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Лекарства в ръчния �агаж

За да опаковате ръчния си багаж, без да се налага да вадите половината от него на
летището, е необходимо да се запознаете с правилата на авиокомпаниите. Повечето
пътници познават правилата за транспортиране на течности или храни, но превозът на
лекарства също подлежи на специфичен контрол. Позволено ли е да носите лекарства в
ръчния багаж? Има ли ограничения за количеството на лекарствата, отпускани с рецепта?

Как да транспортирате лекарства на борда?

Съгласно действащите наредби, пътниците могат да пренасят лекарства на борда на
самолета. В ръчния багаж се допускат както лекарства, които са в съответствие с
регулациите на ЕС, така и лекарства с рецепта. Трябва обаче да информирате органите,
отговарящи за сигурността на летището, че носите медицински продукти. В някои случаи
може да бъдете помолени да потвърдите автентичността на лекарствата, затова трябва да
имате подходящата документация, особено ако пренасяте лекарства, съдържащи живи
бактерии.

Лекарства в самолета – какво количество можете да вземете със себе си?

Течните лекарства са освободени от количествени и обемни ограничения. Това означава,
че можете да вземете повече от 100 мл сироп за кашлица, както и по-голямо количеството
лекарства, което ви е необходимо по време на пътуването. Лекарствата, предписани от
лекар, нямат ограничения при транспортиране. Те обаче трябва да бъдат поставени в
отделен плик, за да можете да преминете по-бързо.

Допустими лекарства в ръчния багаж:

лекарства с рецепта
общи лекарства (включително сиропи, лекарства, съдържащи лосиони и гелове,
мехлеми, капки за очи, спрей за гърло и др.)
дезинфекционни течности (с концентрация на алкохол под 70%)
течност за контактни лещи, физиологичен разтвор (третират се като свободни
лекарства)

Медицинска екипировка на борда на самолета

Пътниците могат да вземат със себе си не само лекарства, но и избрани медицински
продукти за собствена употреба. Тази група от теми включва:

резервоари с кислород (тегло до 5 кг бруто);
патерици;
инхалатор, глюкомер, малък медицински / клиничен термометър;
игли в специална опаковка (за лекарства, които се инжектират);
дефибрилатори;
сух лед.

Важно! Моля, предварително да се свържете с фирмата или доставчиците, за да уредите
условията за качване на борда на дефибрилатор или резервоар за кислород. Същото важи
и за инвалидните колички, някои авиокомпании посочват специални места за тях на
борда, други ги превозват в багажното отделение.

Откри ли необходимата информация? Да  | Не
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