
 1.3 Výrobní číslo

 1.1 Název / Výrobce

SCHOELLER INSTRUMENTS, s. r. o.  

Laboratorní přístroje – prodej, servis, validace

 1.2 Typ

1. Přístroj / nástroj

Vyplňte před předáním přístroje/nástroje servisní organizaci nebo před odesláním  k opravě

D e k o n t a m i n a č n í   p r o t o k o l

3. Bylo na výše uvedeném přístroji/nástroji pracováno s nebezpečnými látkami ?

 2.4 Telefon

ANO

 6.2 Přístroj/nástroj byl dekontaminován: 

 2.2 Adresa

NE

ANO

 2.3 Odpovědná osoba

 6.1 Popis látek a rizika:  

NE

Jméno:

6. Na výše uvedeném přístroji/nástroji bylo pracováno s radioaktivními látkami

NE

 5.2 Přístroj/nástroj byl dekontaminován: 

Podpis:

 4.1 Popis látek a rizika:  

 5.1 Popis látek a rizika:  

 3.2 Pokud ano, zaškrtněte políčko ANO a před podpisem vyplňte další specifikaci níže

4. Na výše uvedeném přístroji/nástroji bylo pracováno s infekčními látkami nebo priony

ANO

Z důvodu zajištění bezpečnosti a zdraví pracovníků servisu a osob zajišťujících dopravu přístroje/nástroje, žádáme o vyplnění

Dekontaminačního protokolu a podpis odpovědnou osobou uživatele před předáním přístroje/nástroje servisnímu technikovi k

servisnímu úkonu nebo před odesláním přístroje/nástroje do servisu.

Podepsaná odpovědná osoba prohlašuje, že přístroj/nástroj předávaný servisní organizaci není zdrojem žádného

rizika pro pracovníky servisu, že byl dekontaminován a zkontrolován způsobem odpovídajícím povaze látek,

kterými mohl být kontaminován a že je tedy bezpečný pro servis a dopravu.

Pracovník servisu není povinen zahájit servisní práce nebo převzít přístroj/nástroj k dopravě, pokud není tento dekontaminační

protokol řádně vyplněn. V případě odeslání přístroje/nástroje servisní organizaci poštou nebo balíkovou službou přiložte kopii

dekontaminačního protokolu do zásilky.

Svým podpisem potvrzuji, že výše uvedený přístroj/nástroj nepředstavuje žádné riziko pro zdraví osob nebo životní

prostředí a je připraveno pro servis, balení a přepravu.

2. Uživatel

NE
 3.1 Pokud ne, zaškrtněte políčko NE a podepište Dekontaminační protokol dole

 2.5 Mail

 2.1 Obchodní jméno

5. Na výše uvedeném přístroji/nástroji bylo pracováno s nebezpečnými chemikáliemi

 4.2 Přístroj/nástroj byl dekontaminován a /nebo desinfikován: 

ANO

Datum: RAZÍTKO


