Świadectwo Dekontaminacji
/// IKA Urządzenia
Ze względów bezpieczeństwa urządzenia przysłane bez wypełnionego świadectwa dekontaminacji nie będą naprawiane.

Dane użytkownika
Sprzedawca:

IKA

Dystrybutor:

Firma

Kraj

Osoba kontaktowa

Telefon

Dział / Lab.

E-mail

Ulica

NIP

Kod pocztowy

Miasto

Dane urządzenia
Rodzaj urządzenia / model

Numer seryjny

Opis usterki / problemu

Urządzenie było używane z następującymi substancjami (proszę wymienić):

Prawnie wiążąca deklaracja
1. Urządzenie zostało dokładnie wyczyszczone, zdekontaminowane i pozbawione wszelkich substancji mogących mieć szkodliwy wpływ na personel
serwisowy firmy IKA Poland Sp. z o.o.
2. Niniejszym oświadczamy, że nieusunięte substancje z urządzenia nie będą miały szkodliwego i niebezpiecznego wpływu na personel serwisowy firmy
IKA Poland Sp. z o.o.
3. Dodatkowe czyszczenie urządzenia, przez firmę IKA Poland Sp. z o.o., za pomocą standardowych detergentów nie będzie szkodliwe i nie wywoła
bezpośredniego zagrożenia (np. reakcje chemiczne).
4. Punkty 2 i 3 zostały zadeklarowane w oparciu o naszą najlepszą wiedzę, przekonanie i z uwzględnieniem naszego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa.
5. Drugi podpis złożony został przez osobę odpowiedzialną za stan urządzenia bezpośrednio przed jego wysyłką.
6. Użytkownik potwierdza, że przesłane urządzenie nie stanowi zagrożenia skażeniem bakteriologicznym, wirusologicznym, chemicznym lub radioaktywnym.
7. Niżej podpisani są upoważnieni do wydania takiej deklaracji w imieniu reprezentowanej firmy.
8. Klient jest świadomy faktu, że jest on odpowiedzialny wobec odbiorcy za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niepełnych lub nieprawdziwych
informacji.

Stempel firmy

Data

Podpis
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Drugi podpis

Instrukcja pakowania urządzeń
/// laboratoryjnych

Prosimy wypełnić i podpisać
świadectwo dekontaminacji.

Spakować urządzenie, jeśli to możliwe,
w oryginalny karton.

NIE MA
NIEBEZPIECZEŃSTWA

Prosimy zapakować urządzenie
bezpiecznie. Wewnątrz kartonu należy
umieścić wypełnione świadectwo
dekontaminacji. Wewnętrzny karton
należy zabezpieczyć na około
materiałem wypełniającym.

Urządzenie w tej paczce nie spowoduje
zagrożenia skażeniem bakteriologicznym,
wirusologicznym, chemicznym lub
radioaktywnym.
Załączone świadectwo dekontaminacji.

Prosimy umieścić dokumenty
przewozowe w samoprzylepnej
foliowej kieszonce transportowej.
Na opakowaniu w widocznym
miejscu należy przykleić informację,
że przesyłka nie stanowi zagrożenia.
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