
P650 INSTRUÇÃO PARA EMBALAGEM P650
Esta instrução é aplicável ao número ONU 3373
Provisões Gerais:
Espécimes para diagnósticos devem ser embalados em embalagens
de boa qualidade, as quais devem ser suficientemente resistentes
para suportar os impactos e os carregamentos normalmente
enfrentados durante o transporte, incluindo transbordo entre unidades
de transporte e armazenamento, bem como qualquer remoção de um
pallet ou sobreembalagem para subseqüente movimentação manual
ou mecânica. As embalagens devem ser
construídas e fechadas de modo a evitar qualquer perda do conteúdo
que possa ser causada em condições normais de transporte, por ação
de vibração, ou por mudanças de temperatura, umidade ou pres-
são.
Os recipientes primários devem ser embalados em embalagens se-
cundárias de modo que, sob condições normais de transporte, não
possam romper, serem perfurados ou vazar seu conteúdo na em-
balagem secundária.
As embalagens secundárias devem estar seguras em embalagens
externas com material de acolchoamento apropriado. Qualquer va-
zamento do conteúdo não deve prejudicar substancialmente as pro-
priedades protetoras do material de acolchoamento ou da
embalagem externa.
Para o transporte, a embalagem externa deve ser marcada de forma
legível e durável com as palavras "Espécimes para Diagnósticos" e
"UN 3373".
A embalagem completa deve ser capaz de ser aprovada com sucesso
no ensaio de queda livre em 6.3.2.5, como especificado em 6.3.2.3 e
6.3.2.4, exceto que a altura de queda não deve ser inferior
a 1,2m.
Para Líquidos
O(s) recipiente(s) primário(s) deve(m) ser à prova de vazamento e
não deve(m) conter mais de 500 ml.
Deve existir material absorvente entre o recipiente primário e a
embalagem secundária, se vários recipientes primários frágeis são
colocados em uma embalagem secundária única, estes devem ser
individualmente embrulhados ou separados para que se evite o con-
tato entre eles. O material absorvente, tal como algodão em rama,
deve ser em quantidade suficiente para absorver todo o conteúdo dos
recipientes primários e deve ter uma embalagem
secundária à prova de vazamentos.
O recipiente primário ou embalagem secundária deve ser capaz de
suportar, sem vazamento, uma pressão interna, produzindo uma pres-
são diferencial não inferior a 95kPa (0,95bar).
Se for assegurado que os espécimes de diagnóstico sejam embalados
e marcados de acordo com esta instrução de embalagem, nenhuma
outra exigência para este Regulamento deve ser aplicada.
Para Sólidos
O(s) recipiente(s) primário(s) deve(m) ser à prova de vazamento e
não deve conter mais que 500g.
Se vários recipientes primários frágeis são colocados numa
embalagem secundária única, eles devem ser ou individualmente
embrulhados ou separados para evitar o contato entre eles e devem
ter uma embalagem secundária a qual deve ser à prova de va-
zamento.
Se for assegurado que os espécimes de diagnóstico sejam embalados
e marcados de acordo com esta instrução de embalagem, nenhuma
outra exigência para este Regulamento deve ser aplicada. [NR]




