Leica ürünleri üzerindeki servis çalışmaları için emniyet talimatları
"ARINDIRMA SERTİFİKASI" formu hakkında bilgiler

Sayın Bay/Bayan,
Yasal gereklilikler ve genişletilmiş kılavuzlar ve standartlar çerçevesinde, bir üretici olarak, çalışanlarımızı ve işletmelerimizi korumak için emniyet
yönetmeliklerine uymakla yükümlüyüz.
Koruyucu tedbirlerin uygulanması sırasında işbirliğinize güveniyoruz. Birçok laboratuvar, biyolojik, bulaşıcı, radyoaktif veya toksik maddeler ile
çalışır. Bu, bu maddelerin kalıntılarının Leica ürünleri üzerinde kalmasına neden olur ve bakım veya onarım çalışmalarının servis bölümümüz
tarafından yürütülmesi gerekir.
Çalışanlarımızı korumak için, Leica personelinin laboratuvarınızı ziyaret etmesinden önce, kapsamlı bir temizlik yapmanızı ve gerekiyorsa
arındırma ve dezenfeksiyon yapmanızı talep etmekteyiz. Bu özellikle bakım veya onarım çalışmaları planlanmakta olan Leica ürünleri için
geçerlidir. Aynı hususlar, tesisimize veya servis bürolarımızdan birine gönderilen ürünler için de geçerlidir. Bu durumlarda da kapsamlı temizlik ve
gerekiyorsa arındırma ve dezenfeksiyon yapılması gereklidir.
Bir Leica ürününün herhangi bir tehlikeli madde ile temas etmiş olması halinde, bunu tarafımıza yazılı olarak bildirmenizi talep etmekteyiz.
Bir sonraki sayfada, bunun için gerekli olan "Arındırma Sertifikası"nı bulacaksınız. Lütfen bu formu doldurunuz, imzalayınız ve onarım siparişinize
ekleyiniz.
Gönderim işlemini yaparken, yazılı bildirimi nakliye belgelerine ekleyiniz ve bunu ambalajın dış kısmına, kolayca görülebilir bir şekilde iliştiriniz.
Servis çalışmalarının yerinde yapılması durumunda, lütfen doldurulup imzalanmış formu servis teknisyenine teslim ediniz.
Herhangi bir sorunuz olduğunda, lütfen doğrudan Leica müşteri hizmetleri veya ülkenizdeki Leica temsilcisi ile temasa geçmekten çekinmeyiniz.
Saygılarımızla,
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Arındırma Sertifikası

Önemli bilgiler. Lütfen dikkatle okuyunuz.

Değerli Müşterimiz,
Leica Biosystems şirketine gönderilen veya yerinde bakım gerektiren tüm ürünlerin temizlenmesi ve arındırılması gerekmektedir. Bir ürünün, CJD, BSE veya CWD gibi prionların neden olduğu hastalıklara karşı
arındırılması olanaklı olmadığından, prion içeren numunelerle temasa gelmiş olan ürünlerin tamir için Leica Biosystems şirketine katiyetle GÖNDERİLMEMESİ gerekmektedir. Prion bulaşmış ürünler, ancak
servis teknisyeni riskler konusunda haberdar edildikten, kendisine etkilenen ekipman için geçerli kurallar ve prosedürler hakkında bilgi verildikten ve uygun kişisel koruyucu ekipman sağlandıktan sonra, yerinde
onarılabilir. Tarafımıza gönderilen paketler, ancak şirket veya servis teknisyeni arındırma bildirimini teslim aldıktan sonra açılabilir ve bakım ve onarım işlemleri başlatılabilir.
Bir ürünü tarafımıza gönderirken lütfen bu bildirimin bir nüshasını iliştiriniz veya servis teknisyenine veriniz. Tarafımıza bu bildirim olmadan gönderilen veya tam olmayan bildirim ile birlikte gönderilen
ürünlerin sorumluluğu gönderene aittir. Tarafımıza gönderilen ürünlerden, şirketimiz tarafınca muhtemel bir tehlike kaynağı olarak değerlendirilenler alıcı ödemeli olarak geri gönderilir.
Not: Mikrotom bıçakları orijinal kutuları ile paketlenmelidir.
Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen en yakın Leica şubesi ile irtibata geçiniz.

İsim plakası bilgileri:
Model (isim plakasına bakınız)

SN (isim plakasına bakınız)

REF (isim plakasına bakınız)

Bu ürünün iç ve dış kısmı aşağıda belirtilen tehlikeli maddelere maruz kalmıştır:
Evet
Hayır

Belirtim / H ve P ifadeleri

Kan, vücut sıvıları, patolojik numuneler
Diğer tehlikeli biyolojik maddeler
Kimyasallar / zararlı maddeler
Radyoaktivite

Işınım değeri:

Diğer
Bu sorulardan en az birine Evet cevabı vermiş olmanız halinde, temizlik ve / veya arındırma yöntemlerinizin yanı sıra işlem süresi de dâhil olmak üzere kullanmış olduğunuz
temizlik/ arındırma malzemelerini belirtmenizi talep etmekteyiz:

Ürünü tarafımıza göndermeyi planlamanız halinde, ürün emniyetli olarak elleçlenmek ve nakledilmek için hazırlanmış olmalıdır. Mevcutsa lütfen orijinal ambalajını kullanınız.
Ürünün kullanıldığı laboratuvarın emniyet seviyesini belirtiniz:
Uygulanamaz

S1

S2

S3

S4

Aşağıdaki imzamla, yukarıda belirtmiş olduğum bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu ve Leica çalışanlarının ilgili ürünü emniyetli bir şekilde elleçleyebileceklerini
onaylarım.
İmza

Kuruluş

Unvan

Bölüm

Konum

Adres

E-posta adresi

Telefon

Faks

Leica şirket içi kullanım için: Varsa lütfen iş ve RAN/RGA numaralarını belirtiniz:
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