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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНИХ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
 
Продукти, що мають КМР (канцирогенну, мутогенну та репродуктивну) токсичність, 
наприклад цитотоксичні, противірусні препарати є сильнодіючими, ччерез це з ними 
необхідно поводитись з обережністю. З огляду на це ЕСОП рекомендує фармацевтам 
включити наступні критерії для тендерної пропозиції, що спрямовані на підвищення 
безпеки, а саме постачальникам надати наступну інформацію: 
• Характеристики пляшок, для уникнення розбивання (наприклад пластик) 
• Процедури, що виконуються для уникнення зовнішнього забруднення (приклад: очищення, додаткова 

обгортка та інші) 
 

ЕСОП рекомендує методи безпечної доставки відповідно до Рекомендацій Квапос (www.esop.eu) 
що повинні виконувати наступні вимоги: 
 
• Доставка повинна виконуватись в захищених не промокаючих боксах, коробах (не картонні коробки) 
• Роздільна доставка з іншими замовленнями 
• Чітке маркування з зовнішньої сторони та повинно містити наступне: 

- Логотип, що інформує про небезпеку який повинен бути зрозумілим для кожної не 
обізнаної людини 

- Текст, що інформує про: 
- Необхідність уникнення будь-яких контактів і необхідність вживання заходів у разі 

контакту 
- Дані про контактну особу у разі виникнення екстреної ситуації та під час 

забруднення 
- Заборону контакту вагітним жінкам та жінкам, що годують груддю 
- Терміни, що вживаються,  мають буди простими та зрозумілими кожному 
- Текст має бути написаний мовою, що розповсюджена в регіоні відправника і 

одержувача. 
- Упаковки із візуальними ознаками пошкодження, повинні негайно бути поміщені в 

карантин і слід терміново звязатись з постачальником. Не рекомендується повертати 
пошкоджені флакони, а замість цього слід їх належним чином утилізувати. 

 
 
Приклад маркування: 

 
 

Уникайте контакту з продуктом 
 

При контакті зі шкірою та очимаЮ 
ретельно промийте холодною 
проточною водою протягом 10 
хвилин, та не зволікаючи 
проконсультуйтесь з лікарем! 

 
У разі пошкодження контейнеру 
не відкривати ,та звертайтеся за 
телефоном +380…………….. 

 
Забороняється контактувати 
вагітним та годуючим жінкам. 

Avoid any contact with the product 
 

In case of contact with the eyes 
and/or skin rinse thoroughly with cold 
water for at least 10 minutes and 
consult a Doctor or Ophthalmologist 
immediately. 

 
In case of spillage or damage, do not 
touch and contact immediately 
+.. /.… ... … 

 
Any contact with pregnant or breast- 
feeding women must be avoided. 
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