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Leica toodetel hooldustööde tegemise ohutuseeskirjad

Teave "SAASTEÄRASTUSE SERTIFIKAADI" vormil

Lugupeetud härra/proua

Lähtudes seadusest tulenevatest nõuetest ning osana laiendatud suunistest ja standarditest oleme tootjana kohustatud oma töötajate ja rajatiste 
kaitsmiseks järgima ohutuseeskirju.

Kaitsemeetmete rakendamisel tugineme koostööle teiega. Paljud laborid töötavad bioloogiliste, nakkuslike, radioaktiivsete või toksiliste ainetega. 
Sellest tulenevalt leidub nende ainete jääke Leica toodetel, millele meie teenindusosakonna töötajatel tuleb teha hooldus- ja parandustöid.

Oma töötajate kaitsmiseks palume teil enne Leica töötajate saabumist viia oma laboris läbi puhastustööd, vajaduse korral ka saasteärastuse ja 
desinfektsiooni. See kehtib eriti nende Leica toodete kohta, millele on kavandatud teha hooldus- või parandustööd. Sama kehtib toodete puhul, 
mis saadetakse meie tehasesse või mõnda meie teenindusbüroodest – ka sel juhul on nõutav puhastamine ning vajaduse korral saasteärastus 
ja desinfektsioon.

Kui Leica toode ei ole ühegi ohtliku ainega kokku puutunud, ootame teilt selle kohta kirjalikku kinnitust.

Järgmiselt lehelt leiate selleks nõutava "Saasteärastuse sertifikaadi" vormi. Palun täitke see vorm, allkirjastage ja lisage see oma parandustöö 
tellimusele.
Saatmisel lisage palun kinnitus koos tarnedokumentidega ja asetage see pakendi välisküljele nähtavale kohale.

Hooldustöö tegemise korral kohapeal andke täidetud ja allkirjastatud vorm meie hooldustehniku kätte.

Kui teil on küsimusi, siis võtke ühendust kas otse Leica klienditeenindusega või Leica esindajaga oma riigis.
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Oluline teave. Palun lugege seda hoolikalt.
Lugupeetud klient,

Iga Leica Biosystemsile saadetud toode ja iga kohapeal hooldatav toode tuleb põhjalikult puhastada ja saastest vabastada. Kuna tootelt ei ole võimalik eemaldada saastet prioonide tekitatud haiguste puhul, nt 
CJD, BSE või CWD, siis prioone sisaldavate proovidega kokku puutunud tooteid EI tohi parandamiseks tagastada Leica Biosystemsile. Prioonidega saastunud tooteid tohib parandada vaid kohapeal ja eelnevalt 
riskidest teavitatud hooldustehniku poolt, keda on informeeritud kõnealust varustust puudutavatest eeskirjadest ja protseduuridest ning kellel on asjakohane isiklik kaitsevarustus. Tagasi saadetud pakend 
avatakse ja hooldusmeetmed võetakse vaid juhul, kui ettevõte või hooldustehnik on saanud saasteärastuse kinnituse.
Kui asute toodet tagasi saatma, lisage juurde selle kinnituse koopia või andke see hooldustehnikule. Vastutus toodete eest, mis on tagasi saadetud ilma selle kinnituseta või ebatäieliku kinnitusega, lasub 
saatjal. Tagastatud tooted, mida ettevõte loeb potentsiaalseks ohuallikaks, tagastatakse saatjale ilma ettemaksuta.
Märkus: Mikrotoomi noad tuleb panna originaalpakendisse.
Kui teil on küsimusi, võtke ühendust lähima Leica harukontoriga.

Andmeplaadi info:

Mudel (vaadake andmeplaati) SN (vaadake andmeplaati) REF (vaadake andmeplaati)

Toode puutus seest ja väljast kokku järgmiste ohtlike ainetega:
Jah Ei Spetsifikatsioon / ohu- ja hoiatuslaused

Veri, kehavedelikud, patoloogilised proovid

Muud ohtlikud bioloogilised ained

Kemikaalid/kahjulikud ained

Radioaktiivsus Kiirgusintensiivsuse väärtus:

Muu

Kui olete vähemalt ühele neist küsimustest vastanud "Jah", siis määratlege puhastuse ja/või saasteärastuse meetodid, samuti kasutatud puhastuse/saasteärastuse vahendid, 
sealhulgas toimingu aeg:

Kui kavatsete toodet saatma hakata, peab see olema ette valmistatud ohutuks käsitsemiseks ja transpordiks. Võimaluse korral kasutage originaalpakendit.

Määratlege labori ohutustase, kus toodet kasutati:

Ei ole rakendatav S1 S2 S3 S4

Kinnitan oma allkirjaga, et eespool esitatud teave on täielik ja õige ning seetõttu saavad Leica töötajad kõnealust toodet ohutult käsitseda.
Kuupäev Allkiri Asutus

Nimi Osakond

Positsioon Aadress

Meiliaadress Telefon Faks

Leica sisekasutuseks: Kui on olemas, määratlege töö ja RAN/RGA numbrid:

Tööleht nr: SU Return Goods Authorization: BU Return Authorization Number:

Saasteärastuse sertifikaat
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