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Drošības noteikumi Leica izstrādājumu apkopes veikšanai

Informācija "DE SERTIFIKĀTA" veidlapā

God. kungs/cien. kundze!

Saskaņā ar juridiskajām prasībām un papildinātajām pamatnostādnēm un standartiem mums kā ražotājam ir pienākums ievērot drošības 
prasības, lai aizsargātu mūsu darbiniekus un darba telpas.

Izpildot šos aizsargpasākumus, mēs paļaujamies uz jūsu sadarbību. Liels skaits laboratoriju strādā ar bioloģiskām, infekciozām, radioaktīvām un 
toksiskām vielām. Tā rezultātā šo vielu atliekvielas atrodas uz tādiem Leica izstrādājumiem, kuriem mūsu Apkopes nodaļai ir jāveic apkopes vai 
remonta darbi.

Lai aizsargātu mūsu darbiniekus, mēs lūdzam, lai, pirms Lieca personāls ierodas jūsu laboratorijā, jūs veiktu rūpīgus tīrīšanas un, ja nepieciešams, 
arī de un dezinfekcijas darbus. Tas it īpaši attiecas uz tiem Leica izstrādājumiem, kam ir plānots veikt apkopi vai remontu. Tas arī attiecas 
izstrādājumiem, kas tiek nosūtīti uz mūsu ražotni vai vienu no mūsu apkopes birojiem arī šajā gadījumā jāveic rūpīga tīrīšana un, ja nepieciešams, 
de un dezinfekcija.

Ja Leica izstrādājums nav nonācis saskarē ar bīstamām vielām, mēs lūdzam to apstiprināt rakstveidā.

Nākošajā lappusē atrodas tam nepieciešamā "De sertifikāta" veidlapa. Lūdzu, aizpildiet, parakstiet un pievienojiet šo veidlapu jūsu remontdarbu .
Nosūtot to, lūdzu, pievienojiet apstiprinājumu transportēšanas pavaddokumentiem un piestipriniet iepakojuma ārpusē, lai t būtu skaidri redzam.

Ja apkope tiek veikta jūsu uzņēmumā, līdzu nododiet aizpildīto un parakstīto veidlapu mūsu servisa tehniķim.

Ja jums rodas kādi jautājumi, lūdzu, tieši sazinieties ar Leica klientu apkalpošanas dienestu vai Leica pārstāvi jūsu valstī.

Cieņā,

Leica Biosystems GmbH
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Svarīga informācija. Lūdzu, izlasiet rūpīgi.
Od. klient!

Visi Leica Biosystems atgriežam izstrādājumi vai izstrādājumi, kuriem nepieciešama apkope jūsu uzņēmumā, ir atbilstoš. Tā kā nav iespējams de izstrādājumus pret prionu izraisītām saslimšanām, piemēram, 
KJS, GSE vai HNS, izstrādājumus, kas nonākuši saskarē ar prionus saturošiem paraugiem, NEDRĪKST atgriezt Leica Biosystems remontdarbu veikšanai. Ar prioniem piesārņotus izstrādājumus drīkst labot tikai 
jūsu uzņēmumā pēc tam, kad tehniķis ir informēts par riskiem, pamatnostādnēm un procedūrām, kas attiecas uz šādām piesārņotām iekārtām, un tehniķim ir nodrošināti atbilstoši personīgās aizsardzības 
līdzekļi. Atgriežamie sūtījumi tiks atvērti un apkopes darbi tiks uzsākti tikai tad, kad uzņēmums vai servisa tehniķis būs saņēmuši apstiprinājumu par dezinfekciju.
Atgriežot izstrādājumu, lūdzu, pievienojiet šī apstiprinājuma kopiju vai nododiet to apkopes tehniķim. Sūtītājs ir atbildīgs par izstrādājumiem, kas tiek nosūtīti atpakaļ bez šāda apstiprinājuma vai ar nepilnīgu 
apstiprinājumu. Atgriežamās preces, ko uzņēmums uzskatīs par iespējamu apdraudējuma avotu, bez priekšapmaksas tiks nosūtītas atpakaļ sūtītājam.
Piezīme: Mikrotomu naži ir jāievieto oriģinālajā iepakojumā.
Ja jums rodas kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Leica filiāli.

Informācija nosaukuma plāksnītē:

Modelis (skat. plāksnīti) SN (skat. plāksnīti) REF (skat. plāksnīti)

Šī izstrādājuma iekšējās un ārējās virsmas ir tikušas pakļautas šādu bīstamu vielu iedarbībai:
Jā Nē Specifikācija/H un P paziņojumi

Asinis, ķermeņa šķidrumi, patoloģiski paraugi

Citas bioloģiski bīstamas vielas

Ķīmiskas/bīstamas vielas

Radioaktivitāte Starojuma līmenis:

Cits

Ja atbilde ir "jā" uz vismaz vienu no šiem jautājumiem, lūdzam norādīt tīrīšanas un/vai de metodes un /dezinfekcijai izmantotās vielas, kā arī apstrādes laiku:

Ja plānojat nosūtīt šo izstrādājumu, tas ir jāsagatavo drošai transportēšanai, kā arī drošai rīcībai ar to. Ja iespējams, izmantojiet oriģinālo iepakojumu.

Norādiet tās laboratorijas drošības līmeni, kurā izstrādājums tika izmantots:

Nav piemērojams S1 S2 S3 S4

Ar savu parakstu apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir pilnīga un pareiza, un tāpēc Leica darbinieki var droši rīkoties ar attiecīgo izstrādājumu.
Datums Paraksts Iestāde

Vārds, uzvārds Nodaļa

Amats Adrese

E-pasta adrese Tālrunis Fakss

Izmantošanai tikai uzņēmumā Leica: Ja iespējams, lūdzu, norādiet darba un RAN/RGA numurus:

Darba lapas Nr.: SU Return Goods Authorization: BU Return Authorization Number:
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