Pobierz materiał

Jak z nami
współpracować?

Opisz próbki

Nic prostszego!

Wypełnij odpowiednie
Zlecenie Badań
dostępne również na:
www.laboklin.pl

Wyślij do nas
przygotowany
materiał

Niniejszą ulotkę, a także wiele innych użytecznych informacji
znajdą Państwo na naszej stronie www.laboklin.pl
w zakładce WETINFO, również w wersji do pobrania.

www.laboklin.pl

LABOKLIN Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa

Odbierz wynik

OBSŁUGA LABORATORIUM:
tel.: +48 22 691 93 10, +48 790 790 780, infolinia: 800 100 101
fax: +48 22 691 92 92, e-mail: lab.warszawa@laboklin.com

22 691 93 10
lab.warszawa@laboklin.com

www.laboklin.pl

Rozpoczęcie współpracy
Jak rozpocząć współpracę z naszym laboratorium? Nic prostszego! Po pobraniu materiału wystarczy wypełnić odpowiednie Zlecenie Badań. Ważne jest, aby umieścić na nim pieczątkę wraz z danymi zleceniodawcy i numerem NIP. Dodatkowo
prosimy o podanie informacji w jaki sposób mamy wysłać
wyniki.
Wyślij materiał!

Wyniki badań
Wyniki wysyłamy w wybrany przez Państwa sposób:
na adres e-mail, faxem lub pocztą. Dla naszych klientów
mamy także dostępną mobilną Aplikację LABOKLIN, dzięki
której można szybko sprawdzić wyniki! Dzięki współpracy
z Kliniką XP umożliwiamy również import wyników badań
z naszego laboratorium bezpośrednio do programu.

Materiały wysyłkowe
Nowym klientom wysyłamy zestaw startowy zawierający
potrzebne materiały (probówki, wymazówki, opakowania
ochronne itp.) do przesłania materiału do badania. Jeśli będą
Państwo potrzebowali kolejnych materiałów, można zamówić je zaznaczając daną pozycję na ostatniej stronie zlecenia
badań, kontaktując się z Obsługą Laboratorium telefonicznie,
przez e-mail lub wypełniając formularz dostępny na naszej
stornie internetowej: www.laboklin.pl/materialy

Opakowanie próbki zgodnie z przepisami o
materiałach niebezpiecznych

Szczegółowe informacje dotyczące
opakowania

Przepisy o materiałach niebezpiecznych regulują zasady
przewozu materiałów potencjalnie zakaźnych (tj. materiałów,
o których wiadomo, że mogą zawierać chorobotwórcze drobnoustroje niebezpieczne dla ludzi i zwierząt) oraz odpadów
klinicznych i próbek diagnostycznych.

Materiały płynne:

Jak zapakować próbkę?
Opakowania materiałów diagnostycznych sklasyfikowanych
zgodnie z zaleceniami ONZ pod numerem 3373 podlegają
instrukcji nr P650. Opakowania takie muszą spełniać następujące wymogi:
 muszą dostatecznie chronić próbkę przed wstrząsami,
obciążeniami gwarantując, iż podczas zwykłego transportu nie nastąpi uszkodzenie ani uwolnienie zawartości;
 niezbędne jest naczynie zawierające samą próbkę
(probówka), a także odpowiedni ochronny pojemnik
transportowy.
Próbka (probówka i pojemnik transportowy) muszą przejść
pomyślnie test upadku.

 naczynie z próbką musi być szczelne, a jego pojemność
nie powinna przekraczać 250 ml
 opakowanie transportowe musi być również szczelne
oraz powinno zawierać materiał absorbujący, który
w razie uszkodzenia będzie w stanie wchłonąć całą
objętość próbki
 opakowanie zewnętrzne: max. 0,5 l
Materiały stałe:
 naczynie z próbką: szczelne, max. 250 ml
 pojemnik transportowy: szczelny, w przypadku kilku
próbek próbki nie mogą się wzajemnie dotykać
 opakowanie zewnętrzne: max. 0,5 kg

Wypadki i uszkodzenia
Za zawartość przesyłki odpowiada nadawca (prawo do
roszczeń regresowych wobec nadawcy w przypadku szkód
spowodowanych nieprawidłowym opakowaniem próbek).
Prawidłowo opakowana próbka jest gwarancją
bezpieczeństwa.

Możliwości dostarczenia materiału:

Koszt wysłania 1 na miesiąc: bezpłatnie.
Więcej niż 1 na miesiąc: 15 zł/przesyłka.

FIRMA KURIERSKA TNT

LISTY PRIORYTETOWE

Kuriera można zamówić telefonicznie kontaktując się
z nami – materiał doręczany jest w ciągu 24h
(od pon. do pt.).

Można wysłać list priorytetowy na naszą skrytkę
pocztową, materiał zazwyczaj doręczany jest
w ciągu 24/48h.

DORĘCZENIE OSOBISTE

NA TERENIE WARSZAWY

Zapraszamy do naszego Laboratorium w Warszawie.

Jeżdżą nasi lokalni kurierzy, zgłoszenia odbioru
przyjmujemy telefonicznie.

