
ЧЕКОР 1:

ЧЕКОР 2:
Извадете ги пакувањата со гел од фрижидер, ставете ги двете пакувања на двете
страни на торбата за ладење, ставете ги подлогите за заштита од замрзнување
покрај пакувањата со гел. Затворете ја торбата за ладење и оставете ја на
собна температура (19°C - 23°C) во тек на 15 минути пред да ја ставите кутијата.

Ставете ги сите пакувања со гел (PER0800) во фрижидер на температура од -18°C 
во период од најмалку 48 часа, а ролните за прицврстување ставете ги во
фрижидер на температура од околу 4°C во тек на 24 часа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА
ТОРБА ЗА ЛАДЕЊЕ

Научете како правилно да ја подготвите и да ракувате со Вашата торба за ладење.

48 ч 24 ч

Пакувања
со гел 

(PER0800)

Пакување со гел (PER0800) Подлога за заштита од замрзнување

19°C - 23°C 
15 минути

A Б

Предметите за ладење имаат рок на траење од пет години од датумот на производство.

Ролни за прицврстување 
ролните ќе се користат

при транспорт на само една кутија

~4°C

В

Составни предмети во торбата за ладење:

2 ролни за 
прицврстување

2 подлоги за заштита
од замрзнување

-18°C

2 пакувања со гел    
(PER0800)



Внимавание при употреба:
Не ја користете торбата за ладење при екстремно ниски надворешни
температури (<0°C).

Забелешка:
Секогаш 
транспортирајте го 
лекот во исправена 
позиција.

Поставете ја кутијата во средина, во
исправена позиција, и пополнете го
празниот простор околу двете страни
на кутијата со ролните за прицврстување .

При патување со една кутија

Поставете ги кутиите во торбата за
ладење во исправена позиција и
осигурете се дека двете шишиња во
кутиите се во средина на торбата за
ладење.

Затворете ја 
торбата.
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Кутијата/ите може да се чува/ат во торбата за ладење до 8 часа 
при транспорт на температура до 25°C.

ЧЕКОР 3:

ЧЕКОР 4:

Нема потреба да се ставаат ролните за прицврстување при транспорт на две кутии.

При патување со две кутии

Подготвено по барање на здравствени работници и oдобрено од Агенција 
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