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MEDBOX PLUS 
HŐMÉRSÉKLET KRITIKUS SZÁLLÍTMÁNYOK CSOMAGOLÁSÁRA 

LEÍRÁS   

Alkalmazása közúti- illetve légiszállítású hőmérséklet kritikus szállítmányok szárazjégbe csomagolásával ajánlott 

elsősorban klinikai kísérletek esetén (megfelel az ADR és IATA előírásoknak).  

A MEDBOX PLUS ELŐNYEI: 

 Professzionális megjelenés 

 Teljes megoldás egy csomagban. 

 Egyszerű kezelhetőség. 

 Egyediesítés lehetséges. 

 Előírásoknak megfelel.  

 

 RFID-vel (nyomkövető) bővíthető  

EGY KOMPLETT „MEDBOX PLUS” RÉSZEI: 

 1 fehér kartondoboz felirattal 

 1  EPS-doboz egyedi rögzítéssel 

 1 Simítózáras tasak, amiben a készlet darabjai vannak 

 3 Szivárgásmentes 95kPa Lab-Sealbag® tasak ( száraz-

jéghez megfelelő). 

 3 Szabadalmaztatott kartonpapír rögzítő .  

 3 nedvszívó lap (12x14cm)  

 1 angol nyelvű használati utasítás 

 MÉRETEK, JELLEMZŐK:  

 A Medbox külső kartonjának méretei: (Hosszúság x szélesség x magasság:)  380 x 380 x 400 mm.  

 A belső EPS-doboz méretei: Hosszúság 300 x széleség 300 x magasság 280 mm. 

 A Medbox legfeljebb 16 kg szárazjeget tartalmazhat. 

 100 órán át fagyasztva tartja a szállítmányt (tesztelve és ellenőrizve; 13,3 kg szárazjeget véve alapul.)  

 Legfeljebb 120 db 3,5 ml-es fiola tárolására tervezve 

 
A Forgalmazó minden nyilatkozata, technikai információja és javaslata a Gyártó megbízhatónak ítélt tesztjein alapul, azonban azok pontossága és 
teljessége nem garantált. A kifejezett és a hallgatólagos garancia helyett az alábbi kijelentést kell érvényesnek tekinteni: A hibásnak bizonyult 
terméket az Eladó és a Gyártó köteles kicserélni, azonban más kötelezettség nem terheli őket. Használat előtt a Felhasználónak kell megítélnie, 
hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra, és a Felhasználó viseli az összes ehhez kapcsolódó kockázatot és felelősséget. Az Eladó 
fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül fejlessze, és ezáltal megváltoztassa a terméket. Sem az Eladó, sem a Gyártó nem felelős akár a 
szerződésen kívüli, akár a szerződés szerinti, közvetlen, közvetett vagy származtatott veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő 
felhasználásából ered. Az itt nem felsorolt nyilatkozatnak vagy javaslatnak semmilyen kötelező érvénye nincsen, hacsak a Gyártó és/vagy az 
Eladó által is aláírt megegyezés mást nem állít.  
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Használati útmutató 

  

 
1.Töltse meg a Sealbag® tasakot és tegye bele a nedszívót! Ne tegyenek szárazjeget a Sealbag@tasakba! 

   

2. Szedje le a linert a Sealbag® tasak szájáról és zárja le a tasakot !  

   

3. Rögzítse a Sealbag® tasakot az összehajtott kartonlap közé és rögzítse az egészet az EPS-dobozba !  

  

4. Töltse meg az EPS-dobozt szárazjéggel!  




