efectes. No té l’efecte habitual o esperat. Provoca 
reaccions noves, que no són les habituals.

 Caducitat i lot. La data de caducitat pot estar 
aparentment modificada o expressada de forma 
diferent de l’habitual, així com la identificació de lots. 

Sempre que us sigui possible, examineu el medicament 
fals en comparació amb productes comprats 
anteriorment. Si no en disposeu, és la primera vegada 
que en feu servir o teniu qualsevol altre dubte, demaneu 
consell al  vostre farmacèutic o farmacèutica. 

La informació que acompanya un medicament falsificat 
pot ser alhora insuficient per garantir-ne l’ús segur. 
Sense consell ni seguiment mèdic resulten encara més 
perillosos.

?


