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Klassificering, paketering, märkning av diagnostiska och övriga
prover
Diagnostiska prov, UN 3373
Hit räknas prov från människor t.ex. exkret, sekret, blod och blodbeståndsdelar,
vävnad och vävnadsvätska, som skall transporteras för diagnostik eller
forskningsändamål.
Den som avsänder/skickar medicinska och biologiska prover är ansvariga att
proverna skickas enligt gällande bestämmelser, ICAO-TI och IATA-DGR:s
förpackningsinstruktion PI 650. (Se förpackningsinstruktion bilaga 1) Proverna skall
vara rätt klassificerade, rätt paketerade och rätt märkta.
För paketering av prover UN 3373 som skall skickas med
Posten AB, gäller följande:
Provförpackning skall alltid bestå av:
•

Ett tätt provrör av glas eller plast med tättslutande gummipropp eller skruvlock

•

Ett absorberande material som har förmåga att suga upp hela provvolymen

•

En tät och skyddande transporthylsa

•

En skyddande provlåda av kartong enligt bilden

(Beställningsnummer 415119)

Märkning
Alla prover som skickas i provlåda av kartong eller i provpåse skall vara märkt med
UN 3373. Intill den kvadratformade märkningen skall den officiella
transportbenämningen ”BIOLOGICAL SUBSTANCE CATEGORY B ”/”BIOLOGISKT
ÄMNE, KATEGORI B” anges på ytterförpackningen med minst 6 mm höga
bokstäver.
Flertalet provförpackningar som beställs från Depåerna är förtryckta, se då till att
märkningen är rätt enligt bilderna ovan.
Paketering gällande prover UN 3373 som skickas mellan enheter inom
regionen.
Diagnostiska och övriga prover som skickas/transporteras mellan enheter inom
Västra Götalandsregionens kan skickas i en enklare provpåse och packas enligt
bestämmelserna i ADR-S förpackningsinstruktion P 650.
Provförpackning ska alltid bestå av:
•

Ett tätt provrör av glas eller plast med tättslutande gummipropp eller skruvlock

•

Ett absorberande material som har förmåga att suga upp hela provvolymen

•

En tät och skyddande transporthylsa

•

En skyddande provpåse enligt bilden nedan

(Beställningsnummer 415135)
Märkning
Alla prover som skickas i provlåda av kartong eller i provpåse skall vara märkt med
UN 3373. Intill den kvadratformade märkningen skall den officiella
transportbenämningen ”BIOLOGICAL SUBSTANCE CATEGORY B ”/”BIOLOGISKT
ÄMNE, KATEGORI B” anges på ytterförpackningen med minst 6 mm höga
bokstäver.
Flertalet provförpackningar som beställs från Depåerna är förtryckta, se då till att
märkningen är rätt enligt bilderna ovan.
För ytterligare information se
Smittskyddsinstitutets ”Packa Provet Rätt” www.smittskyddsinstitutet.se

Smittförande ämnen, UN 2814
Hit räknas prov som misstänks innehålla mikroorganismer exempelvis av digniteten
Ebolavirus eller större mängder uppodlade kulturer av mikroorganismer. (Ej enstaka
prov.) Klassificering enligt ADR 2.2.62.1.4. Finns i Packa provet rätt.
Smittförande ämnen UN 2814 går inte att skicka med Posten Sverige AB utan skall
skickas med Jetpak. För beställning av transport kontakta Jetpak på telefon
077-570 00 00.
Paketering, märkning och dokumentation
Provförpackning skall alltid bestå av:
•

Ett tätt provrör av glas eller plast med tättslutande gummipropp eller skruvlock

•

Ett absorberande material som har förmåga att suga upp hela provvolymen

•

En tät och skyddande transporthylsa

•

En skyddande UN godkänd provlåda t.ex. NOAX-låda, beställningsnummer
415120 Depåerna , eller annan förpackning som uppfyller kraven enligt
förpackningsinstruktion P 620

•

Provlådan skall vara märkt med UN 2814

•

Etiketteras med etikett klass 6.2 och lägespilar

Transport av prover UN 2814 kräver ifylld godsdeklaration och transportkort samt att
övriga bestämmelser i ADR-S, följs (utbildad förare och ADR-utrustad bil).
Transporten utförs av Jetpak tfn 077-570 00 00
Godsdeklaration, Beställningsnummer Depåerna 900135
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