Leica-tuotteiden huoltotöitä koskevat turvamääräykset
"DEKONTAMINOINTITODISTUS"-lomakkeeseen liittyvät tiedot

Hyvä vastaanottaja,
Lakisääteisistä määräyksistä johtuen ja laajennettujen ohjeiden ja standardien osana olemme valmistajana
velvollisia noudattamaan turvallisuusmääräyksiä työntekijöittemme ja toimipaikkojemme suojaamiseksi.
Luotamme suojatoimenpiteiden toteuttamisessa sinun tukeesi. Useissa laboratorioissa työskennellään
biologisten, tartuntoja aiheuttavien, radioaktiivisten tai myrkyllisten aineiden parissa. Näistä aineista jää jäämiä
Leica-tuotteisiin, joiden huoltotyöt tai korjaukset on suoritettava huolto-osastomme toimesta.
Työntekijöittemme suojelemiseksi vaadimme, että suoritat huolellisen puhdistuksen ja tarvittaessa
dekontaminoinnin ja desinfioinnin, ennen kuin Leican henkilökunta vierailee laboratoriossasi. Tämä koskee
erityisesti Leica-tuotteita, joille on tarkoitus tehdä huolto- tai korjaustöitä. Sama koskee tuotteita, jotka
lähetetään tehtaallemme tai yhteen huoltotoimipaikoistamme – myös tällöin on tehtävä huolellinen puhdistus
ja tarvittaessa dekontaminointi ja desinfiointi.
Jos Leica-tuote on ollut kosketuksissa johonkin vaaralliseen aineeseen, pyydämme vahvistamaan sen
kirjallisesti.
Siihen tarvittava "Dekontaminointitodistus"-lomake löytyy seuraavalta sivulta. Täytä lomake, allekirjoita se ja
liitä se korjaustilaukseen.
Liitä vahvistus tuotteen lähetysasiakirjoihin ja kiinnitä se pakkauksen ulkopuolelle siten, että se on helposti
havaittavissa.
Jos huolto tehdään paikan päällä, anna täytetty ja allekirjoitettu lomake huoltoteknikollemme.
Ota yhteyttä suoraan Leica-asiakaspalveluun tai paikalliseen Leica-edustajaan, jos sinulla on jotakin kysyttävää.
Ystävällisin terveisin,
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Dekontaminaatiotodistus
Tärkeitä tietoja. Lue huolellisesti.
Hyvä asiakas,
jokainen Leica Biosystemsille palautettava tai paikan päällä huoltoa tarvitseva tuote on puhdistettava ja dekontaminoitava huolellisesti. Prionien aiheuttamien
sairauksien (esim. CJD, BSE tai CWD) altistamaa tuotetta ei ole mahdollista dekontaminoida, joten prioneita sisältävien näytteiden kanssa kosketuksiin
joutuneita tuotteita EI saa palauttaa korjattavaksi Leica Biosystemsille. Prionien saastuttamat tuotteet tulee korjata ainoastaan paikan päällä sen jälkeen,
kun huoltoteknikolle on huomautettu vaaroista, tiedotettu kyseisiä välineitä koskevista ohjeista ja menettelyistä ja hänen käyttöönsä on toimitettu sopivat
henkilösuojaimet. Palautetut pakkaukset avataan ja huoltotoimiin ryhdytään vasta, kun yritys tai huoltoteknikko on saanut vahvistuksen dekontaminoinnista.
Kun lähetät tuotteen, liitä sen mukaan kopio kyseisestä vahvistuksesta ja anna se huoltoteknikolle. Lähettäjä on vastuussa tuotteista, jotka lähetetään ilman
dekontaminoinnin vahvistusta tai puutteellisella vahvistustodistuksella varustettuna. Yritys palauttaa lähettäjälle ilman ennakkomaksua tuotteet, joiden se
katsoo olevan mahdollisia vaaralähteitä.
Huom: Mikrotomin terät on pakattava niiden alkuperäiseen rasiaan.
Ota yhteyttä lähimpään Leica-toimistoon, jos sinulla on jotakin kysyttävää.

Nimikilven tiedot:
Malli (katso nimikilpi)

SN (katso nimikilpi)

REF (katso nimikilpi)

Tuotteen sisä- ja ulkopuoli on altistunut seuraaville vaarallisille aineille:
Kyllä
Ei

Spesifikaatio / H- ja P-lausekkeet

Veri, ruumiinnesteet, patologiset näytteet
Muut vaaralliset biologiset aineet
Kemikaalit / haitalliset aineet
Radioaktiivisuus

Säteilyarvo:

Muut
Jos vastasit vähintään yhteen kysymykseen "Kyllä", pyydämme sinua ilmoittamaan käyttämäsi puhdistus- ja/tai dekontaminointimenetelmät sekä käytetyt puhdistus/dekontaminointiaineet sekä käsittelyajan:

Jos aiot lähettää tuotteen meille, se on valmisteltava turvallista käsittelyä ja kuljetusta varten. Käytä alkuperäistä pakkausta, mikäli
mahdollista.
Määritä tuotteen käyttölaboratorion turvallisuustaso:
Ei sovellettavissa

S1

S2

S3

S4

Vahvistan allekirjoituksellani, että edellä määritetyt tiedot ovat täydelliset ja oikein ja että Leican työntekijät voivat
käsitellä kyseistä tuotetta turvallisesti.
Allekirjoitus

Laitos

Nimi

Osasto

Asema

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelin

Faksi
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