
Instructiuni de ambalare pentru retur
Return Packaging Instructions

Este important ca aceste instrucțiuni sa fie urmate 
intocmai  pentru a asigura pastrarea probelor la 
temperaturi optime în timpul transportului. 
Va mulțumim. 

It is important these instructions are carried out 
correctly to ensure the samples are kept at optimum 
temperatures during transit. 
Thank You.  

Odată ce recolectarea este terminata, 
plasati toate probele (tesut din cordonul 
ombilical, sânge matern și sânge din 
cordonul ombilical) în interiorul Pungii 
/ Pungilor Specimen Biohazard. Sigilați 
pungile prin dezlipirea benzii albe 
autoadezive și plierea peste margine.

Dupa ce ati pus inapoi  capacul de 
polistiren   al containerului de transport, 
plasati  documentația însoțitoare deasupra 
capacului.

Odată ce probele sunt în interiorul Pungilor 
de transport Specimen Biohazard și 
acestea sunt sigilate, scoateti pachetul cu 
Thermogel din containerul de transport și 
pliati-l în jurul Pungilor sigilate ce contin 
probele biologice. 

Închideți Cutia de Transport Exterioara, 
destinata curierului, și atașați sigiliul de 
siguranță. Dezlipiti partea din spate a 
sigiliului și fixați capacul Cutiei de Transport 
Exterioare.

Plasati mostrele împachetate in pachetul 
cu Thermogel, înapoi în interiorul 
containerului de transport. Fixati bine 
capacul de polistiren în partea de sus a 
containerului.

Puneti Cutia de Transport sigilată în 
interiorul pungii de transport furnizate 
și sigilati. Eșantionul este acum gata de 
livrarea catre laboratorul de procesare. 
Pastrati cutia la temperatura camerei. Vă 
rugăm să nu păstrati in frigider.  

Once the collection is complete place all 
samples (Cord tissue, maternal blood and 
Cord blood) inside the Specimen Transport 
Bag or bags (if required). Seal the bag by 
removing the tear off strip and folding over 
the flap. 

Place the lid back on the Shipping 
Container and leave any accompanying 
documentation on top of the polystyrene 
container. 

Once the samples are inside the Specimen 
Transport Bags and sealed, remove the Gel 
Pack from the shipping container and wrap 
it around the sealed bag(s)

Close the Outer Shipping Box and attach 
the security seal. Peel off backing and 
secure to front of the courier box.

Place the Gel Pack wrapped samples back 
inside the shipping Container. Place the 
polystyrene lid securely on top of the 
shipper.

Place the sealed box inside the shipping 
pouch which is provided and seal. The 
sample is now ready for shipment to the 
Processing Laboratory.  Keep the box 
at room temperature.  Please do not 
refrigerate.  


