Formulário HS2
Devolução de Equipamentos Edwards - Declaração

Número de Autorização de Devolução:

Você deve:
• Conhecer todas as substâncias que tenham sido utilizadas e produzidas no equipamento antes de preencher esta Declaração
• Ler o formulário Devolução de Equipamentos Edwards - Procedimento (HS1) antes de preencher esta Declaração
• Contatar a Edwards para obter um Número de Autorização de Devolução e para obter orientações, caso você tenha
alguma pergunta
• Enviar este formulário à Edwards antes de devolver seu equipamento, conforme estabelecido no procedimento do HS1

SEÇÃO 1: EQUIPAMENTO
Nome do Produto do Fabricante ______________________
Número de Peça do Fabricante _________________________
Número de Série do Fabricante _________________________
O equipamento foi utilizado, testado ou operado?
SIM, foi usado ou operado  Ir para a Seção 2
SIM, testado, mas sem conexão com qualquer processo ou
equipamento de produção, apenas exposto ao Nitrogênio,
Hélio ou Ar Ir para a Seção 4
NÃO Ir para a Seção 4

SE APLICÁVEL:
Número de identificação da ferramenta ________________
Fabricante/OEM da ferramenta __________________________
Modelo de ferramenta _______________________________
Processo ___________________________________________
Data de instalação _______ de desinstalação ___________
Número da peça do equipamento de substituição
____________________________________________________
Número de série do equipamento de substituição
____________________________________________________
Registro dos dados da bomba anexado? SIM  NÃO 
(Somente para uso interno da Edwards)

SEÇÃO 2: SUBSTÂNCIAS EM CONTATO COM O EQUIPAMENTO
As substâncias utilizadas ou produzidas no equipamento são:
•

•

Radioativas, agentes biológicos ou infecciosos,
mercúrio, bifenis clorados (PCBs), dioxinas
ou azida de sódio? (se SIM, ver Nota 1) SIM  NÃO 
Perigosas para a saúde
e segurança de seres humanos?
SIM  NÃO 

Nota 1: A Edwards não aceitará a entrega de quaisquer
equipamentos que tenham sido contaminados com substâncias
radioativas, agentes biológicos/infecciosos, mercúrio, PCBs,
dioxinas ou azida de sódio, exceto quando você:
• descontamine o equipamento
• forneça comprovação de descontaminação
VOCÊ DEVE ENTRAR EM CONTATO COM A EDWARDS PARA RECEBER
ORIENTAÇÕES ANTES DE DEVOLVER ESSES EQUIPAMENTOS

SEÇÃO 3: LISTA DE SUBSTÂNCIAS EM CONTATO COM O EQUIPAMENTO
Nome da substância

Composição
química Símbolo

Precauções necessárias (por exemplo:
uso de luvas de proteção, etc.)

Ação requerida após um
derramamento,
vazamento ou exposição

SEÇÃO 4: INFORMAÇÕES DA DEVOLUÇÃO
Motivo da devolução e sintomas do mal-funcionamento: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Por quantas horas o produto foi executado? ___________
Deseja adquirir um relatório de Análise de Falhas completo? SIM  NÃO 
Se você tiver uma reclamação dentro do prazo de garantia:
• de quem você comprou o equipamento? _______________________________________________________________________
• forneça o número de nota fiscal do fornecedor ____________________________________________________________

SEÇÃO 5: DECLARAÇÃO
Imprima seu nome: ________________________________ Imprima seu cargo: ____________________________________
Imprima o nome da sua empresa: __________________________________________________________________________
Imprima seu endereço: __________________________________________________________________________________

Eu fiz as consultas necessárias e forneci informações precisas nesta Declaração.
Eu não omiti quaisquer informações e cumpri o Procedimento de Devolução
de Equipamentos Edwards (HS1).
Assinatura: _______________________________ Data: _________________

Observação: Por favor, preencha
este formulário, assine-o e
devolva uma cópia do formulário
impresso e assinado.
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_____________________________________________________________________________________________________
Número de telefone: ______________________________ Data de entrega do equipamento: _________________________

