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Dispensació ambulatòria de medicaments (servei de Farmàcia)

Estos medicamentos van a cargo del Servicio 
Catalán de la Salud. Compruebe que la medicación 
que se le ha entregado sea la correcta. Se ruega la 
devolución de la medicación sobrante, defectuosa 
o con cualquier otra incidencia, no la tire.

Teléfonos de contacto: 932 607 977

Horario: lunes a viernes de 8 h a 17.30 h.

Aquests medicaments van a càrrec del Servei 
Català de la Salut. Comproveu que la medicació 
que se us ha lluirat sigui la correcta. Retorneu la 
medicació sobrant, defectuosa o amb qualsevol 
altra incidència, no la tireu.

Telèfon de contacte: 932 607 977

Horari: dilluns a divendres de 8 h a 17.30 h.
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