Formulář HS1
Odeslání zařízení Edwards - postup
ÚVOD
Pokud látky používané (či vyvíjené) zařízením mohou být nebezpečné, před odesláním zařízení
jste povinni upozornit na to společnost Edwards. Tato informace je podstatná pro bezpečnost
pracovníků našeho servisního střediska a určující pro postup servisních prací na vašem zařízení.
Před odesláním zařízení vyplňte prohlášení (HS2) a odešlete je společnosti Edwards.
Prohlášení je určeno pouze pro vnitřní potřebu Edwards a nijak se netýká místních, národních
ani mezinárodních předpisů pro bezpečnost přepravy či životního prostředí. Jako odesilatel
zařízení nesete plnou odpovědnost za soulad s platnými předpisy.
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ZÁSADY
• Zařízení je považováno za „nekontaminované“, pokud nebylo používáno, nebo pokud bylo
používáno s látkami, které nejsou nebezpečné. Zařízení je považováno za „kontaminované“,
pokud bylo používáno s jakýmikoliv látkami klasifikovanými jako nebezpečné podle
Globálního harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek a směsí
(GHS), Nařízení EU č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) nebo
Zákona o bezpečnosti práce a ochraně zdraví (OSHA) 29CFR1910.1200.
• Pokud bylo zařízení používáno s radioaktivními, biologickými či infekčními látkami, rtutí,
polychlorovanými bifenyly (PCB), dioxiny či azidem sodným, musí být před odesláním
společnosti Edwards dekontaminováno. Spolu s prohlášením (HS2) musí být zasláno servisu
Edwards nezávislé potvrzení o dekontaminaci (např. osvědčení o provedení analýzy).
Podrobnosti vám společnost Edwards poskytne telefonicky.
• Pokud je zařízení kontaminováno, musíte:
• buď odstranit veškeré stopy kontaminace, (ve smyslu předpisů vztahujících se na
přepravu nebezpečných látek),
• nebo patřičně klasifikovat nebezpečí, označit, deklarovat a vyexpedovat zařízení v
souladu s předpisy platnými pro přepravu nebezpečných materiálů.
Poznámka: Některá kontaminovaná zařízení nelze přepravovat letecky.
POSTUP
1. Pro své zařízení si u společnosti Edwards vyžádejte autorizační číslo zásilky.*
2. Vyplňte prohlášení o zařízení Edwards - formulář HS2.
3. Pokud je zařízení kontaminované, zajistěte s přepravcem patřičnou klasifikaci nebezpečnosti,
označte, deklarujte a vyexpedujte zařízení v souladu s předpisy platnými pro přepravu
nebezpečných materiálů. Jako odesilatel zařízení nesete plnou odpovědnost za soulad s
platnými předpisy. Poznámka: Zařízení kontaminované některými nebezpečnými
materiály, jako např. polovodičovými vedlejšími produkty, nelze přepravovat letecky konzultujte věc s přepravcem.
4. Odstraňte veškeré stopy nebezpečných plynů: pročistěte netečným plynem zařízení a
příslušenství, které chcete odeslat servisu Edwards. Pokud možno, vypusťte všechny kapaliny
a maziva ze zařízení i jeho příslušenství.
5. Utěsněte všechny vstupy i výstupy zařízení (včetně připojovacích míst) záslepkami nebo
pevnou těsnicí páskou.
6. Zabalte zařízení do pevného polyetylénového vaku nebo fólie.
7. Pokud jde o velké zařízení, připevněte jej i s příslušenstvím na dřevěnou paletu. Pokud je
zařízení pro umístění na paletu příliš malé, zabalte jej do pevné bedny.
8. Faxem nebo poštou odešlete prohlášení HS2 společnosti Edwards. Prohlášení musí být
doručeno dříve než zařízení.
9. Předejte kopii prohlášení HS2 přepravci. Jde-li o kontaminované zařízení musí o tom být
přepravce informován.
10.Originál prohlášení uložte do vhodné obálky: obálku, ve fólii odolné proti povětrnostním
vlivům bezpečně připevněte na vnější stranu obalu zařízení.
OBAL NEBO OBÁLKU ZAŘÍZENÍ NA VNĚJŠÍ STRANĚ ZŘETELNĚ OZNAČTE
AUTORIZAČNÍM ČÍSLEM ZÁSILKY.*
* neplatí v Japonsku

