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Bäste kund, 
Du har fått en leverans av vacciner från MSD Vaccinservice.  
Vi önskar att du gör följande gällande leveransen. 
 
Kontroll av leveransen 

• Kontrollera att emballage, förpackningar och varor är hela och oskadade 
• Säkerställ att leverans skett innan senaste leveransdag enligt medskickad info 
• Kontrollera att i vaccinboxen bifogad temperaturindikator, TagAlert, inte har 

larmat för avvikande temperatur i boxen.  
 
 

Indikatorn ska se ut som på bilden till vänster, displayen 
skall visa OK, då har temperaturen varit korrekt under 
transporten. 

 
 
Om indikatorn istället för ovan utseende har en svart fyrkant över  
texten OK på högra sidan av displayen, och en eller flera av siffrorna  
1-3 visas på vänstra sidan, se bild till höger, så har temperaturen varit  
felaktig under transporten.  Detta gäller även om displayen är helt blank, 
eller om mätare saknas. Vaccinerna skall då inte användas.  
MSD Vaccinservice ska i sådana fall kontaktas för hantering av reklamation och retur 
av varor.  
När MSD Vaccinservice kontaktas i det fall indikatorn inte visar OK så kommer man 
efterfråga hur indikatorns display såg ut vid uppackningen. Notera därför detta 
omedelbart i samband med öppning av vaccinboxen. 
 
Retur av vaccinbox 
Efter leverans ska retur av vaccinboxen ske snarast. Detta görs på följande sätt: 

• Lägg tillbaka allt material i vaccinboxen, klampar, innerlåda och TagAlert 
• Vik ihop lådan så att de blå flikarna med returfraktsedel hamnar överst och 

tejpa sedan igen lådan.   
• Kontakta Postnord på telefonnummer 0771-333310 för att boka 

returupphämtning av vaccinboxen. 
Retur av boxen är viktig ur ett miljö- och kostnadsperspektiv. Utebliven retur av 
vaccinbox innebär efterdebitering av boxens värde. 
 
Kontaktinformation 
MSD Vaccinservice nås via telefon 0771-51 51 00 eller order@msdvaccinservice.se 

mailto:order@msdvaccinservice.se

