
 
 

Recommendations approved by ESOP delegates                               Coordination : Monique Ackermann  
Date of approbation: 24.01.2008                                                                                                          Version 1 
 

Fokozottan veszélyes gyógyszerek szállítására vonatkozó javaslatok 

A CMR (karcinogén, mutagén és/vagy reproduktív) toxicitással rendelkező szerek, mint a 
citotoxikumok és az antivirális szerek fokozottan veszélyes szerek, így kiemelt figyelmet 
igényel kezelésük. Ezért az Európai Onkológiai Gyógyszerészeti Társaság (ESOP) azt javasolja a 
gyógyszerészeknek, hogy ajánlatkérés során a beszállítóktól kérjék az alábbi információkat: 

• Elsődleges csomagolás jellemzői (pl.: műanyag, üveg, törésállósság), 
• Külső kontamináció elkerülésére használt eljárások (pl.: tisztítás, külső borítás, 

szennyezettségi szint mérése, stb.). 

 

Az ESOP biztonságos szállítási módokat javasol a Quapos irányelvei szerint (www.esop.eu) és 
a következő, sarkalatos pontokhoz ragaszkodik: 

• A szállítmánynak szivárgásbiztos ládákban kell lennie szállítás során (nem 
kartondobozokban). 

• A szállítmánynak a rendelés többi elemétől szeparálva kell lennie. 
• A tartalom címkéje jól látható helyen legyen a külső csomagoláson és tartalmazza a 

következőket: 
o Egy, a laikusok számára is egyértelmű veszélyre felhívó jelzés. 
o Szöveges leírás, mely a következőket tartalmazza: 

 Közvetlen érintkezés elkerülendő, és a teendők érintkezés esetén; 
 Vészhelyzet, kontamináció kapcsán felmerülő kérdések esetén 

keresendő személy(ek), telefonszámok; 
 Várandós, vagy szoptató anyák semmilyen körülmények között nem 

kerülhetnek érintkezésbe ezekkel az anyagokkal 

! Mindezek leírásának egyszerűnek kell lennie, hogy bárki számára 
érthető legyen. 

! A szöveget a feladó és a fogadó országának megfelelő nyelveken kell 
megírni, amennyiben a szállítmány több határon is átutazik, úgy további 
nyelvek hozzáadása megfontolandó. 

o A szemmel láthatóan sérült csomagot azonnal karanténba kell helyezni és 
értesíteni kell a szállítót. Nem tanácsolt sérült, citotoxikus szert tartalmazó 
ampullákat visszaküldeni a feladónak, ezeket az előírásoknak megfelelően kell 
megsemmisíteni. 

http://www.esop.eu/
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Címke minta 

 

 

Az ESOP köszönetet mond minden partnerének, aki elhivatott a biztonság javítás iránt. 

 

 

Kerülje a gyógyszerrel/veszélyes anyaggal történő 
KÖZVETLEN érintkezést! 

Ha bőrre és/vagy szembe kerül, alaposan mossa le hideg 
vízzel legalább 10 percig és azonnal forduljon orvoshoz! 

Sérülés, folyás esetén ne érjen az anyaghoz, azonnal 
hívja a +……../……………………………….számot! 

Terhes, vagy szoptató nők ne érintkezzenek a 
termékkel! 


