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Regulamentação de segurança para realização de serviços em produtos 
Leica

Informações sobre o formulário "CERTIFICADO DE DESCONTAMINAÇÃO"

Prezado Cliente,

Por conta dos requisitos legais e parte das nossas diretrizes e procedimentos completos, como fabricante, 
somos obrigados a cumprir as normas de segurança para proteger nossos funcionários e instalações de 
operação.

Ao implementar medidas de proteção, contamos com a sua cooperação. Muitos laboratórios trabalham com 
substâncias biológicas, infecciosas, radioativas ou tóxicas. Isto faz com que haja resíduos destas substâncias 
nos produtos Leica, cujos trabalhos de manutenção ou reparo devem ser realizados pela nossa Assistência 
Técnica.

Para proteger nossos funcionários, pedimos que, antes que a equipe de assistência técnica Leica visite seu 
laboratório, seja realizada a limpeza e, se necessário, a total descontaminação e desinfecção. Isso se aplica 
especialmente a produtos Leica para os quais estejam planejados trabalhos de manutenção ou reparo. O 
mesmo se aplica a produtos enviados à nossa fábrica ou um dos nossos serviços autorizados – limpeza 
completa e, se aplicável, descontaminação e desinfecção são necessárias também neste caso.

Caso o produto Leica não tenha entrado em contato com nenhuma substância perigosa, solicitamos 
confirmação por escrito.

Na página a seguir, encontra-se o formulário "Certificado de Descontaminação" necessário para tal. Pedimos 
que preencha esse formulário, assine-o e anexe-o à sua solicitação de reparo.
Ao enviar o formulário, anexe os documentos do frete e posicione-o fora da embalagem para que seja visto 
facilmente.

Se o serviço for realizado em suas instalações, pedimos que entregue o formulário preenchido e assinado ao 
nosso técnico de manutenção.

Se tiver dúvidas, entre em contato diretamente com o serviço de atendimento ao cliente Leica ou o representante 
Leica em seu país.

Atenciosamente,

Leica Biosystems GmbH
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Informações importantes. Leia com atenção.
Prezado Cliente,
Todo produto devolvido à Leica Biosystems ou que precise de manutenção nas instalações do cliente deve ser limpo e descontaminado. Como não é 
possível descontaminar produtos contra doenças causadas por príons, tais como CJD, BSE ou CWD, produtos que entraram em contato com amostras 
que continham príons NÃO devem ser devolvidos à Leica Biosystems para reparo. Produtos contaminados por príons só devem ser reparados no local, 
após o técnico de manutenção ter sido informado sobre os riscos, diretrizes e procedimentos que se aplicam ao equipamento afetado e mediante uso de 
equipamento de proteção individual adequado. As embalagens recebidas só serão abertas e a atividade de manutenção só será iniciada depois que a 
empresa ou o técnico de manutenção tiver recebido a confirmação quanto à descontaminação.
Na devolução de um produto, pedimos que anexe uma cópia desta confirmação ou entregue-a ao técnico de manutenção. A responsabilidade sobre um 
produto enviado à Leica sem essa confirmação, ou com confirmação incompleta, é de quem o enviou. Produtos recebidos pela Leica que sejam considerados 
fonte potencial de perigo pela empresa serão enviados de volta ao remetente sem pré-pagamento.
Observação: Facas de micrótomo devem ser embaladas em sua caixa original.
Se você tiver dúvidas, entre em contato com o representante Leica mais próximo.

Informações na placa de identificação:

Modelo  
(consulte a placa de identificação)

Nº de série  
(consulte a placa de identificação)

REF  
(consulte a placa de identificação)

As partes interna e externa do produto foram expostas às seguintes substâncias perigosas:
Sim Não Especificação/Declarações H e P

Sangue, fluidos corporais, amostras patológicas

Outras substâncias biológicas perigosas

Substâncias químicas/perigosas

Radioatividade Valor de irradiação:

Outros

Se você respondeu "Sim" para ao menos uma dessas perguntas, solicitamos que especifique os métodos de limpeza/descontamina-
ção, bem como quaisquer agentes de limpeza/descontaminação usados, incluindo o tempo de tratamento:

Se você planeja enviar o produto para a Leica, ele deve estar preparado para manuseio e transporte seguros. Se disponível, pedimos 
que use a embalagem original.

Especifique o nível de segurança do laboratório no qual o produto foi usado:

Não se aplica S1 S2 S3 S4

Com minha assinatura, eu confirmo que as informações fornecidas acima estão completas e corretas, podendo os 
funcionários da Leica portanto manusear o produto em questão com segurança.
Data Assinatura Instituição

Nome Departamento

Cargo Endereço

E-mail Telefone Fax

Para uso interno da Leica: Se disponível, especifique o trabalho e os números RAN/RGA:

Folha de trabalho nº: SU Return Goods Authorization: BU Return Authorization Number:

Certificado de Descontaminação
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