RQ 0545 - AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE
DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO (CAT.B)

COLE AQUI ETIQUETA DB

TODOS OS DADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS
Material para análise substância bológica categoria B
Numero de risco: __________
606

Classe de risco: ____________
6.2

Grupo da ONU: ___________
UN3373

Substância de risco: _______
6.2

Remetente
Cliente: ____________________________________________________________________________ Cód. do convênio: ___________________________
CNPJ: ____________________________________________________________________________ Fone de emergência: _________________________
Cidade/ UF:_______________________________________________________________________

CEP: ______________________________________

Des�natário:
Empresa: DB - Medicina Diagnós�ca LTDA CNPJ: 12.433.420/0001-40 Endereço: Rodovia BR376, 11313 - Bairro Cruzeiro Cidade/ UF: São José dos Pinhais/PR
CEP: 83.010-500 Fone de emergência: 0800 648 3434 Médico responsável: Carlos Alberto Mayora Aita CRM/CRF: 22323

Descrição do conteúdo:
Substâncias infectantes, resíduos líquidos e semi sólido (soro, plasma, sangue, urina e fezes, provenientes de análise de ambulátórios médicos, laboratórios
de análise clínica e hospitais).
Este(s) volume(s) contém material(is) categorizado(s) como Substâncias Biológica, categoria B (UN 3373) conforme especiﬁcações abaixo:
Sangue:____________________

Soro:______________________

Plasma:______________________

Urina:_______________________

Fezes:_____________________

HPV:______________________

DNA:________________________

Papa:________________________

Swab:_____________________

Lamino Cul�vo:_____________

Cabelo:______________________

Biópsia:______________________

Outros:_______________________________________________________________________________________________________________________
Total de amostras: _________________

Informar quan�dade por condições de temperatura:
Ambiente:_______________________

Refrigerado:_______________________

Congelado:_______________________

Declaro que todos os materiais foram previamente preparados e conservados dentro das condições de temperatura ao qual requer e orienta a fase préanalí�ca, sendo responsável por qualquer irregularidade ao material inadequado ao Transporte e a Fase Analí�ca.

Declaração do transporte:
Em cumprimento de exigência legal atendendo ao regulamento sanitário da RESOLUÇÃO - RDC N°20, DE 10 DE ABRIL DE 2014 da Agência Nacional de
vigilância Sanitária (ANVISA) e a resolução N° 3.665/11, DE 4 DE MAIO DE 2011 da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), servimo-nos desta,
para efeito de autorização de transporte dos materiais biológicos acima descriminados, em caso de emergência, acidente ou avaria, darei apoio e prestarei
esclarecimentos que forem solicitados pelas autoridades públicas assumindo toda e qualquer responsabilidade compar�lhada junto ao Diagnós�cos do
Brasil, seja ela civil ou criminal decorrente deste transporte, seja junto ao ﬁsco em geral, ou ao privilégio postal da união e a outros terceiros.
Face à DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, ser empresa exclusiva de apoio laboratorial e estar desobrigada da emissão de Nota Fiscal, declaramos que os
materiais transportados se enquadram integralmente na descrição e limitações dos produtos relacionados à Substância Biológica, categoria B, de acordo
com a instrução de embalagem 650 ou transportado em câmera de conservação biológica. Salientamos que o material transportado não apresenta risco
tóxico ou entorpecente.
______________________
Local e data

________________________
Responsável laboratório - carimbo
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