Разпоредби за безопасност за сервизна дейност по продуктите на Leica
Информация за формуляра "СЕРТИФИКАТ ЗА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ"

Уважаеми господине, уважаема госпожо,
В резултат на правните изисквания и като част от разширените насоки и стандарти ние като производител сме длъжни да се съобразим
с разпоредбите за безопасност за защита на нашите служители и работни съоръжения.
При прилагането на защитни мерки ние разчитаме на вашето съдействие. Много лаборатории работят с биологични, инфекциозни,
радиоактивни или токсични вещества. Това води до наличието на остатъци от тези вещества в продуктите на Leica, поради което трябва
да се извършват дейности по поддръжката или ремонта от нашия сервизен отдел.
За да защитим нашите служители, ние изискваме преди нашият персонал от Leica да посети вашата лаборатория, вие да извършите
цялостно почистване и, ако е необходимо, обеззаразяване и дезинфекция. Това се прилага по-конкретно към продуктите на Leica, за
които са планирани дейности по поддръжка или ремонт. Същото се прилага за продукти, които са изпратени до нашия завод или до
някой от нашите сервизни офиси – тук също са нужни цялостно почистване и, ако е нужно, обеззаразяване и дезифенкция.
Ако продуктът на Leica не е влизал в контакт с опасни субстанции, ние изискваме да предоставите писмено потвърждение за това.
На следващата страница ще откриете формуляра "Сертификат за обеззаразяване", който е нужен за тази цел. Моля, попълнете този
формуляр, подпишете го и го приложете към вашата поръчка за ремонт.
Когато го изпращате, моля, приложете потвърждението към документите за изпращане и го закрепете към външната страна на
опаковката, така че да може да се вижда ясно.
Когато сервизната дейност се извършва на обекта, моля, връчете попълнен и подписан формуляр на нашия сервизен техник.
Ако имате въпроси, моля, свържете се директно с клиентския сервиз на Leica или с представител на Leica във вашата страна.
С уважение,

Leica Biosystems GmbH
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Сертификат за обеззаразяване

Важна информация. Моля, прочетете внимателно.

Уважаеми клиенти,
Всеки продукт, който е върнат на Leica Biosystems или който изисква поддръжка на обекта, трябва да се почисти и обеззарази правилно. Тъй като не е възможно да обеззаразите продукт срещу
заболявания, причинени от приони, напр. CJD, BSE или CWD, продуктите, които са влизали в контакт с мостри, съдържащи приони, НЕ трябва да се връщат на Leica Biosystems за ремонт.
Замърсените с приони продукти ще се ремонтират на обекта след като сервизният техник е бил запознат с рисковете, информиран за насоките и процедурите, които се прилагат към засегнатото
оборудване и е получил подходящо лично защитно оборудване. Върнатите опаковки ще се отворят и мерки за поддръжка ще се стартират само след като компанията или сервизният техник са
получили потвърждение за обеззаразяване.
Когато връщате продукт, моля, прилагайте копие от това потвърждение или го предавайте на сервизния техник. Отговорността за продуктите, които се изпращат обратно без това
потвърждение или с непълно потвърждение, се носи от изпращача. Върнатите стоки, които се считат от компанията като потенциален източник на опасност, ще бъдат изпращани обратно на
изпращача без предплащане.
Бележка: Микротомните ножове трябва да са опаковани в оригиналната си опаковка.
Ако имате въпроси, моля, свържете се с най-близкия клон на Leica.

Информация от табелката с име:
Модел (вж. табелката с име)

SN (вж. табелката с име)

REF (вж. табелката с име)

Вътрешността и външните части на продукта са били изложени на следните опасни субстанции:
Да
Не
Спецификация/H и P фрази
Кръв, телесни течности, патологични мостри
Други опасни биологични субстанции
Химикали/вредни субстанции
Радиоактивност

Стойност на излъчване:

Друго
Ако сте отговорили с "Да" на поне един от тези въпроси, ние изискваме да посочите вашите методи на почистване и/или обеззаразяване, както и всички препарати за почистване/обеззаразяване, които са използвани, включително времето на третиране:

Ако планирате да изпращате продукта, той трябва да е подготвен за безопасно пренасяне и транспорт. Ако е налична, моля, използвайте оригиналната опаковка.
Посочете нивото на безопасност на лабораторията, в която продуктът е бил използван:
Не е приложимо

S1

S2

S3

S4

С моя подпис върху настоящото потвърждавам, че посочената по-горе информация е пълна и вярна и че служителите на Leica могат безопасно да
боравят с релевантния продукт.
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