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Niniejsza instrukcja ma zastosowa

(1) Opakowania powinny by� d

ładunkowe, wyst�puj�ce nor

transportowymi cargo lub ko

i magazynami, jak równie� k

manipulowania r�cznego lub 

aby w stanie gotowym do 

warunkach przewozu, na skut

(2) Opakowanie powinno si� skła

(a) naczynia pierwotnego;

(b) opakowania po�rednieg

(c) opakowania zewn�trzn

z których albo po�rednie albo

(3) Naczynia pierwotne powinny

warunkach przewozu nie mo

opakowania po�redniego. O

zewn�trznych przy u�yciu o

powinien w istotny sposób 

zewn�trznego. 

(4) Dla przewozu, oznakowanie

opakowania zewn�trznego w 

mie� kształt kwadratu ustaw

50 mm; szeroko�� linii powin

wysoko�ci. Na opakowaniu z

nazwa przewozowa „MATE

o wysoko�ci co najmniej 6 mm

 

(5) Przynajmniej jedna p

wymiary 100 mm × 100 mm

(6) Gotowa sztuka przesyłki p

swobodny spadek z wysok

odpowiednich sekwencji b

który powinien zosta� wc

po�rednim. 

(7) Dla materiałów ciekłych: 

(a) Naczynie(-nia) pierwot

(b) Opakowania po�rednie

(c) Je�eli jest wi�cej kru

po�rednich, to powin

naczyniami; 

(d) Materiał absorpcyjny 

wtórnym. Materiał abso

naczynia pierwotnego,

wy�ciełaj�cego lub opa

(e) Naczynie pierwotne 

wewn�trzne 95 kPa (0,
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wanie do UN 3373. 

� dobrej jako�ci, wystarczaj�co mocne, aby wytrzyma�

ormalnie podczas przewozu, ł�cznie z przeładunkie

kontenerami oraz pomi�dzy jednostkami transportowy

� ka�de zdj�cie z palety lub wyj�cie z opakowania zb

b mechanicznego. Opakowania powinny by� wykonane

 przewozu uniemo�liwiały jakikolwiek ubytek ich 

utek drga�, zmian temperatury, wilgotno�ci lub ci�nieni

łada� przynajmniej z trzech elementów:  

o; 

iego; oraz 

� znego, 

bo zewn�trzne powinno by� sztywne. 

ny by� umieszczone w opakowaniach wtórnych, w taki 

ogły by� rozbite, przedziurawione lub, aby ich zawa

Opakowania po�rednie powinny by� zabezpieczo

 odpowiedniego materiału wy�ciełaj�cego. Jakikolwi

b osłabi� wła�ciwo�ci ochronnych materiału wy�cie

nie pokazane poni�ej powinno by� umieszczone na

w kolorze kontrastowym i powinno by� dobrze widocz

awionego pod k�tem 45° (kształt rombu) o minimaln

winna mie� co najmniej 2 mm, a litery i cyfry powinn

 zewn�trznym, w miejscu przyległym do znaku w ks

ERIAŁ BIOLOGICZNY, KATEGORIA  B” powinn

mm. 

 

powierzchnia opakowania zewn�trznego pow

mm. 

i powinna by� na tyle mocna, aby przej�� z wynikiem

oko�ci 1,2 m okre�lone w 6.3.5.3, zgodnie z wymagani

 badania spadku, nie powinien wyst�pi� �aden wycie

� wchłoni�ty przez materiał absorpcyjny, o ile jest w

otne powinno(-y) by� szczelne; 

ie powinny by� szczelne; 

kruchych naczy� pierwotnych umieszczonych w po

inny by� owini�te lub oddzielone, aby uniemo�liw

 powinien by� umieszczany pomi�dzy naczyniem pi

bsorpcyjny powinien u�yty w ilo�ci wystarczaj�cej do w

o, aby �adne uwolnienie materiału ciekłego nie narusz

pakowania zewn�trznego; 

 lub opakowanie po�rednie powinny wytrzymywa�

0,95 bara). 

P650 

a� wstrz�sy oraz czynno�ci 

kiem pomi�dzy jednostkami 

wymi cargo lub kontenerami  

 zbiorczego w celu dalszego 

ne i zamykane w taki sposób, 

h zawarto�ci w normalnych 

nia. 

ki sposób, aby w normalnych 

arto�� nie wydostała si� do 

czone wewn�trz opakowa� 

wiek wyciek zawarto�ci nie 

�ciełaj�cego lub opakowania 

na zewn�trznej powierzchni 

czne i trwałe. Znak powinien 

alnych wymiarach 50 mm × 

inny mie� co najmniej 6 mm 

kształcie rombu, prawidłowa 

inna by� naniesiona literami 

winna mie� minimalne 

iem pozytywnym badanie na 

niami 6.3.5.2 W nast�pstwie 

iek z naczynia pierwotnego, 

 wymagany w opakowaniu 

pojedynczych opakowaniach 

�liwi� kontakt mi�dzy tymi 

pierwotnym a opakowaniem 

 wchłoni�cia całej zawarto�ci 

szyło integralno�ci materiału 

a� bez wycieku ci�nienie 
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(8) Dla materiałów stałych: 

(a) Naczynie(-a) pierwotne powinno(-y) by� pyłoszczelne; 

(b) Opakowania po�rednie powinny by� pyłoszczelne; 

(c) Je�eli jest wi�cej kruchych naczy� pierwotnych umieszczonych w pojedynczych opakowaniach 

po�rednich, to powinny by� one owini�te pojedynczo lub oddzielone, aby uniemo�liwi� kontakt 

mi�dzy tymi naczyniami. 

(d) Je�eli istniej� jakiekolwiek w�tpliwo�ci co do tego, �e podczas przewozu mog� si� pojawi� 

pozostało�ci materiału ciekłego w naczyniu pierwotnym, to powinno by� zastosowane opakowanie 

zawieraj�ce materiał absorpcyjny wła�ciwy dla materiału ciekłego. 

(9) Próbki schłodzone lub zamro�one: lód, suchy lód, ciekły azot 

(a) Je�eli suchy lód lub ciekły azot jest stosowany jako czynnik chłodz�cy, to powinny by� spełnione 

wymagania podane w 5.5.3. Je�eli jest stosowany lód, to powinien by� umieszczony na zewn�trz 

opakowania po�redniego lub w opakowaniu zewn�trznym lub opakowaniu zbiorczym. Dla 

zabezpieczenia opakowania po�redniego w pierwotnym poło�eniu powinny by� zastosowane 

wzmocnienia wewn�trzne. Je�eli stosowany jest lód, to opakowanie zewn�trzne lub opakowanie 

zbiorcze powinny by� szczelne.  
(b) Naczynie wewn�trzne i opakowanie po�rednie powinny zachowa� integralno�� w temperaturze 

zastosowanego czynnika chłodz�cego, jak równie� w temperaturach i przy ci�nieniach, które mogłyby 

powsta� gdyby utracono chłodzenie. 

(10) Umieszczaj�c sztuki przesyłek w opakowaniu zbiorczym, znaki tych sztuk przesyłek wymagane niniejsz� 

instrukcj� pakowania powinny by� albo wyra�nie widoczne albo naniesione w widocznym miejscu na 

zewn�trz opakowania zbiorczego. 

(11) Materiały zaka�ne UN 3373 opakowane i oznakowane zgodnie z niniejsz� instrukcj� pakowania, 

nie podlegaj� �adnym inny przepisom ADR. 

(12) Dla nadawców lub osób przygotowuj�cych sztuk� przesyłki (np. pacjentów), powinny by� przygotowane 

przez wytwórców tych opakowa� i pó�niejszych dystrybutorów czytelne instrukcje napełniania i zamykania 

opakowa�, aby była ona przygotowana prawidłowo do przewozu. 

(13) Inne towary niebezpieczne nie powinny by� pakowane do tego samego opakowania, co materiał zaka�ny 

klasy 6.2, o ile s� one niezb�dne dla zachowania stanu wyj�ciowego, stabilizacji lub zapobiegania 

zagro�eniom wywoływanym przez materiał zaka�ny lub neutralizacji materiałów zaka�nych. Towary 

niebezpieczne klasy 3, 8 lub 9 w ilo�ciach 30 ml lub mniejszej mog� by� pakowane do naczynia 

pierwotnego zawieraj�cego materiał zaka�ny. W przypadku pakowania towarów niebezpiecznych w tak 

małych ilo�ciach z materiałami zaka�nymi, zgodnie z niniejsza instrukcj� pakowania, �adne inne 

wymagania ADR nie musz� by� stosowane. 

(14) W przypadku jakiegokolwiek wycieku lub rozlania materiału w jednostce transportowej cargo, nie mo�na 

u�ywa� jej bez uprzedniego usuni�cia rozlanego materiału, oczyszczenia i, je�eli jest to konieczne, 

dezynfekcji lub neutralizacji. Pozostałe towary i przedmioty, przewo�one w tej jednostce transportowej 

cargo, powinny by� sprawdzone ze wzgl�du na mo�liwo�� ich ska�enia. 

Wymaganie dodatkowe: 

Opakowania alternatywne do przewozu materiałów zwierz�cych mog� by� dopuszczone przez wła�ciw� pa�stwa 

pochodzenia 
a
 zgodnie z postanowieniami 4.1.8.7. 

 

 

  

                                                           
a
  Je�eli pa�stwo pochodzenia nie jest Umawiaj�c� si� Stron� ADR, wła�ciwa władza pierwszej Umawiaj�cej si� 

Strony ADR, do której dotarła przesyłka. 


