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CNRDD/P07/verze02

Vydání produktu k aplikaci

1. Cíl

kurýrovi k
centru

2.

l kurýr (partnerský registr nebo smluvní 
transportní organizace)

3.

3.1. aplikaci, kontroluje doprovodnou dokumentaci
3.2. koordinátor: , vede záznamovou dokumentaci
3.3. kurýr: zodpovídá za transport a vedení záznamové dokumentace

4. Zkratky a definice

NA

5.

NA

6. Postup

6.1.
6.1.1.

6.1.2. Produkt a doprovodná dokumentace 
ásí kontaktní 

6.1.3. musí informovat koordinátora 

6.1.4. musí být produkt uložen v lednici (2 –

6.2. P
6.2.1. v

centra.
6.2.2. Koordinátor a kurýr musí zkontrolovat Checklist 

for verification of collection and labeling of HPC product (CNRDD P05).
6.2.3. Další dokumenty, které musí kurýr obdržet, zahrnují:

Collection report (CNRDD P01)
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Evaluation of the received stem cell product (CNRDD P07)
Courier letter (CNRDD P08)
Circular of information
Donor final clearance (CNRDD N25)

6.2.4. Kurýr musí potvrdit i Evaluation of the received stem cell 
produkt. kurýr.

6.2.5. Pokud je to nutné, musí být kurýrovi poskytnut materiál pro zabalení a transport 
produktu –

6.3. Transport produktu
6.3.1. kompetenci 

kur
6.3.2.

7. Kontrola kvality

7.1.

7.1.1. Pokud je 

situaci ve spolupráci s koordinátorem registru
7.1.2. Vydání takového produktu k aplikaci musí vždy autorizov

centra.
7.1.3. Podle charakteru závady se 

(S)AE/CH/N.
7.1.4.

v .

7.2. závad v produktu)

7.2.1. Pokud je závada v informuje 

7.2.2. Reklamaci koordinátor registru s
Podle charakteru závady se postupuje dle SOP CNRDD/F01 
(S)AE/CH/N.

7.2.3.
, které závadu v o.

7.3.

7.3.1. Závada v následujících situacích:
se

uvedené údaje

podaným produktem
7.3.2. Tyto produkty jsou z
7.3.3. oznámit (1.) registru 

(zodpovídá ého centra). 
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7.3.4. Musí být provedena (2.)
testování séra dárce z
NRL) ve spolupráci s epidemiologem.

7.3.5. Dále se postupuje podle dle SOP CNRDD/F01 . Musí 
být 3.)

8.

aplikaci 

9. Dokumentace

9.1. Dokumentace vydaná s produktem k aplikaci musí obsahovat tyto údaje:
Collection report (CNRDD P01)
Checklist for verification of collection and labeling of HPC product (CNRDD P05)
Courier letter (CNRDD P08)

(Donor final clearance)
9.2.

odesílá kopie Collection report

10.

10.1. Checklist for verification of collection and labeling of HPC product (CNRDD P05)
10.2. Collection report (CNRDD P01)
10.3. Evaluation of the received stem cell product (CNRDD P07)
10.4. Courier letter (CNRDD P08)
10.5. Donor final clearance (CNRDD N25)

11. Související SOP

11.1. CNRDD/P01 Transport produktu.
11.2. CNRDD/F01 .

12.

12.1.

12.1.1. K produktu obsahujícímu hemopoetické progenitorové
s informacemi o HPC (circular of information).

12.1.2. Dokument zahrnuje mimo jiné následující informace: použití, indikace, kontraindikace, 

12.1.3. sem odborných organizací (JACIE, AABB, ISCT 
atd.). Každá nová verze dokumentu je kontrolována
centra.

13. Reference

NA
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datum: revidoval/schválil: podpis:

12.01.2009 Lysák/DL implementace SOP

1.1.2010 Lysák/DL

1.1.2011 Lysák/DL

1.1.2012 Lysák/DL

01.01.2013 Lysák/DL

01.01.2014 Lysák/DL

01.09.2016 Lysák/DL

10.01.2018 Lysák

25.5.2020 Lysák organizace, vydání nové verze (02)

20.09.2022 Lysák


