Formulário HS1
Devolução de Equipamentos Edwards - Procedimento
INTRODUÇÃO
Antes de devolver seu equipamento, você deve avisar à Edwards se as substâncias que foram
utilizadas (e produzidas) no equipamento podem ser perigosas. Essas informações são fundamentais
para a segurança dos funcionários do nosso Centro de Atendimento e determinarão os procedimentos
empregados para atender o seu equipamento.
Preencha a Declaração (HS2) e envie-a à Edwards antes de despachar o equipamento.
É importante observar que essa declaração destina-se somente para uso interno da Edwards e não
está relacionada com quaisquer exigências ambientais ou de segurança de transporte locais, nacionais ou internacionais. Como pessoa que entrega o equipamento para embarque, é sua
responsabilidade assegurar o cumprimento da legislação aplicável.

ORIENTAÇÕES
• O equipamento 'não está contaminado' caso não tenha sido usado ou se somente foi utilizado com
substâncias que não são perigosas. Seu equipamento estará 'contaminado' se ele tiver sido usado
com qualquer substância classificada como perigosa de acordo com o Sistema Globalmente
Harmonizado das Nações Unidas de classificação e rotulagem de produtos químicos (GHS), Regulamentação da UE Nº 1272/2008 sobre a classificação, rotulagem e embalagem (CLP) ou com as
regulamentações de Saúde e Segurança Ocupacional dos Estados Unidos (29CFR1910.1200, Comunicação de Risco).
• Caso seu equipamento tenha sido utilizado com substâncias radioativas ou agentes infecciosos,
mercúrio, bifenil policlorado (PCB), dioxinas ou azida de sódio, você deve descontamina-lo antes
de devolve-lo à Edwards. Você deve enviar um teste independente de descontaminação (por
exemplo um laudo de análise) à Edwards, juntamente com a Declaração (HS2). Para orientações,
telefone para a Edwards.
• Se seu equipamento está contaminado, você deve adotar uma das seguintes medidas:
• Remover quaisquer traços de contaminação (conforme a legislação que regulamenta o transporte de substâncias perigosas).
• Ou, classificar adequadamente o perigo, marcar, declarar e embarcar o equipamento de
acordo com a legislação aplicável que regulamenta o envio de materiais perigosos.
Observação:
Alguns equipamentos contaminados podem não ser adequados para o transporte aéreo.
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PROCEDIMENTO
1. Contate a Edwards e obtenha um Número de Autorização de Devolução* para seu equipamento.
2. Preencha a Devolução de Equipamentos Edwards - Declaração (HS2).
3. Se o equipamento estiver contaminado, você deve entrar em contato com seu transportador para
assegurar-se de ter classificado adequadamente o perigo, marcado, declarado e enviado o equipamento, de acordo com a legislação aplicável que regulamente os materiais contaminados/perigosos. Como pessoa que entrega o equipamento para embarque, é sua responsabilidade
assegurar o cumprimento da legislação aplicável.
Nota: Os equipamentos contaminados com alguns materiais perigosos, tais como derivados
de semicondutores, podem não ser adequados para o frete aéreo - contate seu transportador
para obter orientações.
4. Remova todos os traços de gases perigosos: Faça passar um gás inerte pelo equipamento e quaisquer acessórios que forem devolvidos à Edwards. Sempre que possível, drene todos os fluídos e
lubrificantes do equipamento e seus acessórios.
5. Vede todas as entradas e saídas do equipamento (inclusive aquelas nas quais havia acessórios
acoplados) com flanges cegos ou com uma fita grossa, quando se tratar de produtos não contaminados.
6. Embale o equipamento em uma sacola ou folha de politeno/polietileno grossa.
7. Se o equipamento for grande, amarre o equipamento e seus acessórios com fitas a um pallet de
madeira. Se o equipamento for muito pequeno para ser amarrado com fitas a um pallet, embaleo numa caixa resistente adequada.
8. Encaneie e envie por e-mail, fax ou por correio uma cópia da via original da Declaração (HS2)
com a assinatura para a Edwards. A Declaração deve chegar antes que o equipamento.
9. Entregue uma cópia da Declaração (HS2) ao transportador. Você deve informar ao transportador
se o equipamento está contaminado.
10. Coloque a Declaração num envelope fechado adequado: anexe o envelope de forma segura à
parte externa do pacote do equipamento, dentro de uma sacola transparente à prova de água.

ESCREVA CLARAMENTE O SEU NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO* NA PARTE
EXTERNA DO ENVELOPE OU NA PARTE EXTERNA DO PACOTE DO EQUIPAMENTO.
* não se aplica ao Japão

