GO! Life Science
Rostoucí náklady, rostoucí nedostatek vyškoleného personálu, extrémní tlak na lékaře a
ošetřovatelský personál, vysoká administrativní zátěž - zdravotnictví je pod značným
tlakem. Proto je o to důležitější mít spolehlivé partnery, kterým rádi svěříte odpovědnost
a zapadnou do vašich vlastních procesů. GO! vám umožňuje zvýšit efektivitu. Snižte tlak
na zaměstnance a ušetřete náklady i čas. Čas soustředit se na svoji skutečnou práci a na
pacienty.
GO! má desítky let logistických zkušeností ve
zdravotnictví. Poskytujeme odbornost, díky níž
jsou naše řešení flexibilní a životaschopné.
Zajistíme vám to, co se počítá: nejvyšší možnou
spolehlivost dodávek zaručenou širokou škálou

kompatibilních, vzájemně propojitelných služeb od skladování po pohotovost 24/7. Samozřejmě
šité na míru přesně vašim požadavkům. A v
oblastech, ve kterých potřebujete břemeno
rychle a přesto důkladně zmírnit.

GO! je synonymem pro speciální
farmaceutické a lékařské technologie a
laboratorní a klinická řešení.

Co nabízíme
certifikovanou přepravu lidských tkání a buněk
přepravu zásilek v kontrolované teplotě
pozdní vyzvednutí a ranní doručení
distribuci léčivých látek
dodávky až na sál
garance času

Speciální služby
logistická řešení pro sterilizovaná zařízení
doručení přímo na sál
nadstandardní pojištění
kontrola identity
osobní předání
obalový materiál

GO! Pharma
Staráme se o to, aby veškeré dodávky léků,
hygienických a ochranných pomůcek dorazily
bezpečně a včas na místo, kde jsou potřeba. V
souladu se správnou distribuční praxí zajišťujeme
distribuci léčiv a zdravotnického vybavení.

Na farmaceutickou logistiku a transporty jsou kladeny
přísné požadavky. O dodržení nejvyšších standardů
bezpečnosti a kvality se starají v GO! speciálně
vyškolení zaměstnanci, kteří dohlížejí na bezpečnost
celého dodavatelského řetězce ze skladu až do
lékárny.

Co nabízíme
služby v souladu s GDP a DIN EN ISO 9001:2015
přepravu v kontrolované teplotě
expresní pokrytí krajských měst ČR
bezpečnou distribuci léčivých látek
ranní doručení
garance času

Přeprava biologického materiálu je segmentem, ve kterém čas znamená život. Doslovně.
Uvědomujeme si to každý den, kdy naši kurýři doručují reprodukční materiál, protetika,
implantáty, či vzorky krve, u kterých je potřeba zajistit maximální rychlost, minimální
manipulaci a stoprocentní bezpečnost.

GO!
Biomedical

Potřebujete doručit implantát přímo na sál?
Chcete mít jistotu uchování kvality
reprodukčního materiálu? Zajistíme pro vás
expresní přepravu s doručením do 24 hodin
nebo
same-day.
Pomocí
speciálních
obalových systémů uchováme požadovanou
optimální teplotu převáženého biologického
materiálu. Díky znalosti povahy svěřených
zásilek zajistí speciálně vyškolení kurýři
bezpečnou a spolehlivou dodávku přímo na
místo použití.

Proč GO? Protože nejsme jen expresní kurýři. Poskytujeme specializované přepravy zásilek vyžadující
certifikované a garantované služby na té nejvyšší úrovni bezpečnosti a kvality. Jsme certifikovaným
přepravcem lidských tkání a buněk dle SÚKLu, zajišťujeme přepravu GMO, léčiv a ADR v souladu s
GDP.

Odborné služby
certifikovaná přeprava lidských tkání a buněk dle SÚKLu
teplotní režimy -196 až 25 °C
nejvyšší standardy kvality, bezpečnosti a hygieny
odpovědná manipulace a znalost zásilky
doručení přímo na místo použití
pohotovostního skladování
nadstandardní pojištění

Přeprava ve dvouplášťových Dewarových nádobách naplněných tekutým dusíkem, který zaručuje
optimální teplotu. Zásilky přepravujeme pozemní cestou dedikovaným kurýrem, při přepravě na delší
vzdálenosti dvěma kurýry s předním "z ruky do ruky". Touto formou máte zajištěnou maximální
rychlost a neustálou kontrolu zásilky. Kompletní obalový materiál včetně nádob rádi zajistíme.

GO! Kryo
-196 °C

GO! Dry Ice
-78 až -4 °C

GO! Cool
2 až 8 °C

GO!
Ambiente
15 až 25 °C

V České republice se tyto přepravy řídí zákonem
296/2008 Sb., který ukládá registrační povinnost
každému, kdo by chtěl převážet lidské tkáně a buňky pro
další použití u člověka. GO! je certifikováno pro tyto
přepravy Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který
kontroluje, že dodržujeme všechny nezbytné požadavky
na přepravu těchto speifických zásilek.

Služba pro přepravu mražených zásilek na suchém ledu.
Suchý led je ztuhlý plyn (oxid uhličitý), který netaje jako
klasický led, ale vypařuje se. Po jeho vypaření nezůstává
žádná vlhkost. Vzhledem k této vlastnosti je vhodný pro
přepravu medicínských, farmaceutických i potravinových
vzorků. Vaši zásilku samozřejmě odborně zabalíme a
připravíme k odeslání.

Přeprava chlazených zásilek za použití termoregulačních
gelů a speciálních obalových systémů. Udržíme a
ochráníme vaše teplotně citlivé zásilky před výkyvy teplot
během přepravy až na 120 hodin. Zásilky jsou opatřeny
dataloggery pro zpětnou kontrolu teploty během
přepravy.

Přeprava temperovaných zásilek v kontrolované teplotě
za použití termoregulačních gelů a speciálního obalového
materiálu. Zajistíme pro vás plně recyklovatelná obalová
řešení odpovídající současným ekologickým standardům.

Vaše výhody
rychlejší zpracování opakovaně dodávaného zboží
přímé dodání na oddělení, do předoperační čekárny, atd.
přímá kontaktní osoba - rychlá reakční doba
konkrétně dohodnuté termíny vyzvednutí a dodání
možnost pozdního vyzvednutí a ranního doručení
snížená administrativní zátěž a provozní náklady
krátké dodací lhůty

GO! Clinical Research
Na začátku převratných projektů je vždy úsilí stovek lidí, intenzivní výzkum a vývoj. V
GO! propojujeme všechny subjekty, které se na tom podílí. GO! Clinical Research je
komplexním logistickým řešením pro klinické výzkumy.
Zajišťujeme přepravu vzorků a výsledků pro
klinické
studie.
Jsme
komplexním
poskytovatelem distribučních služeb. V souladu s
našimi GDP přepravujeme léčiva, ale i
doprovodnou dokumentaci či biologické látky.
Postaráme se o vaší logistiku po celou dobu
trvání výzkumu.

Expresně propojujeme všechny instituce, které
jsou součástí klinického výzkumu. Poskytujeme
nepřetržitý provoz, pokrytí krajských měst v ČR a
vlastní síť linek napříč celou Evropou. Udržujeme
stálou teplotu zásilek pomocí pasivního chlazení.
Disponujeme monitorovaným skladováním.

GO! je stabilním logistickým partnerem pro
klinické studie napříč celou Evropou.

Co nabízíme
certifikovaná přeprava dle SÚKLu
monitorované skladování
přepravu v kontrolované teplotě
multicentrické a mezinárodní propojení
garantované doručení
logistiku po dobu trvání výzkumu

Speciální služby
logistická řešení pro sterilizovaná zařízení
implementace do vašich procesů
přímá kontaktní osoba
kontrola identity
nepřetržitý provoz
obalový materiál

Nepřetržitá, efektivní, systematická, bezpečná, důkladná a svědomitá péče. To je primární cíl každého
aspektu zdravotnictví. Se stejnou péčí s jakou přistupujete ke svým pacientům, přistupujeme my k
logistice. Abyste se jednoduše mohli soustředit na to, co je opravdu důležité.

Pohotovost
24/7

Když je svědomitost a čas na prvním místě, je tu
GO!. Jsme k dispozici 24 hodin denně, a to i pro
požadavky ad hoc a bez předchozího upozornění.
Zásilky doručíme a vyzvedneme kdekoliv, kde je to
třeba. Naše operativní oddělení pečlivě hlídá stav
každé svěřené zásilky. Odpovědný obchodní
zástupce je vám k ruce pro všechny vaše dotazy a
požadavky. Rychlá komunikace je klíčovým
prvkem efektivní expresní logistiky.

Pro vaše pohodlí můžete objednávky na přepravu zadávat do online rozhraní. Protože si však
uvědomujeme, že ne vše jde naplánovat, jsme připraveni i na nahodilé a mimořádné okolnosti. S
vlastní sítí v Evropě a České republice spolehlivě reagujeme na každý váš požadavek.

Odborné služby
vlastní síť pro doručování a vyzvedávání zásilek po celé Evropě
vyškolení kurýři a zaměstnanci, vyhrazená kontaktní osoba
doručení odpovědné osobě na konkrétní místo
rychlá odezva a odbavení ad-hoc poptávek
provoz 24/7, a to i o víkendech a svátcích
partnerská spolupráce pro celý svět
strategické umístění skladu v Praze
rychlejší odbavení opakovaných objednávek

Případové studie
Konsolidace pro klinickou
studii v oblasti neurovědy
Na začátku úspěšné léčby je vždy tvrdá práce vědců, roky
výzkumu a tisíce dobrovolníků. Efektivní propojení všech složek,
které se podílí na klinické studii je klíčovým předpokladem
včasného dokončení výzkumu, bez něhož by úroveň medicíny jen
ztěží stoupala takovým způsobem, na který jsme zvyklí.

klinická studie
GO! Česko a GO! Express
konsolidace zásilek
> 9 let spolupráce

Příkladem efektivního distribučního řetězce je
spolupráce s farmaceutickou společností se
zaměřením na neurovědy. Společnost se na
nás obrátila na počátku jedné ze svých
klinických studií s cílem nalezení léčby
závažných
a
často
nevyléčitelných
neurologických onemocnění. Úkolem GO! bylo
zajistit distribuci testovacích vzorků z laboratoří
k participantům, kteří následně odeslali
vyplněnou dokumentaci zpět do laboratoře.
Vzorky i dokumentace jsme dle aktuální
potřeby
doručovali
mezi
jednotlivými
laboratořemi napříč celou Evropou.

Klíčovým prvkem logistického řetězce byla pro GO! konsolidace
obdržené dokumentace od dobrovolníků. V rámci České republiky jsme
v případě krajských měst vyzvedli dokumentaci v den objednání, v
ostatních městech následující den dle možností dobrovolníků. Následně
jsme veškerou dokumentaci skladovali v naší monitorované high-value
zóně v Praze. Po obdržení všech výsledků jsme výsledky doručili
farmaceutické společnosti. Mezitím jsme zajišťovali expresní přepravu
nutné dokumentace pro výzkum a dalších vzorků mezi jednotlivými
laboratořemi, např. ve Vídni, Curychu či Varšavě, a to vždy v expresním
režimu. Díky kvalitnímu a efektivnímu distribučnímu řešení
spolupracujeme s touto společností již několik let.

Případové studie
Nový život v době
neočekávaných změn
V případě reprodukční medicíny je čas skutečně otázkou života. Z
IVF center po celém světě putuje důležitý biologický materiál v
Dewarových nádobách naplněných tekutým dusíkem co
nejrychleji na místa, kde se mění v nový život. GO! je toho
součástí, a to i v nelehkých dobách, kdy se čas prakticky zastavil.

reprodukční medicína
GO! Life Science
výměnná zásilka
referenční zákazník

GO! spolupracuje s IVF centry napříč celou
Českou republikou. Jedno takové reprodukční
centrum se na nás obrátilo s urgentní
poptávkou přepravy biologického materiálu z
Prahy do Budapešti a následně zpět. Ačkoliv
standardně tento klient převáží takto citlivé
zásilky sám, tentokrát ho zastavila pandemie a
s ní spojené zdržení na uzavřených hranicích.
Zásilka byla připravena, v Dewarově nádobě
naplněné tekutým dusíkem. Cesta vlastním
vozem z České republiky do Maďarska však
pro klienta znamenala nutnost podstoupení
testování na hranici a zpoždění v řádu několika
hodin.

Protože zásilka s tekutým dusíkem musí dorazit k příjemci v omezeném
časovém intervalu, aby nedošlo k jejímu znehodnocení, oslovil nás klient
jako jedinou jistotu garantovaného doručení. Zásilku jsme okamžitě
vyzvedli, neprodleně přepravili do Budapešti a následně jinou zásilku
odvezli zpět do Čech. Díky síti vlastních linek, vyškoleným kurýrům a
potřebné dokumentaci, překročil náš kurýr hranici bez jakéhokoli
zdržení. Díky přímé komunikaci skrze obchodníka, nepřetržitému
fungování operačního střediska jsme pohotově zareagovali na klientovu
urgentní žádost přepravy a zásilka byla doručena včas, nepoškozená a
přímo na odpovědnou kliniku. Důkazem spokojenosti klienta je důvěra v
GO! v případě takto speciálních zásilek.

