
Vứt bỏ thuốc hết hạn, không còn cần hoặc không sử dụng của 
bạn đúng cách và càng sớm càng tốt! 

Nên:  
Vứt bỏ thuốc tại cơ sở thu hồi thuốc hoặc làm theo các 
bước dưới đây để xử lý đúng cách trong gia đình.

Không nên: 
Vứt bỏ thuốc bằng cách xả thuốc xuống 
bồn cầu hoặc cống trừ khi thuốc nằm 
trong Danh sách Xả của FDA.

Tìm Vị trí Thu thập được Ủy quyền

Các Bước để Vứt bỏ thuốc vào Thùng rác Gia đình của Bạn một cách Thích hợp

Danh sách Xả của FDA

Để có danh sách đầy đủ các loại thuốc có thể xả được, vui lòng truy cập trang web của FDA hoặc liên hệ 
với họ theo số (888)-INFO-FDA.

Liên hệ với Kiểm soát Chất độc ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ bị ngộ độc - Trung tâm Trợ giúp Kiểm soát 
Chất độc (800)-222-1222.

• DEA cho phép để thuốc theo toa không sử dụng tại các nhà thuốc địa phương cụ thể và các địa điểm được 
ủy quyền khác trong những thời điểm cụ thể trong năm. Vui lòng truy cập www.deatakeback.com để biết 
thêm thông tin và tìm một địa điểm tại địa phương vào Ngày Thu hồi Rx Quốc gia. 

• Ngoài ra, để tìm các địa điểm để lại thuốc tại địa phương quanh năm, vui lòng nhập mã bưu chính của bạn 
tại trang web sau: https://apps2.deadiversion.usdoj.gov/pubdispsearch/spring/main?execution=e2s1

• Để biết thêm thông tin về việc thải bỏ thuốc thích hợp, vui lòng gọi Văn phòng Kiểm soát Chuyển 
hướng DEA theo số 1-(800)-882-9539 hoặc truy cập trang web của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa 
Kỳ tại: www.hhs.gov/opioids/prevention/safely-dispose-drugs/index.html

• Lấy các loại thuốc không được kiểm soát đã hết hạn sử dụng hoặc không cần của bạn ra khỏi hộp đựng 
ban đầu của chúng. 

• Trộn thuốc với một chất không ăn được, chẳng hạn như bã cà phê đã qua sử dụng, bụi bẩn hoặc phân mèo 
con.

• Vứt bỏ hỗn hợp bằng cách cho vào hộp đựng dùng một lần (ví dụ: bồn đựng bơ thực vật rỗng) hoặc túi 
nhựa và bỏ vào thùng rác. 

• Nhớ giấu hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào trên lọ thuốc theo toa của bạn. Điều này bao gồm số RX, 
tên của bạn, tên của người kê đơn và địa chỉ của bạn.

• Danh sách Xả của FDA là những loại thuốc nên được xả xuống bồn cầu hoặc cống thay vì bỏ vào thùng rác 
nếu không phải là một lựa chọn để xử lý thuốc. 

• Bất kỳ loại thuốc nào có chứa từ dưới đây đều có thể được xả xuống bồn cầu hoặc cống: 

Vứt bỏ Thuốc An toàn 
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• Buprenorphine
• Meperidine
• Oxymorphone

• Diazepam Gel
• Methadone 
• Xywav hoặc Xyrem

• Fentanyl
• Daytrana
• Nucynta

• Oxycodone
• Benzhydrocodone

• Hydrocodone
• Morphine


