Preprava vyňatých ľudských alebo zvieracích
vzoriek na palube komerčných letov
Manuál pre zákazníka: verzia 0.1

Požiadavky na balenie
Primárna nepriepustná
nádoba

Vzorka

Ľudské alebo zvieracie vzorky, pri ktorých je minimálna pravdepodobnosť, že obsahujú
patogény, nie sú predmetom ADR ani IATA DGR regulácie, ak je vzorka prepravovaná
vo vyhovujúcom obale, ktorý zabráni akémukoľvek úniku jej obsahu.

Obal je považovaný za vyhovujúci ak spĺňa nasledujúce podmienky:
a) obal sa skladá z troch častí:
1. z nepriepustnej primárnej nádoby,
2. z nepriepustného sekundárneho obalu a
3. z vonkajšieho obalu, ktorý je adekvátne tuhý vzhľadom na svoj objem,
hmotnosť a určené použitie, a najmenej jeden povrch má minimálne rozmery
100 mm × 100 mm;

b)

c)

obsahuje dostatočné množstvo absorpčného materiálu na absorbovanie celého
obsahu vzorky. Absorpčný materiál musí byť umiestnený medzi primárnou
nádobou a sekundárnym obalom tak, aby v prípade úniku obsahu vzorky nedošlo
k porušeniu celistvosti výplňového materiálu a preniknutiu do vonkajšieho obalu;
ak je v jednom sekundárnom obale umiestnených viac krehkých primárnych
nádob, musia sa primárne nádoby od seba oddeliť a zabaliť tak, aby bolo
zabránené kontaktu medzi nimi.

Maximálny povolený objem jednej primárnej nádoby je 100 ml. Súčet objemu všetkých
primárnych nádob nesmie presiahnuť 1 liter.

Nepriepustný sekundárny
obal

Absorpčný materiál

Vonkajší obal
Vyňatá ľudská
vzorka
Exempt Human
Specimen

Požiadavky na označenie balenia
Bez chladiaceho média
•
•
•

Názov a adresa odosielateľa
Názov a adresa príjemcu
Označenie „Vyňatá ľudská vzorka“ alebo „Vyňatá zvieracia vzorka“ „Exempt Human Specimen “, „Exempt Animal Specimen“

S chladiacim médiom UN1845
•
•
•
•
•

Názov a adresa
odosielateľa

Názov a adresa odosielateľa
Názov a adresa príjemcu
Označenie „Vyňatá ľudská vzorka“ alebo „Vyňatá zvieracia vzorka“- „Exempt
Human Specimen“, „Exempt Animal Specimen“
Označenie UN1845, Dry Ice, hmotnosť suchého ľadu v kg (maximálna povolená
hmotnosť suchého ľadu na jednu zásielku je 2 kg)
Diamantová značka 9. triedy minimálne 50 mm x 50 mm

Názov a adresa
odosielateľa
Názov a adresa
príjemcu

Vyňatá ľudská vzorka - Exempt Human
Specimen

Názov a adresa
príjemcu
Vyňatá ľudská vzorka - Exempt Human
Specimen UN1845, Dry Ice, 2 kg

Požiadavky na sprievodnú dokumentáciu
1.

SLI (Shippers letter of instruction) podpísaný odosielateľom s vyznačením „Exempt Human Specimen alebo Exempt Animal Specimen –
NOT INFECTIOUS“

2.

Odborný posudok (Certificate of non infectious goods) podpísaný kompetentnou autoritou (lekár, odborne spôsobilá osoba), z ktorého
vyplýva, že obsah prepravovanej vzorky je bezpečný a nie je infekčný pri kontakte s inou osobou. Odborný posudok musí byť vyhotovený
v anglickom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto údaje:
a) Dátum vystavenia posudku,
b) Presný popis obsahu zásielky (vzorky),
c) Informáciu o počte a objeme primárnych nádob,
d) Dôvod prepravy,
e) 24h kontakt na osobu, ktorá vie poskytnúť informácie o obsahu zásielky, prípadne poskytnúť inštrukcie v prípade nedoručiteľnosti,
f) Adresa odosielateľa a adresa príjemcu,
g) Meno a priezvisko lekára (inej odborne spôsobilej osoby), ktorá potvrdzuje pravdivosť informácií uvedených v posudku, jeho pečiatka
a podpis.
Ak zásielka nesmie podstúpiť röntgenovú kontrolu na letisku, musí to byť v odbornom posudku výslovne uvedené!
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