
 

                                                    

                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

� No prepari la medicació amb poca llum , per 

� Per donar-li la medicació introdueixi la xeringa a la boca i deixi succionar poc a poc

� Deu fer-li saber que els medicaments l'ajudaran a millorar i 

� Feliciteu al seu fill si s'ha pres de forma

� Ofereixi al seu fill aigua o algun líquid per treure

� Si escup la presa , espereu 10 minuts i provi de nou

� Renti la xeringa després amb aigua calenta. No han de quedar restes de medicament

 

ACUDEIXI A URGÈNCIES O CONSULTEU AL METGE DE FORMA IMMEDIATA : 

 

� Davant ingestió accidental de medicació o presa de dosi errònia 

� Si presenta alguna reacció després de la presa del medicament 

� Ha de sempre indicar què ha pres , 

Donar medicació amb seguretat al nostre fill 

 

Com a norma general :  

 

� S'ha de mantenir  la medicació fora de l'abast dels nens . 

� Mantingui la medicació en el seu envàs , amb l'etiqueta en bon estat, i assegurant que queda 

ben tancat l'envàs.   

� Deu realitzar els tractaments respectant les quantitats , dosi i durada que li han recomanat .

�  

Per donar-li la medicació al seu fill : 

 
� Comprovi en medicaments líquids que la medicació té la dosi , concentració 

exacta.  

� Utilitzeu xeringues mesurant la quantitat exacta. En el cas de ser quantitats petites 

utilitzi xeringues de 1-2 mil·lilitres per poder mesurar amb més exactitud . 

� Per mesurar amb exactitud tingui en compte que la goma negra de l'èmbol s'ha 

d'alinear amb la quantitat que deu carregar 

� No utilitzeu culleres de cuina.  

� No barregi medicaments si no ho han indicat

� No prengui medicació d'un altre nen o d'un altre adult.

� No utilitzeu medicaments caducats 

� Davant qualsevol dubte de dosificació deu consultar el metge

 

 

No prepari la medicació amb poca llum , per reduir el risc d'equivocacions 

li la medicació introdueixi la xeringa a la boca i deixi succionar poc a poc

li saber que els medicaments l'ajudaran a millorar i que no són caramels ni

Feliciteu al seu fill si s'ha pres de forma correcta la medicació .  

Ofereixi al seu fill aigua o algun líquid per treure-li el mal gust del medicament . 

Si escup la presa , espereu 10 minuts i provi de nou 

amb aigua calenta. No han de quedar restes de medicament

CUDEIXI A URGÈNCIES O CONSULTEU AL METGE DE FORMA IMMEDIATA :  

Davant ingestió accidental de medicació o presa de dosi errònia 

Si presenta alguna reacció després de la presa del medicament 

Ha de sempre indicar què ha pres , porti el medicament

Donar medicació amb seguretat al nostre fill 

S'ha de mantenir  la medicació fora de l'abast dels nens .  

Mantingui la medicació en el seu envàs , amb l'etiqueta en bon estat, i assegurant que queda 

Deu realitzar els tractaments respectant les quantitats , dosi i durada que li han recomanat .

li la medicació al seu fill :  

Comprovi en medicaments líquids que la medicació té la dosi , concentració 

Utilitzeu xeringues mesurant la quantitat exacta. En el cas de ser quantitats petites 

2 mil·lilitres per poder mesurar amb més exactitud .  

rar amb exactitud tingui en compte que la goma negra de l'èmbol s'ha 

d'alinear amb la quantitat que deu carregar  

No barregi medicaments si no ho han indicat 

altre nen o d'un altre adult. 

No utilitzeu medicaments caducats  

Davant qualsevol dubte de dosificació deu consultar el metge 

li la medicació introdueixi la xeringa a la boca i deixi succionar poc a poc 

que no són caramels ni vitamines. 

 

amb aigua calenta. No han de quedar restes de medicament 

Davant ingestió accidental de medicació o presa de dosi errònia  

Si presenta alguna reacció després de la presa del medicament  

el medicament                                                         

Donar medicació amb seguretat al nostre fill  

 

Mantingui la medicació en el seu envàs , amb l'etiqueta en bon estat, i assegurant que queda 

Deu realitzar els tractaments respectant les quantitats , dosi i durada que li han recomanat . 

Comprovi en medicaments líquids que la medicació té la dosi , concentració 

Utilitzeu xeringues mesurant la quantitat exacta. En el cas de ser quantitats petites 

rar amb exactitud tingui en compte que la goma negra de l'èmbol s'ha 

 

 


