Κανονισμοί ασφάλειας για εργασίες συντήρησης σε προϊόντα Leica
Πληροφορίες στο έντυπο "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ"

Αξιότιμε κύριε/κυρία,
Ως αποτέλεσμα νομικών απαιτήσεων και στο πλαίσιο διευρυμένων κατευθυντήριων οδηγιών και προτύπων, φέρουμε, ως κατασκευάστρια εταιρεία,
υποχρέωση συμμόρφωσης με κανονισμούς ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων μας και των εγκαταστάσεών μας.
Κατά την εφαρμογή μέτρων προστασίας, βασιζόμαστε στη συνεργασία σας. Πολλά εργαστήρια εργάζονται με βιολογικές, μολυσματικές,
ραδιενεργές ή τοξικές ουσίες. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην παρουσία υπολειμμάτων αυτών των ουσιών σε προϊόντα της Leica, των οποίων οι
εργασίες συντήρησης ή επισκευής πρέπει να πραγματοποιηθούν από το τμήμα σέρβις της εταιρείας μας.
Για την προστασία των εργαζομένων μας, σάς ζητούμε να πραγματοποιήσετε σχολαστικό καθαρισμό και, εάν απαιτείται, απομόλυνση και απολύμανση,
προτού το προσωπικό Leica επισκεφθεί το εργαστήριό σας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για προϊόντα Leica, για τα οποία έχουν προγραμματιστεί εργασίες
συντήρησης ή επισκευής. Το ίδιο ισχύει για προϊόντα που έχουν αποσταλεί στις εγκαταστάσεις μας ή σε κάποιο από τα κέντρα σέρβις της εταιρείας
μας – ο σχολαστικός καθαρισμός και, εάν απαιτείται η απομόλυνση και απολύμανση. είναι αναγκαία και σε αυτήν την περίπτωση.
Εάν το προϊόν Leica δεν έχει έλθει σε επαφή με επικίνδυνες ουσίες, σας ζητούμε να παράσχετε σχετική έγγραφη επιβεβαίωση.
Στην επόμενη σελίδα θα βρείτε το έντυπο "Πιστοποιητικό απολύμανσης" που απαιτείται γι' αυτό το σκοπό. Συμπληρώστε αυτό το έντυπο,
υπογράψτε το και συμπεριλάβετέ το στην παραγγελία επισκευής.
Για προϊόν που θα αποσταλεί, επισυνάψτε το πιστοποιητικό στα έγγραφα αποστολής και επικολλήστε το στο εξωτερικό της συσκευασίας, ώστε να
είναι εύκολα ορατό.
Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις στην τοποθεσία σας, παραδώστε το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο στον τεχνικό σέρβις της εταιρείας μας.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε απευθείας με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Leica ή με τον αντιπρόσωπο της Leica στη χώρα σας.
Με εκτίμηση,

Leica Biosystems GmbH

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

Τηλέφωνο: ++49 (0) 6224 143 0
Φαξ:
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Πιστοποιητικό απολύμανσης

Σημαντικές πληροφορίες. Διαβάστε με προσοχή.

Αξιότιμε πελάτη,
κάθε προϊόν που επιστρέφεται στη Leica Biosystems ή το οποίο χρήζει συντήρησης στην τοποθεσία σας, πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί καταλλήλως. Καθώς είναι αδύνατη η απολύμανση προϊόντων κατά
ασθενειών που προκαλούνται από prion, όπως οι ασθένειες CJD, BSE ή CWD, τα προϊόντα που έχουν έλθει σε επαφή με δείγματα που περιέχουν prion ΔΕΝ επιτρέπεται να επιστραφούν στη Leica Biosystems για
επισκευή. Προϊόντα επιμολυσμένα με πρίον θα επισκευάζονται μόνο στην τοποθεσία σας και εφόσον ο τεχνικός σέρβις έχει ενημερωθεί ως προς τους κινδύνους, έχει πληροφορηθεί σχετικά με τις κατευθυντήριες
οδηγίες και διαδικασίες που ισχύουν για τον εν λόγω εξοπλισμό και του έχει παρασχεθεί κατάλληλος προσωπικός εξοπλισμός προστασίας. Οι επιστραφείσες συσκευασίες θα ανοίγονται και τα μέτρα συντήρησης
θα ξεκινούν μόνο εφόσον η εταιρεία ή το τεχνικός σέρβις έχουν λάβει πιστοποιητικό απολύμανσης.
Όταν επιστρέφετε ένα προϊόν, συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο αυτού του πιστοποιητικού ή παραδώστε το στον τεχνικό σέρβις. Την ευθύνη για προϊόντα που επιστρέφονται χωρίς αυτό το πιστοποιητικό ή με
ατελώς συμπληρωμένο πιστοποιητικό, φέρει ο αποστολέας. Τα επιστραφέντα αγαθά που θεωρούνται δυνητική πηγή κινδύνου από την εταιρεία, θα επιστρέφονται στον αποστολέα χωρίς προπληρωμή.
Σημείωση: Τα μαχαίρια μικροτόμων πρέπει να συσκευάζονται στο αρχικό κουτί τους.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο της Leica.

Πληροφορίες πινακίδας τύπου:
Μοντέλο (βλ. πινακίδα τύπου)

Σειριακός αριθμός (SN) (βλ. πινακίδα τύπου)

Κωδικός (REF) (βλ. πινακίδα τύπου)

Το εσωτερικό και το εξωτερικό αυτού του προϊόντος εκτέθηκε στις παρακάτω επικίνδυνες ουσίες:
Ναι
Όχι
Χαρακτηρισμός/ Δηλώσεις επικινδυνότητας (H)
και προφύλαξης (P)
Αίμα, σωματικά υγρά, παθολογικά δείγματα
Άλλες επικίνδυνες βιολογικές ουσίες
Χημικές/επιβλαβείς ουσίες
Ραδιενέργεια

Τιμή έντασης ακτινοβολίας:

Άλλο
Εάν απαντήσατε με "Ναι" σε τουλάχιστον μια από αυτές τις ερωτήσεις, ζητούμε να καθορίσετε τις μεθόδους καθαρισμού ή/και απολύμανσης, καθώς και οποιαδήποτε μέσα
καθαρισμού/απολύμανσης που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου επεξεργασίας:

Εάν σχεδιάζετε να μάς αποστείλετε το προϊόν, πρέπει να το προετοιμάσετε για ασφαλή χειρισμό και μεταφορά. Χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία, εάν υπάρχει.
Καθορίστε το επίπεδο ασφάλειας του εργαστηρίου στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το προϊόν:
Δεν εφαρμόζεται

S1

S2

S3

S4

Με την υπογραφή μου επιβεβαιώνω πως οι προαναφερθείσες πληροφορίες είναι πλήρεις και σωστές και επομένως οι εργαζόμενοι της Leica μπορούν να
χειριστούν με ασφάλεια το εν λόγω προϊόν.
Υπογραφή

Φορέας

Όνομα

Τμήμα

Θέση

Διεύθυνση

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τηλέφωνο

Για εσωτερική χρήση Leica μόνο: Καθορίστε τους αριθμούς εργασίας και RAN/RGA, εάν υπάρχουν:
Αριθμός φύλλου εργασίας:

Leica Biosystems Nussloch GmbH
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