
 

Kuriérska služba DHL 

Správne balenie a zasielanie vzoriek  

Obal musí byť dobrej kvality, dostatočne pevný, aby odolal otrasom a iným fyzikálnym vplyvom počas 

transportu. Musí byť zabalený a uzavretý tak, aby sa zabránilo akejkoľvek strate obsahu zásielky, 

ktorú by mohla spôsobiť bežná preprava (otrasy, zmeny teploty, vlhkosti a tlaku).  

Obal sa musí skladať z troch častí (trojobal) : 

• Primárna nádoba – skúmavky, eppendorfky, sklíčka a podobne  

• Sekundárne balenie – ochranný obalový materiál 

• Pevný vonkajší obal – škatuľa, obálka a podobne 

DHL poskytuje vyhovujúce prepravky na prepravu biologických substancií (obsahujú všetko potrebné 

– už len vložiť vzorku) – môžete si objednať v Labokline vopred, aby ste boli na prípadnú zásielku 

pripravení. 

 

Pokiaľ nemáte k dispozícii originálne DHL prepravky, môžete postupovať nasledovne: 

1. Vnútorné balenie – primárna nádoba a sekundárne balenie 

Primárne nádoby musia byť balené do sekundárnych tak, aby sa predišlo rozbitiu alebo vytečeniu 

obsahu do sekundárneho balenia. Sekundárne balenia musia byť vložené do vonkajšieho obalu 

a zaistené proti pohybu tlmiacim materiálom. Akékoľvek vytečenie materiálu nemôže narušiť 

integritu tlmiaceho materiálu a ani vonkajšieho obalu. 

Balík musí byť pripravený: 

Pre tekutý materiál : 

• primárne nádoby a sekundárne obaly musia byť nepriepustné a nemôžu obsahovať viac ako 

0,5 l materiálu 

• ak je použitých viac krehkých primárnych nádob v  jednom sekundárnom obale, musia byť  

buď osobitne zabalené alebo zabezpečené tak, aby sa zabránilo priamemu kontaktu medzi 

nimi 



• absorpčný materiál musí byť uložený medzi primárnu nádobu a sekundárne balenie tak, aby 

bol schopný absorbovať celý obsah  primárnej nádoby v  prípade úniku kvapaliny a zároveň 

neporušiť integritu tlmiaceho materiálu a ani vonkajšieho obalu 

•  jeden vonkajší obal nemôže obsahovať viac ako 0,5 l tekutiny  

Pre pevný materiál: 

• primárne nádoby a sekundárne obaly musia byt nepriepustné 

• ak je použitých viac krehkých primárnych nádob v  jednom sekundárnom obale, musia byť  

buď osobitne zabalené alebo zabezpečené tak, aby sa zabránilo priamemu kontaktu medzi 

nimi 

• vonkajší obal nemôže obsahovať viac ako 4 kg materiálu 

Ak je podozrenie, že by sa v primárnej nádobe mohla nachádzať tekutina, je potrebné použiť postup 

ako pri tekutom materiáli, čiže znova absorpčný materiál medzi primárnou nádobou a sekundárnym 

obalom. 

Obalový materiál na vzorky vám radi pošleme zdarma. 

Náš obalový materiál zahŕňa: 

a. Ochranný obal na skúmavky a eppendorfky   b. Ochranný obal na tampóny 

 

 

 

 

 

c. Nádoba na trus  

(vrátane vonkajšieho ochranného obalu)   d. Ochranný obal na sklíčka 

 

 

 

 

 

 



2. Vonkajší obal 

Medzi sekundárnym a vonkajším obalom sa musí nachádzať zoznam tovaru čo sa v  zásielke nachádza 

(napr. žiadanka) 

Balenie vzorky do škatule. Aspoň jedna strana vonkajšieho obalu musí mať rozmery 100 mm x 100 

mm. 

Na vonkajšom obale musí byť umiestnená 

• nálepka UN3373  

o musí mať minimálny rozmer 50 mm x 50 mm  

o nálepka musí byť jasne viditeľná, čitateľná a žiadna jej 

časť nemôže byť prekrytá iným značením 

o veľkosť písma musí byť aspoň 6 mm a hrúbka čiar 

aspoň 2 mm 

o nálepka musí byť celá umiestnená aspoň na jednu 

stranu vonkajšieho obalu 

o správny názov materiálu „BIOLOGICAL SUBSTANCE 

CATEGORY B“ musí sprevádzať nálepku UN3373 

s výškou písmen aspoň 6 mm. 

 

 

 

+ je potrebné vytlačiť sprievodný list a odovzdať kuriérovi spolu so zásielkou 

Grafické zobrazenie                                            

balenia vrstiev 

 

 


