Rauman Ensimmäinen Apteekki

Hyvinvointisi on
meille tärkeintä

Olemme osa
valtakunnallista
Avainapteekit-ketjua.

Elämänmittaista huolenpitoa
Rauman Ensimmäinen Apteekki toimii aivan Rauman
keskustassa, Citymarketin rakennuksessa. Meille on
helppo tulla, ja autolla saapuville on runsaasti tilaa
parkkihallissa. Palvelemme vuoden jokaisena päivänä.
Vuonna 2019 avatut uudet tilamme ovat avarat,
valoisat ja esteettömät. Olemme panostaneet myös
akustiikkaan ja tuotteiden esillepanoon, jotta kaikki
tarvitsemasi löytyisi helposti. Luonnollisesti myös
henkilökuntamme auttaa mielellään!

Tarjoamme ystävällistä ja mutkatonta palvelua. Meille
on tärkeää, että tulet kuulluksi, saat kaiken tarvitsemasi
avun ja asiasi tulevat kunnolla hoidetuiksi.
Kiinnitämme paljon huomiota tiimimme hyvinvointiin –
tyytyväiset työntekijät ovat avainasemassa tekemässä
asiakkaistakin tyytyväisiä. Kehitämme ammattitaitoamme
jatkuvasti kouluttautumalla ja seuraamalla alan uusia
tuulia.

Löydät meidät myös
verkosta.
www.raumanverkkoapteekki.fi

Vuonna 1780 perustettu
apteekkimme on yksi Suomen
vanhimmista apteekeista.

Miten
voimme
palvella?

Resepti- ja käsikauppalääkkeiden toimitukset ovat
ydintoimintaamme. Meiltä saat
aina ammattilaisen antamaa
henkilökohtaista lääke- ja hintaneuvontaa ilman ajanvarausta
tai erillistä maksua.

Verkkoapteekki on aina avoinna. Voit tilata reseptija käsikauppalääkkeitä, kosmetiikkaa ja kaikkia
muitakin valikoimamme tuotteita. Tuotteet voidaan
toimittaa suoraan kotiisi, tai voit hakea ne meiltä
tai noutolokerikostamme. Toimitamme tuotteita
kaikkialle Suomeen.
Lääkehoidon arviointi tai tarkistus on palvelu, jossa
erikoiskoulutettu farmaseutti tai proviisori käy läpi
lääkityskokonaisuutesi huomioiden myös laboratorioarvosi. Hän voi tehdä lääkärille ehdotuksia lääkityksen
muuttamisesta, mikäli arvioi sen olevan sinun etusi
mukaista.
Annosjakelussa toimitamme tarvitsemasi lääkkeet
kahden viikon erissä pakattuina oikeassa järjestyk-

sessä oleviin annospusseihin. Oikeat lääkkeet on
helppo ottaa oikeaan aikaan, ja lääkehävikin riski
pienenee, kun et joudu hankkimaan suurta lääkemäärää
kerrallaan. Huolehdimme puolestasi myös reseptien
uusimisesta.
Noutolokerikko sijaitsee apteekkimme ulkopuolella ja
on avoinna Citymarketin aukioloaikojen mukaan. Nouda
lääkkeet kätevästi ja kontaktittomasti silloin kun sinulle
sopii.
Kotiinkuljetus on kätevä esimerkiksi silloin, kun tilaat
paljon suurikokoisia tuotteita tai haluat välttää ihmiskontakteja. Voimme toimittaa tuotteet kotiisi tai tuoda
ne vaikkapa apteekin pihalle. Voit tilata tuotteita verkkoapteekista, soittamalla tai pistäytymällä apteekissa.

Otan Apteekki

Karjalankatu 5, 26100 Rauma
02 8378 7850
rauman.ensimmainen.apteekki@apteekit.net
Avoinna ma–pe 9–20, la 9–17, su 11–17

Syväraumankatu 5, 26100 Rauma
02 824 0109
otan.apteekki@apteekit.net
Avoinna ma–pe 9–17

Tervetuloa palveltavaksi!

Otan Apteekki on hyvän palvelun lähiapteekki noin kahden
kilometrin päässä keskustasta. Hiljattain remontoidussa,
esteettömässä apteekissa on helppo asioida, ja aivan sen
eteen pääsee autolla.

Seuraa meitä somessa!

www.raumanapteekki.fi
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HYMYILEVIEN
SILMIEN PUOLESTA
Käy tutustumassa silmätuotteisiimme
nettisivullamme, jonne olemme koonneet monipuolista tietoa liittyen silmien
terveyteen ja hyvinvointiin.
KATSO LISÄÄ:



WWW.SILMÄLÄÄKE.FI

• www.jssuomi.fi
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