INSTRUKCJA PAKOWANIA PRÓBEK DO WYSYŁKI
Wytyczne dla osób pobierających i transportujących próbki do badań laboratoryjnych. Dotyczy ona lekarzy
weterynarii oraz właścicieli zwierząt – Klientów laboratorium oraz pracowników firm kurierskich zajmujących
się transportem próbek do badań na podstawie umowy z laboratorium.
Pracownicy laboratorium AGRO-VET nie uczestniczą w pobieraniu próbek.

Pobrane do badań próbki należy przewozić/wysyłać w sposób bezpieczny, w odpowiednim opakowaniu,
które gwarantuje:
 zabezpieczenie próbki/materiału przed uszkodzeniem,
 zabezpieczenie próbki/materiału przed zakażeniem – kontaminacją,
 przydatność materiału do badania (odpowiednia temperatura, wilgotność, czas),
 bezpieczeństwo osoby/firmy transportującej próbkę,
 oznakowanie i identyfikację próbki.
1. Opakowanie
Opakowanie dla próbki biologicznej kategorii B musi spełniać poniżej opisane zasady. Powinno składać
się z trzech elementów:




opakowania pierwotnego (np. opakowanie do wymazów podeszwowych lub probówka),
opakowania pośredniego,
opakowania zewnętrznego (np. karton).

Pojemnik pierwotny, zawierający próbkę do badań, powinien zostać umieszczony w opakowaniu
pośrednim, które zabezpieczy go przez uszkodzeniem, pęknięciem lub rozbiciem w trakcie normalnych
warunków przewozu.
Tak przygotowaną próbkę należy umieścić w sztywnym opakowaniu zewnętrznym i w razie potrzeby
zabezpieczyć dodatkowo materiałem wyścielającym wolną przestrzeń opakowania zewnętrznego.
Opakowanie zewnętrzne powinno posiadać co najmniej jedną powierzchnię o wymiarach 100 mm x 100 mm.
2. Oznakowanie
Opakowanie zewnętrzne zawierające próbkę, dostarczane do Laboratorium AGRO-VET przez firmę kurierską
musi posiadać znak UN3373 oraz tekst „Biological Substance, Category B”, który musi być naniesiony
w miejscu przyległym do znaku. Znak o kształcie kwadratu ustawionego pod kątem 45° (kształt diamentu),
o minimalnych wymiarach 50 mm x 50 mm; szerokość linii min. 2 mm i wielkość liter min. 6 mm.

Na opakowaniu zewnętrznym, oprócz znaku UN3373, powinna znajdować się nazwa, adres i logo
laboratorium oraz numery telefonów:

AGRO - VET Wojciech Wieliczko
Laboratorium Weterynaryjne
ul. Kuropatwia 2, 51-419 Wrocław
tel. 71 348 51 26, 71 325 25 14
tel. kom. +48 516 059 853
e-mail: info@agrovet.pl
www.agrovet.pl

Gotową etykietę, o odpowiednich wymiarach należy pobrać z zakładki DO POBRANIA na stronie
internetowej www.agrovet.pl
3. List przewozowy TNT / FedEx Express
Wypełniając list przewozowy:


w polu 7 “Dangerous Goods” należy zaznaczyć YES



w polu 9 “Goods Descriptions” lub w polu 10 “Special Delivery Instructions” należy wpisać tekst:
Biological Substance, Category B UN3373

W przypadku doręczeń sobotnich proszę zaznaczyć opcję SATURDAY DELIVERY.
4. Osoba kontaktowa
Nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej (może to być nadawca lub odbiorca paczki) należy
zapisać na liście przewozowym TNT / FedEx Express i na paczce.

5. Dokument opisujący zawartość
Do nadawanych przesyłek prosimy załączać protokoły zawierające dane dotyczące próbek. Wzory
protokołów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.agrovet.pl w zakładce DO POBRANIA.
Dokument ten należy umieścić pomiędzy opakowaniem pośrednim a zewnętrznym.

