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UN 3373 Biologiset näytteet, kategoria B
Biologisten näytteiden kuljettamista säätelee kansainvälinen lainsäädäntö
(ICAO/IATA-TI, ADR):
■■
■■
■■
■■
■■

YK luokittelee biologiset näytteet vaarallisiksi aineiksi ja niille on määritelty UN-numero (UN3373).
DHL Express ei kuljeta A-kategorian (tartuntavaaralliset) aineita.
Vain DHL:n Biological Substance -lähettäjäluvan saaneet asiakkaat voivat lähettää biologisia näytteitä DHL:n kautta.
Biologisten näytteiden kuljetuksesta veloitetaan lisämaksu per lähetys normaalin kuljetusmaksun lisäksi.
Sekä lähettäjän asiakasnumeron että pakkausmateriaalin tulee olla DHL:n hyväksymiä.

Toimi näin:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Biologiset näytteet on pakattava IATA DGR -pakkausohjeen 650 (PI650) mukaisesti.
Suurin sallittu määrä: 1 litra / 4 kg.
Teksti ”UN 3373 Biological Substance, category B, x package(s)”, jossa x on UN3373-pakettien lukumäärä, tulee ilmoittaa
rahtikirjan sisältökuvauskentässä.
Kolliin tulee kiinnittää UN3373 –tarra (kts. seuraava sivu).
Kolliin tulee merkitä puhelinnumero, johon voi ottaa yhteyttä hätätilanteessa ympäri vuorokauden (emergency telephone number).
Kolliin tulee merkitä lähettäjän ja vastaanottajan tiedot.
Lähettäjä on vastuussa siitä, että sisältö täyttää voimassa olevat määräykset UN3373 biologisille näytteille. Määräykset on
ilmoitettu IATA DGR vaarallisten aineiden ilmakuljetus -ohjeissa (esim. 1.3, 3.6.2, PI650). Ohjeiden noudattamatta jättäminen
aiheuttaa kuljetusviiveitä tai estää kuljetuksen suorittamisen.
DHL Express tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman lämpötilasäädeltyyn kuljettamiseen soveltuvia ratkaisuja, kuten erilaisia
IATA:n hyväksymiä pakkausvaihtoehtoja biologisille näytteille ja lämpöherkille tuotteille. Pakkaukset takaavat lähetyksille
halutun kuljetuslämpötilan –20°C, 2-8°C tai 15-25°C välillä.

Saat asiakaspalvelustamme ajantasaisen tiedon mitkä maat ja kaupungit voivat lähettää ja vastaanottaa hiilihappojäätä.
Jos tarvitset ohjeistusta vaarallisten aineiden merkitsemiseen, pakkaamiseen ja käsittelyyn liittyvissä asioissa, voit olla yhteydessä Trafin
hyväksymään kouluttajaan. (Liikenteen turvallisuusvirasto www.trafi.fi)

22.5.2014

Lisätietoja asiakaspalvelustamme 030 45 345
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UN 3373 Biologiset näytteet, kategoria B
Kiinnitä kolliin Biological Substance
-merkki:

Mikäli pakkaus on läpinäkymätön, kiinnitä siihen
oheinen merkki ja merkitse ”Overpack” myös rahtikirjan sisältökohtaan:

Overpack

Emergency tel 24 h

UN3373 Biological Substance, category B,
x package(s)

Mikäli näyte pakataan hiilihappojäähän, lähetyksen sisältö -kentässä (5) on mainittava myös UN1845 DryIce Net Qty XX kg, class 9.

Lisätietoja asiakaspalvelustamme 030 45 345

