Checklist
Utilize esta checklist como um guia para o ajudar a preparar-se para a sua consulta
médica. Recomendamos que anote todas as informações que possam ser úteis.
Leve esta checklist para a consulta e discuta-a com o seu médico.
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Consulte sempre
o seu Médico.
Saiba mais em www.omeumedicamento.bayer.pt

As suas observações.

Checklist
Utilize esta checklist como um guia para o ajudar a preparar-se para a sua consulta
médica. Recomendamos que anote todas as informações que possam ser úteis.
Leve esta checklist para a consulta e discuta-a com o seu médico.
O que devo descobrir com o meu médico?
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Saiba mais em www.omeumedicamento.bayer.pt

