” Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer ”

Beställning av vaccin
•

Beställning av vaccin sker direkt från MSD genom att ringa, mejla eller lägga en beställning via
MSD hemsida.
Telefon:
e-mail:
hemsida:

0771-51 51 00
order@msdvaccinservice.se
www.msdvaccinservice.se

•

För att underlätta, ha alltid ditt kundnummer redo när du kontaktar MSD. Anteckna ditt
kontonummer och ha det tillgängligt när du beställer vaccin till barnmorskemottagningen.

•

Beställ gärna i god tid och ange önskat leveransdatum tillsammans med din beställning.

•

Det är viktigt att du använder varunummer 072566-1023 när du beställer Gardasil 9.

•

Vaccinet levereras i förpackningar med 10 doser. Beställningar läggs hos MSD Vaccinservice
om 4 förpackningar (40 doser) t ex 4, 8, 12 förpackningar per order.

•

Leverans sker i kyllåda som är validerad och håller godkänd temperatur i 80 timmar.
Kyllådan, kylelement och innerkartong återanvänds och skall returneras omgående till Oriola.

o

o

•

För leverans med TWS och BEST ingår returfrakt till Oriola vid leveranstillfället, be
chauffören vänta medan du packar upp vaccinet så att chauffören kan ta med sig
kyllådan direkt i retur till Oriola.
För leveranser med PostNord och Jetpak följ instruktionerna som medföljer lådan.

”Avaktivering av vacciner enligt Europeiska direktivet om förfalskade läkemedel”
Det Europiska direktivet om förfalskade läkemedel (2011/62/EU) betyder att läkemedel
registreras i en databas vid tillverkning och förpackning. När dessa läkemedel sedan levereras
till olika länder så följs de upp och skannas vid olika tillfällen för att kontrolleras mot databasen.
Vid utlämning på apotek eller när de skickas till vaccinatörer såsom tex skolor eller kliniker så
skannas och avaktiveras förpackningarna och på så sätt säkerställs att förpackningarna inte är
förfalskade.
På beställningssidan skall ni kryss i ja, om ni vill att Oriola avaktiverar åt er och nej, om ni
själva sköter avaktivering på kliniken.

” Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer ”

•

Beställning som inkommit före kl. 14.00 levereras tidigast under nästkommande dag.
Leverans sker tisdag–fredag kl. 08.00-17.00, inga leveranser måndagar eller dag efter
helgdag.

•

Har du frågor gällande order, leveranser, och annat går det bra att ringa eller maila
MSD Vaccinservice. Vi har öppet vardagar kl 08.00- 16.30.

