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Bezpečnostní pokyny pro servis výrobků Leica

Informace k formuláři "OSVĚDČENÍ O DEKONTAMINACI"

Vážený pane, vážená paní,

na základě zákonných požadavků a v rámci našich rozšířených směrnic a norem jsme jako výrobce povinni splňovat bezpečnostní předpisy pro 
ochranu našich zaměstnanců a provozních závodů.

Při zavádění ochranných opatření se spoléháme na Vaši spolupráci. Mnoho laboratoří pracuje s  biologickými, infekčními, radioaktivními či 
toxickými látkami. Zbytky těchto látek následně zůstávají i na výrobcích Leica, u kterých musí provádět údržbové či servisní práce naše servisní 
středisko.

Abychom ochránili své zaměstnance, požadujeme, abyste před návštěvou našeho týmu Leica provedli důkladný úklid a  v  případě nutnosti 
i dekontaminaci a dezinfekci. To platí obzvláště pro výrobky Leica, pro které je naplánován servis či údržba. Stejná žádost platí i pro výrobky, které 
odesíláte do našeho závodu či servisního centra. I v tomto případě je nutné důkladné vyčištění a v případě nutnosti i dekontaminace a dezinfekce.

Pokud nepřišel výrobek Leica do styku se žádnými nebezpečnými látkami, vyžadujeme k tomu písemné potvrzení.

Na následující straně najdete formulář "Osvědčení o dekontaminaci", který je k tomu potřeba. Tento formulář prosím vyplňte, podepište a přiložte 
k objednávce servisu.
Při odesílání výrobku formulář přiložte k přepravním dokumentům a připevněte jej na vnější stranu balení tak, aby byl jasně vidět.

V případě provádění servisu na místě předejte vyplněný a podepsaný formulář našemu servisnímu technikovi.

Máte-li nějaké dotazy, obraťte se přímo na zákaznický servis Leica nebo na svého místního zástupce Leica.
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Důležité informace. Čtěte pozorně.
Vážený zákazníku,

každý výrobek, který odesíláte společnosti Leica Biosystems nebo který vyžaduje údržbu na místě, musí být důkladně vyčištěn a dekontaminován. Jelikož není možné dekontaminovat výrobek proti chorobám 
způsobeným priony, jako je CJD, BSE nebo CWD, NEMOHOU být výrobky, které přišly do styku se vzorky obsahujícími priony, vráceny společnost Leica Biosystems k opravě. Výrobky kontaminované priony 
budou opraveny na místě pouze tehdy, pokud byl servisní technik předem uvědoměn o riziku, informován o předpisech a postupech platných pro dané zařízení a byly mu poskytnuty vhodné osobní ochranné 
pomůcky. Navrácené balíky budou otevřeny a údržbová opatření budou provedena pouze tehdy, až společnost nebo servisní technik obdrží osvědčení o dekontaminaci.
Při vracení výrobku přiložte kopii tohoto osvědčení nebo jej předejte servisnímu technikovi. Zodpovědnost za výrobky odeslané bez tohoto osvědčení či s neúplným osvědčením nese odesílatel. Navrácené 
zboží, které společnost vyhodnotí jako potenciální zdroj nebezpečí, budou odeslány zpět odesílateli bez zaplacení předem.
Poznámka: Mikrotomové nože musí být zabalené v originální krabici.
Máte-li nějaké otázky, obraťte se na svou nejbližší pobočku Leica.

Informace na typovém štítku:

Model (viz typový štítek) SČ (viz typový štítek) REF (viz typový štítek)

Vnitřní a vnější plochy tohoto produktu byly vystaveny následujícím nebezpečným látkám:
Ano Ne Upřesnění / H a P věty

Krev, tělní tekutiny, patologické vzorky

Jiné nebezpečné biologické látky

Chemické/škodlivé látky

Radioaktivita Intenzita ozáření:

Jiné

Jestliže jste alespoň u jedné otázky udali odpověď "Ano", žádáme Vás, abyste upřesnili uplatněné čisticí a dekontaminační metody i použité čisticí/dekontaminační prostředky 
a dobu provádění prací:

Máte-li v úmyslu výrobek odeslat, musí být připraven pro bezpečnou manipulaci a přepravu. Je-li to možné, použijte originální balení.

Uveďte úroveň bezpečnosti laboratoře, ve které byl výrobek používán:

Netýká se S1 S2 S3 S4

Svým podpisem stvrzuji, že jsou výše uvedené informace úplné a správné, a zaměstnanci Leica tak mohou s příslušným výrobkem bezpečně nakládat.
Datum Podpis Instituce

Jméno Oddělení

Pozice Adresa

E-mailová adresa Telefon Fax

Pro interní použití společnosti Leica: Je-li to možné, uveďte číslo pracovního listu a RAN/RGA:

Pracovní list č.: SU Return Goods Authorization: BU Return Authorization Number:

Osvědčení o dekontaminaci
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