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Spoedstroom
monstermateriaal
Meer informatie over de
doorlooptijden en tarieven
staat op onze website
www.gddiergezondheid.nl of
webshop www.gdwebshop.nl.
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DIERGEZONDHEID
GD, Postbus 9, 7400 AA Deventer

SPOED
GD
Postbus 9
7400 AA Deventer
plak hier uw retoursticker

Met de ophaaldienst voor monstermateriaal kunnen onder andere dierenartsen
praktijken gratis diagnostische monsters insturen naar GD. Voor specifieke
bepalingen kunt u een spoedaanvraag doen. U dient deze inzendingen te
voorzien van een speciaal geel spoedetiket.
Voor alle labbepalingen gelden standaard doorlooptijden, maar voor specifieke bepalingen kunt u ook
een spoedaanvraag doen. In deze gevallen dient u inzendingen, voor een tijdige verwerking en uitslag,
te voorzien van een speciaal geel spoedetiket. Het spoedetiket stellen wij gratis ter beschikking via
onze webshop (artikelnummer VDETI130). Voeg bij uw volgende bestelling dus de spoedetiketten toe,
zodat u deze altijd bij de hand heeft. Meer weten? Vraag uw relatiebeheerder bij een volgend bezoek of
ga naar www.gddiergezondheid.nl/spoed.
De spoedstroom geldt voor onderstaande producten.
Artikelnr

Productnaam

11336

PRRSv agens PCR (serum) pool 2-5 (spoed)

11337

PRRSv agens PCR (serum) (spoed)

11450

Salmonella typering door RIVM (spoed)

11452

Streptococcus equi pool 1-3 PCR (neusswab) spoed

11453

Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR (neusswab) spoed

11455

Streptococcus equi pool 1-3 PCR (spoeling) spoed

11456

Streptococcus equi pool 1-3 PCR (abcesinhoud) spoed

11457

Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR (EDTA) spoed

11458

Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR(aspiratie biopt)spoed

11459

Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR (vaginaalswab) spoed

11496

Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR (weefsel) spoed

11550

PED virus agens PCR (faeces) (spoed)

11551

PED virus agens PCR (faeces) pool 2-3 (spoed)

11552

PED virus agens PCR (Eswab) (spoed)

11553

PED virus agens PCR (Eswab) pool 2-3 (spoed)

11565

BVD virus ELISA (serum) vanaf 1 maand spoed

11566

Leptospira hardjo antistoffen ELISA (serum) spoed

11567

Paratuberculose antistoffen ELISA (serum) spoed

11568

IBR gE antistoffen ELISA (serum) spoed

11569

IBR gB antistoffen ELISA (serum) spoed
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Verpakkingsinstructie
diagnostisch monstermateriaal
ADR wetgeving
Het ADR is de internationale wetgeving voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen over de weg. Voor GD heeft deze wet onder
andere betrekking op het verpakken van diagnostische monsters.
Vervoerder én opdrachtgever zijn hiervoor in dezelfde mate
verantwoordelijk én aansprakelijk. De Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILenT) is belast met het toezicht.

Indeling biologisch monstermateriaal
Biologisch monstermateriaal wordt ingedeeld in 2 categorieën:
- Categorie A: UN-nummers UN 2814 ‘Infectieuze stoffen, gevaarlijk
voor mensen’ en UN 2900 ‘Infectieuze stoffen, alleen gevaarlijk
voor dieren’. Het gaat hierbij voornamelijk om culturen van
ziekteverwekkers.

Deze verpakkingsmaterialen zijn uit voorraad leverbaar:
Artikelnr

Productnaam

VDTRA106

Vouwdoosje voor 36 buisjes, incl. (10 stuks)

VDTRA117

Enveloppe diagnostisch materiaal A5 (50 stuks)

VDTRA159

Sealbag diagnostisch materiaal 16,5 x 26,5 cm (100 stuks)

VDTRA119

Absorptiemateriaal voor 3 buisjes (50 stuks)

VDTRA120

Enveloppe diagnostisch materiaal A4 (50 stuks)

VDTRA158

Sealbag diagnostisch materiaal 25,5 x 38,5 cm (100 stuks)

VDTRA122

Absorptiemateriaal voor 5 buisjes (50 stuks)

VDTRA157

Absorptievel 9 x 13cm (50 stuks)

VDTRA126

Sealbag 590 x 620 + handvat

VDTRA156

Absorptievel 20 x 30 cm (100 stuks)

VDTRA128

Doos golfkarton 201/A 280 x 280 x 150

VDET121

Etiket Diagnostic Specimens UN 3373

Histologisch onderzoek: Objectglaasjes pathologie
VDTRA136

Potje Pathologie 50 ml (met 30 ml formaldehyde)

VDTRA137

Potje Pathologie 100 ml (met 50 ml formaldehyde)

VDTRA138

Potje Pathologie 400 ml (met 200 ml formaldehyde)

VDTRA139

Potje Pathologie 1000 ml (met 500 ml formaldehyde)

VDTRA140

Potje Pathologie 2500 ml (met 1250 ml formaldehyde)

Cytologisch onderzoek: Objectglaasjes + verzendmateriaal
VDTRA131

Container verzend voor 2 objectglaasjes

VDTRA159

Sealbag diagnostisch materiaal 16,5 x 26,5 cm (100 stuks)

VDTRA157

Absorptievel 9 x 13 cm (50 stuks)

VDTRA117

Enveloppe diagnostisch materiaal A5 (50 stuks)

- Categorie B: al het diagnostisch materiaal dat niet in categorie
A valt moet worden ingedeeld in UN 3373 ‘biologische stof,
categorie B’.
Het meeste materiaal is categorie B materiaal. Als dit wordt
vervoerd met verpakkingsinstructie P650, hoeft niet aan andere
eisen van het ADR voldaan te worden.
Voor routine diagnostische monsters waarin zich naar alle
waarschijnlijkheid géén infectieuze agentia bevinden, moet de
verpakking breukvast en lekvrij zijn bij transport door een koerier
of met eigen vervoer of taxi. Het hoeft niet te voldoen aan de
hieronder beschreven specifieke eisen van P650. Voor diagnostische
monsters die mogelijk infectieuze agentia kunnen bevatten en
‘routine diagnostische monsters’ die per post worden verstuurd,
blijft P650 van toepassing.

Verpakkingsinstructie P650
Het monstermateriaal dat naar GD wordt verzonden valt doorgaans
binnen categorie B. Zo niet, dan graag contact opnemen met GD
telefoonnummer 0900-202 0012.

Hieronder de instructie voor biologische stoffen
categorie B:
- De verpakking moet van goede kwaliteit zijn om verlies van inhoud
door vervoersomstandigheden te voorkomen.
- De verpakking bestaat uit drie lagen, waarvan de tweede of derde
laag stijf moet zijn.
- De eerste verpakking moet zo zijn verpakt in de tweede zodat deze
niet kan breken. De tweede verpakking moet (met opvulmateriaal)
zijn vastgezet in de derde verpakking. Bij lekkage mag dit niet te
zien zijn aan het eventuele opvulmateriaal of de derde verpakking.
- Het kenmerk UN 3373 (50x50mm) moet op de buitenzijde staan,
evenals het opschrift ‘biologische stof categorie B’ nabij het
kenmerk.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met het Vervoers informatie
centrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport, telefoon
088-4890000 of www.ilent.nl.

Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl
GD1291/01-19

