Säkerhetsföreskrifter för servicearbete på Leica-produkter
Information på formuläret "DEKONTAMINERINGSDEKLARATION"

Till den det berör.
Som ett resultat av lagar och föreskrifter och som en del av utökade riktlinjer och standarder är vi som tillverkare
skyldiga att uppfylla säkerhetsföreskrifter som skyddar våra anställda och anläggningar.
När vi implementerar skyddsåtgärder så litar vi på att du samarbetar. Många laboratorier arbetar med biologiska,
smittsamma, radioaktiva eller giftiga ämnen. Detta innebär att rester av sådana ämnen kan förekomma på
Leica-produkter där underhåll eller reparationer ska utföras av vår serviceavdelning.
För att skydda våra anställda ber vi därför att du innan vår Leica-personal besöker ditt laboratorium utför
en noggrann rengöring, och vid behov, sanering och desinficering. Detta gäller i synnerhet Leica-produkter
för vilka underhålls- eller reparationsarbeten är planerade. Det samma gäller produkter som skickas till vår
fabrik eller något av våra servicekontor – även här krävs noggrann rengöring, och vid behov sanering och
desinficering.
Om Leica-produkten inte har kommit i kontakt med några hälsofarliga ämnen ber vi dig att tillhandahålla en
skriftlig bekräftelse på detta.
På följande sida hittar du formuläret "Dekontamineringsdeklaration" som krävs för detta. Fyll i formuläret,
underteckna det och skicka in det tillsammans med reparationsordern.
När du skickar in den, var vänlig bifoga bekräftelsen med transportdokumenten och fäst den på emballaget så
att den syns tydligt.
Om servicearbete utförs på plats överlämnas det ifyllda och undertecknade formuläret till serviceteknikern.
Om du har frågor, kontakta Leicas kundservice direkt, eller Leica-representanten i ditt land.
Med vänlig hälsning,

Leica Biosystems GmbH

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

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

Dekontamineringsdeklaration
Viktig information. Läs detta noggrant.
Bästa kund,
Alla produkter som returneras till Leica Biosystems eller som kräver underhåll på plats måste rengöras och saneras ordentligt. Eftersom det inte går att
sanera en produkt mot sjukdomar som orsakas av prioner, t.ex. CJD, BSE eller CWD, får produkter som har kommit i kontakt med prov som innehåller prioner
INTE returneras till Leica Biosystems för reparationer. Prionsmittade produkter får endast repareras på plats efter det att serviceteknikern har upplysts om
riskerna, informerats om de riktlinjer och procedurer som gäller för den berörda utrustningen samt har försetts med lämplig personlig skyddsutrustning.
Returnerade paket öppnas endast, och underhåll utförs endast, förutsatt att företaget eller serviceteknikern har fått bekräftelse på saneringen.
När en produkt returneras, var vänlig bifoga en kopia av den här bekräftelsen eller överlämna den till serviceteknikern. Ansvaret för produkter som returneras
utan denna bekräftelse eller med en ofullständig bekräftelse åligger avsändaren. Om företaget anser att returnerade produkter är skadliga kommer de att
returneras till avsändaren som också får stå för fraktkostnaderna.
Obs! Mikrotomknivar måste packas i den låda de levererades i.
Om du har frågor, kontakta ditt närmaste Leica-kontor.

Information på typskylt:
Modell (se typskylt)

SN (se typskylt)

REF (se typskylt)

Invändiga eller utvändiga delar av produkten har utsatts för följande hälsofarliga ämnen:
Ja
Nej
Specifikation/faro- och skyddsangivelser
Blod, kroppsvätskor, patologiska prov
Andra farliga biologiska material
Kemikalier/skadliga ämnen
Radioaktivitet

Stålningsvärde:

Övrigt
Om du har svarat "Ja" på minst en av dessa frågor ber vi dig att specificera dina rengörings- och/eller saneringsmetoder, liksom vilka
rengörings-/saneringsmedel som används, inklusive behandlingstiden:

Om du planerar att skicka in produkten måste den förberedas för säker hantering och transport. Använd om möjligt originalförpackningen.
Ange säkerhetsnivån för det laboratorium där produkten har använts:
Ej tillämpligt

S1

S2

S3

S4

Genom att underteckna detta dokument bekräftar jag härmed att informationen ovan är fullständig och korrekt, och att
Leicas anställda därför kan hantera den berörda produkten utan att utsättas för risker.
Signatur

Institution

Namn

Avdelning

Befattning

Adress

E-postadress

Telefon

Fax
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