Saugos taisyklės atliekant "Leica" produktų techninės priežiūros darbus
Informacija apie NUKENKSMINIMO SERTIFIKATO formą

Gerbiamieji,
Kaip numatyta teisiniuose reikalavimuose, išplėstinėse gairėse ir standartuose, mes, kaip gamintojas, esame įsipareigoję atitikti saugumo
reikalavimus, susijusius su mūsų darbuotojų ir įrangą.
Įgyvendinant apsaugines priemones, mes pasitikime jūsų bendradarbiavimu. Daug laboratorijų dirba su biologinėmis, infekcinėmis,
radioaktyviomis ir toksinėmis medžiagomis. Dėl šios priežasties "Leica" produktuose lieka šių medžiagų likučių, todėl tokių produktų techninė
priežiūra ir remonto darbai turi būti atliekami mūsų techninės priežiūros skyriaus.
Siekdami apsaugoti savo darbuotojus, reikalaujama, kad, prieš mūsų "Leica" personalui apsilankant jūsų laboratorijoje, atliktumėte valymą ir, jei
reikia, nukenksminimą ir dezinfekciją. Ši nuostata ypač galioja "Leica" produktams, kuriems planuojama techninė priežiūra ir remonto darbai. Ši
nuostata taip pat galioja produktams, kurie siunčiami į mūsų gamyklą ir arba į vieną iš mūsų techninės priežiūros centrų – tokiais atvejais taip
pat reikia atlikti valymą ir, jei reikia, nukenksminimą ir dezinfekciją.
Jei "Leica" produktas nekontaktavo su jokiomis kenksmingomis medžiagomis, reikalaujama, kad pateiktumėte raštišką to įrodymą.
Kitame puslapyje pateikiama nukenksminimo sertifikato forma, kuri būtina šiam veiksmui. Užpildykite šią formą, pasirašykite ją ir pridėkite kartu
su remonto darbų užsakymu.
Kai jį siunčiate, pridėkite patvirtinimą su gabenimo dokumentais, kuriuos prisekite prie pakuotės išorės, kad jie galėtų būti aiškiai matomi.
Kai techninės priežiūros darbai atliekami vietoje, užpildytą ir pasirašytą formą perduokite techninę priežiūra atliekančiam technikui.
Jei turite klausimų, tiesiogiai susisiekite su "Leica" klientų aptarnavimo centru arba "Leica" atstovu jūsų šalyje.
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Nukenksminimo pažymėjimas

Svarbi informacija. Atidžiai perskaitykite.

Gerb. kliente,
Kiekvienas produktas, kuris grąžinamas "Leica Biosystems" arba kuriam techninė priežiūra atliekama vietoje, turi būti tinkamai išvalytas ir nukenksmintas. Kadangi neįmanoma nukenksminti produkto nuo ligų,
kurias sukelia prionai, pavyzdžiui, CJD, BSEarba CWD, produktai, kurie kontaktavo su mėginiais, kurių sudėtyje yra prionų, NEGALI būti gražinti "Leica Biosystems" remonto darbams. Prionais užteršti produktai
remontuojami vietoje, kai tokius darbus atliekantis technikas informuojamas apie riziką, apie gaires ir procedūras, kurios taikomos paveiktai technikai ir kai jis aprūpinamas tinkamomis asmens apsaugos
priemonėmis. Grąžintos pakuotės bus atidarytos, ir techninės priežiūros priemonės bus pradėtos taikyti, kai bendrovė arba techninės priežiūros darbus atliekantis technikas gaus nukenksminimo sertifikatą.
Grąžindami produktą, pridėkite šio patvirtinimo kopiją arba perduokite jį techninės priežiūros darbus atliekančiam technikui. Atsakomybė už produktus, kurie siunčiami atgal be šio patvirtinimo arba su
neužpildytu patvirtinimu, tenka siuntėjui. Grąžintos prekės, kurios bendrovės laikomos galimu pavojaus šaltiniu, bus išsiųstos atgal siuntėjui be išankstinio mokėjimo.
Pastaba: "Microtome" peiliai turi būti supakuoti jų originaliose pakuotėse.
Jei turite klausimų, susisiekite su artimiausiu "Leica" padaliniu.

Vardinės plokštelės informacija:
Modelis (žr. vardinę plokštelę)

SN (žr. vardinę plokštelę)

REF (žr. vardinę plokštelę)

Šio produkto vidus ir išorė kontaktavo su šiomis kenksmingomis medžiagomis:
Taip
Ne

Specifikacija / H ir P teiginiai

Kraujas, kūno skysčiai, patologiniai mėginiai
Kitos kenksmingos biologinės medžiagos
Cheminės medžiagos / kenksmingos medžiagos
Radioaktyvumas

Apšvitos vertė:

Kita
Jei į bent vieną iš šių klausimų atsakėte "Taip", prašome nurodyti savo valymo ir (arba) nukenksminimo būdus bei naudojamas valymo / nukenksminimo medžiagas, įskaitant
valymo laiką:

Jei planuojate siųsti produktą, jis turi būti paruoštas saugiam tvarkymui ir gabenimui. Jei galima, naudokite originalią pakuotę.
Nurodykite laboratorijos, kuriame naudojamas produktas, saugumo lygį:
Netaikoma

S1

S2

S3

S4

Savo parašu šiuo patvirtinu, kad pirmiau nurodyta informacija yra išsami ir teisinga ir kad dėl šios priežasties "Leica" darbuotojai gali saugiai tvarkyti susijusį
produktą.
Parašas

Įstaiga

Pavadinimas

Skyrius

Pareigos

Adresas

El. pašto adresas

Telefonas

Faksas

Vidiniam "Leica" naudojimui: Jei įmanoma, nurodykite užduoties RAN / RGA numerius:
Užduoties lapo Nr.:
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