Bezpečnostné nariadenia vzťahujúce sa na servisné práce na produktoch Leica
Informácie týkajúce sa formulára CERTIFIKÁT O DEKONTAMINÁCII

Vážená pani, vážený pán,
na základe legislatívnych požiadaviek a v rámci rozšírených usmernení a noriem sme ako výrobcovia povinní dodržiavať bezpečnostné nariadenia
týkajúce sa ochrany našich zamestnancov a prevádzok.
Zavádzanie týchto ochranných opatrení vyžaduje aj Vašu spoluprácu. Mnoho laboratórií pracuje s biologickými, infekčnými, rádioaktívnymi alebo
toxickými látkami. Zvyšky týchto látok zostávajú na produktoch spoločnosti Leica, ktorých údržbu alebo opravy musí vykonávať naše oddelenie
servisu.
V záujme ochrany našich zamestnancov Vás žiadame, aby ste pred návštevou pracovníkov spoločnosti Leica vo Vašom laboratóriu vykonali
dôkladné vyčistenie a v prípade potreby dekontamináciu a dezinfekciu. To sa týka predovšetkým produktov spoločnosti Leica, ktorých údržba
alebo oprava sa má uskutočniť. Zahrnuje to aj produkty, ktoré zasielate do našej továrne alebo do našich servisných stredísk – takisto je nutné
vykonať dôkladné vyčistenie a v prípade potreby dekontamináciu a dezinfekciu.
Ak sa produkt Leica nedostal do kontaktu so žiadnymi nebezpečnými látkami, žiadame Vás, aby ste túto skutočnosť potvrdili v písomnom
vyhlásení.
Na nasledujúce stránke je uvedené Vyhlásenie o dekontaminácii, ktoré slúži na tento účel. Vyplňte tento formulár, podpíšte ho a priložte k žiadosti
o opravu.
Pri zasielaní zásielky umiestnite toto potvrdenie spolu s prepravnými dokumentmi na vonkajšiu časť balíka, aby bolo zreteľne viditeľné.
Pri vykonávaní servisných prác vo Vašej spoločnosti odovzdajte vyplnený a podpísaný formulár nášmu servisnému technikovi.
Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte priamo oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Leica alebo zástupcu spoločnosti Leica v danej krajine.
S pozdravom,

Leica Biosystems GmbH

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

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

Vyhlásenie o dekontaminácii

Dôležité informácie. Čítajte pozorne.

Vážený zákazník,
všetky produkty, ktoré zasielate spoločnosti Leica Biosystems alebo ktoré vyžadujú údržbu priamo u zákazníka, je nutné vhodným spôsobom vyčistiť a dekontaminovať. Keďže nie je možné vykonať
dekontamináciu produktu vystaveného priónovým ochoreniam, napr CJD, BSE alebo CWD, produkty, ktoré sa dostali do kontaktu so vzorkami obsahujúcimi priónové ochorenia, NEZASIELAJTE na opravy
do spoločnosti Leica Biosystems. Produkty kontaminované priónovými ochoreniami opravíme u zákazníka potom, ako budete informovať servisného technika o možných rizikách, o smerniciach a postupoch
vzťahujúcich sa na dotknuté prístroje a keď poskytnete vhodné osobné ochranné prostriedky. Zaslané produkty rozbalíme a vykonáme ich údržbu, len ak spoločnosť alebo servisný technik dostanú potvrdenie
o dekontaminácii.
Pri zasielaní produktu priložte kópiu tohto potvrdenia alebo ju odovzdajte servisnému technikovi. Zodpovednosť za produkty, ktoré budú zaslané bez tohto potvrdenia alebo s neúplným potvrdením, znáša
ich odosielateľ. Zaslané produkty, ktoré naša spoločnosť vyhodnotí ako potenciálny zdroj nebezpečenstva, budú vrátené odosielateľovi na jeho náklady.
Poznámka: Mikrotómové nože musia byť uložené v pôvodnom balení.
Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte najbližšiu pobočku spoločnosti Leica.

Informácie na typovom štítku:
Model (pozrite typový štítok)*

SN (pozrite typový štítok)

REF (pozrite typový štítok)

Vnútorné alebo vonkajšie časti tohto prístroja boli vystavené týmto nebezpečným látkam:
Áno
Nie
Špecifikácia/výstražné a bezpečnostné upozornenia
Krv, telesné tekutiny, patologické vzorky
Iné nebezpečné biologické látky
Chemické/nebezpečné látky
Rádioaktívne látky

Hodnota ožiarenia:

Iné
Ak ste na niektorú z uvedených otázok odpovedali Áno, žiadame Vás, aby ste špecifikovali použité metódy čistenia alebo dekontaminácie, ako aj všetky použité čistiace/
dekontaminačné prostriedky vrátane doby pôsobenia:

Ak nám chcete zaslať produkt, musí byť pripravený na bezpečnú manipuláciu a prepravu. Ak je to možné, použite pôvodné balenie.
Uveďte stupeň bezpečnosti laboratória, v ktorom sa produkt používal:
Neuplatňuje sa

S1

S2

S3

S4

Svojím podpisom potvrdzujem, že uvedené informácie sú úplné a správne a že pracovníci spoločnosti Leica môžu bezpečne manipulovať s príslušným
produktom.
Podpis

Inštitúcia

Meno

Oddelenie

Pozícia

Adresa

E-mailová adresa

Telefón

Fax

Na interné účely spoločnosti Leica: Ak je to možné, uveďte prácu a čísla RAN/RGA:
Číslo karty práce:
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