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Förslag på förpackning och märkning av 
prover från misstänkt eller bekräftad covid-
patient. 
Prover som tagits från patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 ska tillordnas 
UN3373- Biologiskt ämne, kategori B. På grund av den omfattande provtagningen 
som sker för covid-19 har behov av förenklade provflöden identifierats. I detta 
dokument ges förslag på en förpackningslösning som uppfyller bestämmelserna i 
förpackningsinstruktion P650 i ADR-S och samtidigt ger möjlighet att på ett enkelt 
sätt skicka många prover. Mer om dessa bestämmelser finns i Packa Provet Rätt. 

Bestämmelser i korthet 
• Prov ska förpackas i en förpackning bestående av tre lager

(primärkärl, sekundärförpackning, ytterförpackning)

• Om primärkärlet innehåller vätska ska absorberande material i
tillräcklig mängd för att absorbera hela vätskeinnehållet placeras i
sekundärförpackningen.

• De två innersta lagren (primärkärl och sekundärförpackning) ska
vara täta. Detta gäller även förslutningen av dem.

• Ett av de två yttre lagren (sekundär- eller ytterförpackning) ska
vara styv.

• Ytterförpackningen ska ha en sida som är minst 10x10 cm.

• Ytterförpackningen måste förslutas på ett sådant sätt att
förpackningen inte av misstag öppnas om den faller från 1,2 meter.

Förslag på förpackning vid vägtransport av flera prover i en 
förpackning 
Detta förslag bygger på de provboxar (transportbox för laboratorieprover) som 
dagligdags används inom flera regioner för transport av större mängder prover. 

Lager 1 (primärkärlet) som består av ordinarie rör för det relevanta 
provtagningsmaterialet. Detta kan till exempel vara röret som nasopharynx-pinnen 
kommer i, ett plaströr för en bomullspinne, ett blodrör eller en fecesburk. 
Primärkärlen kan stå i ett ställ eller motsvarande om det underlättar. Ett eller flera 
primärkärl placeras tillsammans med absorberande material (i tillräcklig mängd för 
att absorbera hela provets innehåll) i… 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/


Sida 
2 (2) 

 
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. 
Besök: Forskarens väg 3. Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

    

 

…lager 2 (sekundärförpackningen) som består av en plastpåse. Denna försluts på 
ett sådant sätt att påsen blir tät. Beroende på förutsättningar kan detta till exempel 
vara genom att tejpa igen påsen eller genom att använda en påsklämma. Den 
förslutna påsen placeras i … 

... lager 3 (ytterförpackningen) bestående av en provbox/transportbox för 
laboratorieprover. Annan styv förpackning, t.ex. en kartong, kan användas förutsatt 
att denna förslutas på ett sådant sätt att den inte går upp vid ett fall. 

Ytterförpackningen märks med etikett för UN 3373 
(se höger) samt texten ”BIOLOGISKT ÄMNE, 
KATEGORI B” (minst 6 mm hög text). 

Ytterförpackning och eventuell påsklämma kan 
återanvändas. Det krävs ingen särskilt utbildad 
transportör för att transportera provet. Det finns 
inga krav på dokumentation som ska åtfölja provet. 

 

Förslag på förpackning: 1. Primärkärl, i detta fall blodrör och rör med bomullspinne. 2. 
Primärkärlen placeras i plastpåse tillsammans med absorberande material och i detta fall ett 
ställ. 3. Plastpåsen försluts med en påsklämma och placeras i en ytterförpackning märkt med 
etikett UN3373 och texten ”BIOLOGISKT ÄMNE KATEGORI B”. 4. Exempel på 
ytterförpackning, Provtransportlåda i plast. 5. Exempel på ytterförpackning, plastlåda. 6. 
Exempel på ytterförpackning, kartong. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/

	Förslag på förpackning och märkning av prover från misstänkt eller bekräftad covid-patient.
	Bestämmelser i korthet
	Förslag på förpackning vid vägtransport av flera prover i en förpackning




