Sikkerhetsforskrifter for servicearbeid på Leica-produkter
Informasjon om skjemaet "DEKONTAMINERINGSSERTIFIKAT"

Kjære kunde.
Som et resultat av lovpålagte krav og som del av utvidede retningslinjer og standarder er vi, som produsent,
forpliktet til å overholde sikkerhetsforskriftene for å beskytte våre ansatte og driftsanlegg.
Når vi implementerer beskyttelsestiltak, er vi avhengige av ditt samarbeid. Mange laboratorier arbeider med
biologiske, smittsomme, radioaktive eller giftige stoffer. Dette medfører at det befinner seg rester fra disse
stoffene på Leica-produkter som skal vedlikeholdes eller repareres ved vår serviceavdeling.
For å beskytte våre ansatte ber vi deg utføre grundig rengjøring og, om nødvendig, dekontaminering og
desinfisering før vårt Leica-personell besøker ditt laboratorium. Dette gjelder særlig Leica-produkter som skal
vedlikeholdes eller repareres. Det samme gjelder for produkter som er sendt til vår fabrikk eller et av våre
servicekontorer – grundig rengjøring, og, om nødvendig, dekontaminering og desinfeksjon er nødvendig også
her.
Hvis Leica-produktet ikke har vært i kontakt med noen farlige stoffer, ber vi deg bekrefte dette skriftlig.
På neste side finner du skjemaet "Dekontamineringssertifikat" som trengs til dette. Fyll ut skjemaet, signer det
og send det sammen med reparasjonsordren.
Når du sender det, må du legge ved bekreftelse med fraktdokumenter og feste det på utsiden av emballasjen,
slik at det kan ses tydelig.
Når servicearbeid utføres på stedet, kan du levere ferdig utfylt og signert skjema til vår servicetekniker.
Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Leicas kundeservice direkte eller Leica-representanten i ditt land.
Med vennlig hilsen,

Leica Biosystems GmbH

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

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

Dekontamineringssertifikat
Viktig informasjon. Les nøye.
Kjære kunde.
Alle produkter som returneres til Leica Biosystems eller krever vedlikehold på stedet, må være ordentlig rengjort og dekontaminert. Siden det ikke er mulig
å dekontaminere et produkt mot sykdommer forårsaket av prioner, slik som CJD, BSE eller CWD, skal produkter som har vært i kontakt med prøver som
inneholder prioner, IKKE returneres til Leica Biosystems for reparasjon. Prion-kontaminerte produkter skal kun repareres på stedet etter at serviceteknikeren
er gjort oppmerksom på risikoen, blitt informert om retningslinjene og prosedyrene som gjelder for det aktuelle utstyret, og utstyrt med egnet personlig
verneutstyr. Returnerte pakker vil kun bli åpnet, og vedlikeholdstiltak vil kun bli igangsatt når selskapet eller serviceteknikeren har mottatt bekreftelse på
dekontaminering.
Når du returnerer et produkt, må du legge ved en kopi av denne bekreftelsen eller gi den videre til serviceteknikeren. Ansvaret for produkter som er sendt
tilbake uten denne bekreftelsen eller med en ufullstendig bekreftelse, ligger hos avsenderen. Returnerte varer som av selskapet anses å være en potensiell
kilde til fare, vil bli sendt tilbake til avsender uten forhåndsbetaling.
Merk: Mikrotomkniver må være pakket i originalboksen.
Hvis du har spørsmål, ta kontakt med din nærmeste Leica-avdeling.

Informasjon på navneskiltet:
Modell (se navneskilt)

SN (se navneskilt)

REF (se navneskilt)

Innsiden og utsiden av dette produktet ble utsatt for følgende farlige stoffer:
Ja
Nei
Spesifikasjon/fare- og forsiktighetsutsagn
Blod, kroppsvæsker, patologiske prøver
Andre farlige biologiske stoffer
Kjemikalier/skadelige stoffer
Radioaktivitet

Stråleverdi:

Annet
Hvis du har svart "Ja" på minst ett av disse spørsmålene, ber vi deg oppgi dine rengjørings- og/eller dekontamineringsmetoder, samt
eventuelle rengjørings-/dekontamineringsmidler som er brukt, inkludert behandlingstiden:

Hvis du planlegger å sende inn produktet, må det være forberedt for sikker håndtering og transport. Hvis tilgjengelig, bruk den
originale emballasjen.
Oppgi sikkerhetsnivået til laboratoriet der produktet ble brukt:
Ikke relevant

S1

S2

S3

S4

Med min underskrift bekrefter jeg herved at opplysningene som er angitt ovenfor, er fullstendige og korrekte og at det er
trygt for Leica-ansatte å håndtere det aktuelle produktet.
Underskrift

Institusjon

Navn

Avdeling

Stilling

Adresse

E-postadresse

Telefon

Faks

For internt Leica-bruk: Hvis tilgjengelig, oppgi jobb- og RAN/RGA-nummer (returautorisasjons-/returvareautorisasjonsnummer):
Arbeidsseddelnr.:

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

SU Return Goods Authorization:

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

BU Return Authorization Number:
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