A Leica termékeinek szervizmunkáira vonatkozó biztonsági előírások
A "FERTŐTLENÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY" űrlappal kapcsolatos információ

Tisztelt Hölgyem/Uram!
A jogi követelmények eredményeként, illetve a kiterjesztett irányelvek és szabványok részeként gyártói minőségünkben a mi felelősségünk, hogy
megfeleljünk a biztonsági előírásoknak az alkalmazottaink és üzemi létesítményeink védelme érdekében.
A védelmi intézkedések bevezetéséhez szükségünk van az Ön együttműködésére. Számos laboratórium biológiai, fertőző, radioaktív vagy
mérgező anyaggal dolgozik. Ennek eredményeként a fenti anyagok maradványai jelen lehetnek a Leica termékein, amelyeken a szervizelési
részlegnek karbantartási vagy javítási munkát kell végeznie.
Az alkalmazottaink védelme érdekében kérjük, hogy mielőtt a Leica képviselője felkeresi a laboratóriumát, végezzen alapos takarítást, és ha
szükséges, fertőtlenítést. Ez különösen érvényes a Leica azon termékeire, amelyek esetében karbantartási vagy javítási munka van tervben.
Ugyanez vonatkozik az üzemünkbe vagy az egyik szervizirodánkba küldött termékekre, ebben az esetben is alapos tisztítás és fertőtlenítés
szükséges.
Ha a Leica terméke nem került kapcsolatba veszélyes anyaggal, kérjük, hogy ezt írásban erősítse meg.
A következő oldalon megtalálja az ehhez szükséges "Fertőtlenítési tanúsítvány" űrlapot. Töltse ki az űrlapot, írja alá, és mellékelje a javítási
rendeléshez.
A beküldéskor mellékelje a tanúsítványt a szállítási dokumentumokhoz, és erősítse a csomagolás külső részére úgy, hogy az jól látható legyen.
Ha a szervizelési munkát a helyszínen végezte el, adja át a kitöltött és aláírt űrlapot a szerviztechnikusnak.
Ha kérdése van, lépjen kapcsolatba közvetlenül a Leica ügyfélszolgálatával vagy a Leica adott országbeli képviselőjével.
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Fertőtlenítési tanúsítvány

Fontos információ. Olvassa el figyelmesen.

Tisztelt Ügyfelünk!
A Leica Biosystems részére visszaküldött és helyszíni karbantartást igénylő összes terméket megfelelően meg kell tisztítani és fertőtleníteni. Mivel a termékek prion által okozott betegségek (például CJD, BSE és
CWD) ellen nem fertőtleníthetőek, a priont tartalmazó mintákkal kapcsolatba került termékeket NE küldje vissza a Leica Biosystems részére javításra. A prionnal fertőzött termékek csak a helyszínen javíthatók,
miután a szerviztechnikus megismerte a kockázatokat, tájékoztatták az érintett berendezésre vonatkozó irányelvekről és eljárásokról, és megkapta a megfelelő személyi védőfelszereléseket. A visszaküldött
csomagokat csak akkor nyitjuk fel, illetve a karbantartási intézkedéseket csak akkor hajtjuk végre, ha a vállalat vagy a szerviztechnikus megkapta a fertőtlenítési tanúsítványt.
Termék visszaküldésekor mellékelje a tanúsítványt, vagy adja át a szerviztechnikusnak. A tanúsítvány nélkül, illetve nem kitöltött tanúsítvánnyal visszaküldött termékekért a feladó vállal felelősséget. A
vállalat által potenciális veszélyforrásnak ítélt visszaküldött árukat előzetes kifizetés nélkül visszaküldjük a feladónak.
Megjegyzés: a metszőgépek késeit az eredeti dobozba kell visszacsomagolni.
Ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba a Leica legközelebbi képviseletével.

Adattáblán szereplő adatok:
Modell (lásd az adattáblát)

Gyártási szám (lásd az adattáblát)

A termék belseje és külseje az alábbi veszélyes anyagoknak volt kitéve:
Igen
Nem

Referencia (lásd az adattáblát)

Specifikáció/veszélyességi és elővigyázatossági
utasítások

Vér, testnedvek, patológiai minták
Más veszélyes biológiai anyagok
Vegyi / káros anyagok
Radioaktivitás

Sugárzási érték:

Egyéb
Ha a fenti kérdések közül legalább egyre "Igen" választ adott, kérjük, jelölje meg a tisztítás és/vagy fertőtlenítés módját, a használt tisztító-/fertőtlenítőszert, valamint a
kezelés idejét:

Ha a termék visszaküldését tervezi, azt elő kell készítenie a biztonságos kezelésre és szállításra. Ha lehetséges, használja az eredeti csomagolást.
Adja meg a terméket használó laboratórium biztonsági szintjét:
Nem adható meg

S1

S2

S3

S4

Az aláírásommal ezennel megerősítem, hogy a fent megadott adatok teljesek és helyesek, és így a Leica alkalmazottai biztonságosan kezelhetik az adott
terméket.
Aláírás

Intézmény

Név

Részleg

Beosztás

Cím

E-mail cím

Telefon

Fax

Leica belső használatra: Ha lehetséges, adja meg a munka számát és a RAN/RGA számot:
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