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Benodigheden:
Vervoerskist, koolit bricks, handplaat , sealbag, absorptiepapier, klem.
 
 
Plaats onder in de kist de koelelementen (zie 
3705 Temperatuurcriteria externe 
bloedafname).
 

Plaats de handplaat in de sealbag, vervolgens 
sealbag+handplaat in vervoerskist plaatsen.

Plaats voldoende absorptiepapier (dient de 
inhoud van de primaire houders volledig te 
absorberen) op de handplaat. Indien geen 
handplaat aanwezig dan absorptiepapier onder 
in sealbag plaatsen.
 
Nb. het kan voorkomen dat de handplaat niet 
in de sealbag geplaatst wordt (mn. in de kleine 
vervoerskisten m.b.t. hoogte afnamemateriaal 
(o.a. bloedkweken)).

Plaats al het materiaal in de sealbag (buizen in 
rekjes (altijd rechtop vervoeren), urinepotjes 
speciaal in afsluitbare zakjes). Draag er zorg 
voor dat het bloed niet los in de vervoerskist 
gelegd wordt mn. onderzoek voor stolling (o.a. 
INR). Let op dat lange afnamebuizen niet aan 
de rand geplaatst worden, dop kan tempex 
afdichting raken.

Sluit de sealbag met de rode klem, zie 
instructies. Haal de overtollige lucht uit de 
sealbag. Het is niet de bedoeling dat de 
sealbag gedicht wordt met de plakstrip, alleen 
dichtmaken met de klem.

https://infoland.pantein.nl/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=0d9471f4-0561-4903-a8cf-5d623c21ee81
https://infoland.pantein.nl/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=edcc0ab6-52ac-421e-bfa4-d9e12ae0c0d3
https://infoland.pantein.nl/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=edcc0ab6-52ac-421e-bfa4-d9e12ae0c0d3
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Aanvraagformulieren bij voorkeur in afsluitbare hoezen (met zipsluiting), buiten de sealbag 
plaatsen.
Sluit voor vervoer de deksel. Alle attributen 
dienen in de vervoerskist te blijven (voor 
hergebruik). Het enige wat uit de vervoerskist 
gehaald wordt is het diagnostisch materiaal.

NB. Indien je een pot krijgt met “radioactief” 
erop (meestal klier/lump) dan mag dit ook 
vlgs. klasse 6.2 vervoerd worden (P650 
UN3373) in de vervoerskisten (onder de 
vrijstellingsgrens). Het gaat hier om het
stofje Technetium 99m.
Zie SOP 4983 vervoer diagnostisch materiaal

 
 
  
De verzender (verantwoordelijkheid) ziet erop toe dat het materiaal volgens de richtlijnen juist 
verpakt wordt.
 
 
Instructie gebruik van de sealbag met klem:

https://infoland.pantein.nl/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=cc6b4a6a-ba5b-4e16-b8b0-09792e2f60c9
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