
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ 


Τα κυτταροστατικά φάρμακα, έχουν καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο ή/και τερατογόνο δράση είναι  
ιδιαίτερα τοξικά και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή.


 Για τους λόγους αυτούς η ESOP συστήνει στους φαρμακοποιούς να συμπεριλάβουν στους 
διαγωνισμούς τους, κριτήρια που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας, ζητώντας από τους 
προμηθευτές να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:


- Χαρακτηριστικά της φιάλης προκειμένου να αποφευχθεί η θραύση (πλαστικό για παράδειγμα)


- Διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή των εξωτερικών επιμολύνσεων 
(παραδείγματα: καθαρισμός, εξωτερικό περίβλημα, επίπεδα υπολειμμάτων κ.λπ.)


Η ESOP συνιστά ασφαλείς μεθόδους μεταφοράς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των 
Quapos (www.esop.eu) και επιμένει στα ακόλουθα σημεία:


- Η παράδοση πρέπει να γίνεται σε ασφαλείς στεγανές σφραγισμένες συσκευασίες (όχι 
χαρτοκιβώτια).


- Η παράδοση να γίνεται ξεχωριστά από την υπόλοιπη παραγγελία.

-
- Η επισήμανση του περιεχομένου να είναι σαφής από το εξωτερικό περίβλημα της συσκευασίας 

και να αποτελείται από :

-
o Ένα λογότυπο που επισημαίνει τον κίνδυνο με μια προειδοποίηση που μπορεί να γίνει εύκολα 
κατανοητή ακόμη και από ένα μη εκπαιδευμένο άτομο.

o Ένα κείμενο που υποδεικνύει ότι:

Πρέπει να αποφεύγεται κάθε επαφή καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε 
ενδεχόμενη επαφή,

 Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης σχετικά με θέματα 
διασποράς.


 Οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χειρίζονται ή να 
έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα αυτά.


! Οι όροι πρέπει να είναι απλοί ώστε να είναι κατανοητοί από όλους.


! Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο στη γλώσσα που ομιλείται στην περιοχή του αποστολέα και

παραλήπτη. Εάν τα εμπορεύματα διασχίζουν διεθνή  σύνορα, η ανάγκη προσθήκης άλλων

γλωσσών θα πρέπει να εξεταστεί.


- Οι συσκευασίες με σημεία φθοράς θα πρέπει να μπαίνουν αμέσως σε καραντίνα και να γίνεται 
επικοινωνία με τον προμηθευτή.


 Δεν συνιστάται η επιστροφή κατεστραμμένων κυτταροτοξικών φιαλιδίων στον προμηθευτή, αλλά 
θα πρέπει να απορρίπτονται με τον κατάλληλο τρόπο.


Υπόδειγμα ετικέτας 
    

       Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με το προϊόν

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή/και το δέρμα ξεπλύνετε καλά με κρύο νερό για τουλάχιστον 
10 λεπτά και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό ή οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση διασποράς ή καταστροφής, μην αγγίζετε και επικοινωνήστε αμέσως

+.. /.... ... ...

Πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες.


 Η ESOP ευχαριστεί όλους τους συνεργάτες που συμμετέχουν στη βελτίωση της ασφάλειας




Συστάσεις που εγκρίθηκαν από τους αντιπροσώπους του ESOP Συντονισμός: Monique 
Ackermann


