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De ideale oplossing voor tijd- en temperatuur gevoelige Life Science & Healthcare zendingen.
WANNEER MEDISCHE INNOVATIE AFHANKELIJK IS VAN SNELHEID EN ZEKERHEID
Bij DHL Express hebben we ervaren personeel met een focus
op het garanderen van een veilige doorstroming van tijd- en
temperatuur gevoelige zendingen.
DHL MEDICAL EXPRESS levert onderzoeksgeneesmiddelen,
vaccins en medisch materiaal veilig en snel naar de gewenste
bestemming. Klinisch materiaal en andere retour-stromen van
ziekenhuizen worden zorgvuldig afgeleverd naar centrale
laboratoria voor analyse.
Met DHL MEDICAL EXPRESS heeft u de mogelijkheid om de
gevoelige inhoud van uw zending gekoeld of bevroren te versturen door gebruik te maken van onze verpakkingsmogelijkheden.

De mogelijkheden van verzenden met
DHL MEDICAL EXPRESS:
• Opties voor gekoeld en bevroren zendingen
• Dry Ice levering en aanvulling indien nodig
• Transport van biologische materialen, zoals
UN3373 categorie B
• Vroegst mogelijke aflevering de volgende dag
• Standaard zaterdaglevering indien nodig
• Meerdere verpakkingsmogelijkheden
• Deskundige klantenservice voor het monitoren en boeken
van uw zendingen
• 24/7 monitoring om eventuele incidenten snel te herstellen
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DHL MEDICAL EXPRESS is ontwikkeld in samenwerking
met de markt om te voldoen aan de transportbehoeften van
Contract Research Organizations, biotechnologische- en
farmaceutische bedrijven.
De voordelen van DHL MEDICAL EXPRESS

DHL MEDICAL EXPRESS biedt u de volgende ondersteuning:
• Een centraal contact voor de duur van het programma
• Lokale contacten in elk land waar het onderzoek wordt
uitgevoerd
• Naleving van lokale, regionale of IATA-regelgeving
• Mogelijkheid om de ontvanger voor de transportkosten
te laten betalen
• Quality Control Centres volgen uw zendingen tijdens het
transport
• Vroegst mogelijke afleveringen
• Doorsturen van medische zendingen en terugsturen van
medisch materiaal
• Speciale ondersteuning, afhankelijk van de duur, de locaties,
de gevoeligheid en het volume van de zendingen
• Eigen douanespecialisten om het import- en export proces
te begeleiden
• De betrouwbaarheid van DHL Express met het wereldwijde
netwerk van vliegtuigen en voertuigen

Profiteer van onze aanvullende diensten

Omdat elke situatie anders is, biedt DHL Express
verschillende aanvullende diensten die een oplossing
kunnen bieden aan uw verzendbehoeften.
• Verzekering: Extra financiële bescherming gebaseerd op
de werkelijk waarde van de inhoud van uw zending
• Verpakking: Diverse temperatuur gecontroleerde verpakkingen voor een optimale

bescherming van uw zending
• G
 ekoeld materiaal: Dry Ice of gel packs voorzien bij
verzending om de temperatuur van de inhoud te regelen
tot aan aflevering
• Facturatie: Flexibele opties voor de facturering van
toeslagen, heffingen en belastingen
• Smart Sensor-technologie: Monitoring van de
temperatuur van uw zendingen tijdens het transport
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Wilt u meer weten over onze MEDICAL EXPRESS-service,
mail dan naar MedicalExpress.NL@dhl.com

