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1. Rakke või kudesid sisaldava pakendi märgisele tuleb kanda vähemalt järgmised andmed: 
1) toote identifitseerimiskood; 
2) rakkude või kudede nimetus; 
3) eemaldamise kuupäev ja kellaaeg; 
4) hoiatused; 
5) kasutatavad säilitusained; 
6) autoloogse annetuse korral märge „AINULT AUTOLOOGSEKS KASUTAMISEKS“; 
7) suunatud annetuse korral retsipiendi kood; 
8) ühine Euroopa kood inimkasutuseks vabastatavate rakkude või kudede korral või 
annetuse identifitseerimistunnus, kui rakke või kudesid kasutatakse muuks otstarbeks. 
Kui alapunktides 3–8 nõutud teavet ei ole võimalik esitada pakendi märgisel, tuleb see kanda 
pakendile eraldi lehel lisatuna. 
2. Rakkude või kudede vabastamisel tuleb pakendi märgisele kanda vähemalt järgmised 
andmed: 
1) toote identifitseerimiskood;  
2) rakkude või kudede nimetus; 
3) partii number; 
4) hankija või käitleja kontaktandmed; 
5) eemaldamise kuupäev ja kellaaeg või aegumistähtaeg; 
6) autoloogse annetuse korral vastav märge ja doonori/retsipiendi kood; 
7) suunatud annetuse korral retsipiendi kood; 
8) märge „BIOLOOGILINE OHT“, kui on teada, et rakud või koed on teatava nakkushaiguse 
markeri suhtes positiivsed. 
Kui alapunktides 4 ja 5 nõutud teavet ei ole võimalik esitada pakendi märgisel, tuleb see 
kanda pakendile eraldi lehel lisatuna. Leht tuleb pakendile lisada nii, et see ei eraldu 
pakendist. 
3. Täiendavalt tuleb kanda pakendi märgisele või eraldi dokumendis pakendile lisatuna: 
1) rakkude või kudede kirjeldus ja vajaduse korral mõõtmed; 
2) vajaduse korral andmed rakkude või kudede morfoloogia ja funktsiooni kohta; 
3) rakkude või kudede väljastamise kuupäev ja kellaaeg; 
4) tehtud uuringute tulemused koos hälvete lubatud piiridega; 
5) nõuded transpordi- ja ladustamistingimustele; 
6) juhised pakendi avamiseks ja rakkude või kudede käsitsemiseks; 
7) kasutatavad säilitusained ja säilivusaeg pärast pakendi avamist; 
8) juhised rasketest kõrvaltoimetest ja rasketest kõrvalekalletest teatamiseks; 
9) võimalike kahjulike jääkide (näiteks antibiootikumid, etüleenoksiid jne) esinemine; 
10) imporditud rakkude ja kudede puhul riik, kust rakud või koed on hangitud ning eksportiv 
riik (kui see erineb riigist, kust rakud või koed on hangitud). 
4. Rakkude või kudede transpordiks kasutatava konteineri märgisel peab olema vähemalt 
järgmine teave: 
1) hankija või käitleja kontaktandmed, sealhulgas aadress ja telefoninumber; 
2) vastuvõtja kontaktandmed, sealhulgas aadress ja telefoninumber; 
3) märge „ETTEVAATUST KÄSITSEMISEL“ ja teave selle kohta, et pakend sisaldab 
inimpäritolu rakke või kudesid; 
4) transportimise alguse kuupäev ja kellaaeg; 



5) täpsustatud transpordi- ja ladustamistingimused, sealhulgas juhised konteineri hoidmiseks 
asjakohasel temperatuuril ja asjakohases asendis; 
6) elusrakkude puhul märge „MITTE KIIRITADA“; 
7) märge „BIOLOOGILINE OHT“, kui on teada, et rakud või koed on teatava 
nakkushaigusemarkeri suhtes positiivsed; 
8) autoloogse annetuse korral märge „AINULT AUTOLOOGSEKS KASUTAMISEKS“. 
 


