Reglementările de siguranţă pentru lucrări de service ale produselor Leica
Informaţii privind formularul „CERTIFICAT DE DECONTAMINARE”

Stimate domnule sau doamnă,
Ca urmare a cerinţelor legale şi ca parte a orientărilor şi a standardelor extinse, în calitate de producător, suntem obligaţi să respectăm normele
de siguranţă pentru protecţia angajaţilor noştri şi a unităţilor de operare.
La punerea în aplicare a măsurilor de protecţie, ne bazăm pe cooperarea dumneavoastră. Multe laboratoare lucrează cu substanţe biologice,
infecţioase, radioactive sau toxice. Acest lucru face ca reziduurile din aceste substanţe să fie prezente la produsele Leica, pentru care trebuie să fie
efectuate lucrările de întreţinere sau reparaţii de către departamentul nostru de service.
Pentru a ne proteja angajaţii, solicităm ca, înainte ca personalul nostru Leica să viziteze laboratorul dumneavoastră, să efectuaţi o curăţare
minuţioasă şi, dacă este necesar, un proces de decontaminare şi dezinfectare. Acest lucru se aplică în special pentru produsele Leica pentru care
sunt planificate lucrări de întreţinere sau reparaţii. Acelaşi lucru este valabil şi pentru produsele care sunt trimise la fabrica noastră sau la unul
dintre birourile noastre de service - curăţare minuţioasă, şi, dacă este necesar, decontaminarea şi dezinfectarea sunt necesare.
În cazul în care produsul Leica nu a intrat în contact cu substanţele periculoase, vă rugăm să ne oferiţi confirmarea scrisă în acest sens.
Pe pagina următoare, veţi găsi formularul „Certificat de decontaminare”, care este necesar pentru acest lucru. Vă rugăm să completaţi acest
formular, semnaţi-l şi alăturaţi-l comenzii de reparaţii.
La expediere, vă rugăm să anexaţi confirmarea la documentele de transport şi să ataşaţi la exteriorul ambalajului, astfel încât să poată fi văzută
în mod clar.
În cazul în care au lucrări de service efectuate la faţa locului, vă rugăm să înmânaţi formularul completat şi semnat tehnicianului nostru de service.
Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să contactaţi serviciul de relaţii cu clienţii clienţi Leica, direct sau reprezentantului Leica din ţara dumneavoastră.
Cu stimă,

Leica Biosystems GmbH

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Germania

Telefon:
++49 (0) 6224 143 0
Fax:
++49 (0) 6224 143 268
www.LeicaBiosystems.com

Certificat de decontaminare

Informaţii importante. Vă rugăm să citiţi cu atenţie.

Stimat client,
Fiecare produs care este returnat către Leica Biosystems sau care necesită întreţinere la faţa locului trebuie să fie curăţat şi decontaminat în mod corespunzător. Deoarece nu este posibilă decontaminarea unui
produs împotriva bolilor cauzate de prioni, cum ar fi CJD, BSE sau CWD, produsele care au intrat în contact cu probele care conţin prioni NU trebuie returnate către Leica Biosystems pentru reparaţii. Produsele
contaminate cu prioni sunt reparate numai la faţa locului după ce tehnicianul cunoaşte riscurile, a fost informat cu privire la orientările şi procedurile care se aplică pentru echipamentul afectat şi este dotat cu
echipament individual de protecţie adecvat. Pachetele returnate vor fi doar deschise şi măsurile de întreţinere vor fi iniţiate doar după ce tehnicianul companiei sau de service a primit confirmarea decontaminării.
La returnarea unui produs, vă rugăm să anexaţi o copie a acestei confirmări sau să o înmânaţi tehnicianului de service. Responsabilitatea pentru produsele care sunt trimise înapoi fără această confirmare sau
cu o confirmare incompletă îi revine expeditorului. Bunurile returnate care sunt considerate a fi o sursă potenţială de pericol de către companie vor fi trimise înapoi către expeditor fără plată în avans.
Notă: Cuţitele microtomice trebuie să fie ambalate în cutia lor originală.
Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat birou Leica.

Plăcuţa cu date tehnice:
Modelul (a se vedea plăcuţa cu date tehnice)

SN (a se vedea plăcuţa cu date tehnice)

Interiorul şi exteriorul acestui produs a fost expus următoarelor substanţe periculoase:
Da
Nu

REF (a se vedea plăcuţa cu date tehnice)

Specificaţie/Declaraţiile H şi P

Sânge, fluide corporale, probe patologice
Alte substanţe biologice periculoase
Produse chimice/substanţe nocive
Radioactivitate

Valoarea radianţei:

Altele
Dacă aţi răspuns „Da” la cel puţin una dintre aceste întrebări, vă rugăm să specificaţi metodele de curăţare şi/sau de decontaminare, precum şi orice agenţi de curăţare/decontaminare, care sunt utilizaţi, inclusiv timpul de tratament:

Dacă planificaţi să trimiteţi produsul, acesta trebuie să fie pregătit pentru manipularea şi transportul în condiţii de siguranţă. În cazul în care este disponibil, vă rugăm să
utilizaţi ambalajul original.
Precizaţi nivelul de siguranţă al laboratorului în care a fost utilizat produsul:
Nu este aplicabil

S1

S2

S3

S4

Prin semnătura mea, confirm prin prezenta că informaţiile specificate mai sus sunt complete şi corecte, şi, prin urmare, angajaţii Leica se pot ocupa în condiţii
de siguranţă de produsul în cauză.
Semnătură

Instituţie

Nume

Departament

Poziţie

Adresa

Adresa de email

Telefon

Fax

Pentru uz intern Leica: În cazul în care sunt disponibile, vă rugăm să specificaţi lucrarea şi numerele RAN/RGA:
Fişa de lucrare nr.:

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Germania

SU Return Goods Authorization:

Telefon:
++49 (0) 6224 143 0
Fax:
++49 (0) 6224 143 268
www.LeicaBiosystems.com

BU Return Authorization Number:

Versiunea 3.6 RevC – 11/2016, Nr. comandă 14 0700 83121

Data

