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Sikkerhedsregler for servicearbejde på Leica-produkter

Oplysninger på formularen "DEKONTAMINERINGSCERTIFIKAT"

Til rette vedkommende!

Som følge af juridiske krav og som en del af udvidede retningslinjer og standarder er vi som producent forpligtet 
til at følge sikkerhedsregler for beskyttelse af vores medarbejdere og anlæg.

Vi har brug for jeres samarbejde i implementeringen af disse beskyttende tiltag. Mange laboratorier arbejder 
med biologiske, smitsomme, radioaktive eller toksiske stoffer. Det betyder, at der er rester af disse stoffer på 
de Leica-produkter, der skal have udført vedligeholdelse eller reparation af vores serviceafdeling.

Af hensyn til vores medarbejderes sikkerhed beder vi om, at I foretager grundig rengøring og om nødvendigt 
dekontaminering og desinfektion, før Leicas medarbejdere besøger jeres laboratorium. Det gælder især de 
Leica-produkter, der skal have udført vedligeholdelse eller reparation. Det samme gælder for produkter, der 
sendes til vores fabrik eller til én af vores serviceafdelinger. Her skal også foretages grundig rengøring og om 
nødvendigt dekontaminering og desinfektion.

Hvis Leica-produktet ikke har været i kontakt med farlige stoffer, beder vi jer fremvise skriftlig dokumentation 
for dette.

Formularen "Dekontamineringscertifikat", som skal udfyldes, er vedlagt på næste side. Formularen skal udfyldes, 
underskrives og vedlægges reparationsordren.
Bekræftelsen bedes vedlagt forsendelsesdokumenterne og fastgøres let synligt uden på emballagen.

Når servicearbejde skal udføres på stedet, skal den udfyldte og underskrevne formular udleveres til vores 
tekniker.

Kontakt Leicas kundeservice direkte eller den lokale Leica-repræsentant, hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen,

Leica Biosystems GmbH
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Vigtig information. Læs dette omhyggeligt.
Kære kunde,
Alle produkter, der returneres til Leica Biosystems eller skal have udført vedligeholdelses på stedet, skal være behørigt rengjort og dekontamineret. Da det 
ikke er muligt at dekontaminere et produkt for sygdomme, der forårsages af prioner, f.eks. CJD, BSE eller CWD, må produkter, der har været i kontakt med 
prøver, der indeholder prioner, IKKE returneres til reparation hos Leica Biosystems. Produkter kontamineret med prioner må kun repareres på stedet, efter at 
serviceteknikeren er gjort opmærksom på risiciene, informeret om de retningslinjer og procedurer, der gælder for det berørte udstyr, og udstyret med egnede 
personlige værnemidler. Returnerede pakker åbnes først, og vedligeholdelse påbegyndes først, når virksomheden eller serviceteknikeren har modtaget 
bekræftelse på, at udstyret er dekontamineret.
Ved returnering af et produkt skal der vedlægges en kopi af denne bekræftelse, eller bekræftelsen skal udleveres til serviceteknikeren. Afsenderen er 
ansvarlig for produkter, der returneres uden denne bekræftelse, eller hvis bekræftelsen er ufuldstændig. Returnerede produkter, som virksomheden anser 
for at være en potentiel kilde til fare, sendes tilbage til afsenderen for dennes regning.
Bemærk! Mikrotomknive skal være fremsendes i den originale emballage.
Kontakt den lokale Leica-afdeling, hvis du har spørgsmål.

Informationer på typeskilt:

Model (se typeskilt) SN (se typeskilt) REF (se typeskilt)

Indersiden og ydersiden af dette produkt har været i kontakt med følgende farlige stoffer:
Ja Nej Specifikation/H- og P-sætninger

Blod, kropsvæsker, patologiske prøver

Andre farlige biologiske stoffer

Kemikalier/skadelige stoffer

Radioaktivitet Strålingsværdi:

Andet

Hvis du har svaret "Ja" til mindst ét af disse spørgsmål, bedes du angive rengørings- og/eller dekontamineringsmetoder samt eventu-
elle midler anvendt til rengøring/dekontaminering, herunder behandlingstiden:

Hvis du planlægger at indsende produktet, skal det være klargjort til sikker håndtering og transport. Anvend den originale emballage, 
hvis den forefindes.

Angiv sikkerhedsniveauet for det laboratorium, hvor produktet har været anvendt:

Ikke relevant S1 S2 S3 S4

Jeg bekræfter med min underskrift, at ovenstående oplysninger er fuldstændige og korrekte, og at det er sikkert for 
Leicas medarbejdere at håndtere det relevante produkt.
Dato Underskrift Institution

Navn Afdeling

Stilling Adresse

E-mail-adresse Telefon Fax

Til intern brug hos Leica: Angiv opgave- og RAN/RGA-numre, hvis de er tilgængelige:

Jobseddelnr.: SU Return Goods Authorization: BU Return Authorization Number:

Dekontamineringscertifikat
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