Formular HS2
Declaraţia de returnare a echipamentelor Edwards

Numărul de autorizare
a returnării:

Trebuie:
• să știţi toate substanţele utilizate și produse în echipament înainte de a completa această declaraţie
• să citiţi procedura de returnare a echipamentelor Edwards (HS1) înainte de a completa această declaraţie
• să contactaţi Edwards pentru a obţine un număr de autorizare a returnării și recomandări în cazul în care aveţi întrebări
• să transmiteţi acest formular companiei Edwards înainte de a returna echipamentul dvs. conform procedurii din HS1

SECŢIUNEA 1: ECHIPAMENT
Numele produsului fabricantului _______________________
Numărul de componentă al fabricantului _________________
Numărul de serie al fabricantului ______________________
Echipamentul a fost utilizat, testat sau exploatat?
DA, a fost utilizat sau exploatat  Consultaţi secţiunea 2.
DA, a fost testat, dar nu în legătură cu vreun echipament de
procesare sau producţie, și a fost expus doar la nitrogen,
heliu sau aer Consultaţi secţiunea 4.
NU Consultaţi secţiunea 4

DACĂ ESTE CAZUL:
Numărul de identificare a utilajului ___________________
Fabricantul utilajului/FEO ___________________________
Modelul utilajului __________________________________
Procedeul _________________________________________
Data instalării ___________ Data dezinstalării ___________
Numărul de componentă al echipamentului
de schimb ________________________________________
Numărul de serie al echipamentului
de schimb ________________________________________
Registrul de date al pompei este atașat? DA  NU 
(Numai pentru uzul intern al Edwards)

SECŢIUNEA 2: SUBSTANŢE ÎN CONTACT CU ECHIPAMENTUL
Substanţele folosite sau produse în echipament sunt:
•

•

radioactive, agenţi biologici sau infecţioși, mercur,
bifenili policloruraţi (PCB), dioxine sau azidă de sodiu?
(Dacă DA, consultaţi Nota 1.)
DA  NU 
periculoase pentru sănătatea
și securitatea oamenilor?
DA  NU 

Nota 1: Edwards nu va accepta livrarea de echipamente
contaminate cu substanţe radioactive, agenţi biologici/
infecţioși, mercur, PCB, dioxine sau azidă de sodiu,
decât dacă:
• decontaminaţi echipamentul,
• prezentaţi dovada decontaminării.
TREBUIE SĂ CONTACTAŢI EDWARDS PENTRU RECOMANDĂRI
ÎNAINTE DE A RETURNA ASTFEL DE ECHIPAMENTE.

SECŢIUNEA 3: LISTA SUBSTANŢELOR ÎN CONTACT CU ECHIPAMENTUL
Simbol
chimic

Substanţă

Precauţii necesare (de exemplu,
Acţiune ce se impune după
folosirea de mănuși de protecţie etc.) dispersie, scurgere sau expunere

SECŢIUNEA 4: INFORMAŢII PRIVIND RETURNAREA
Motivul returnării și simptome de avarie: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Câte ore a funcţionat produsul? ___________ Doriţi să achiziţionaţi un raport complet de analiză a defecţiunilor? DA  NU 
Dacă aveţi o pretenţie asupra
garanţiei:

•
•

de la cine aţi achiziţionat echipamentul? _______________________________________
precizaţi numărul de factură al furnizorului ____________________________________

SECŢIUNEA 5: DECLARAŢIE
Scrieţi numele cu litere de tipar: ________________________ Scrieţi funcţia cu litere de tipar: _____________________
Scrieţi organizaţia cu litere de tipar: _______________________________________________________________________
Scrieţi adresa cu litere de tipar: ___________________________________________________________________________

Am întreprins investigaţiile necesare și am furnizat informaţii precise în această declaraţie. Nu am omis informaţii și am
urmat procedura de returnare a echipamentelor Edwards (HS1).
Semnătura: _________________________________

Data: ____________________

Notă: imprimaţi acest
formular, semnaţi-l și
returnaţi-l pe suport de hârtie.
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________________________________________________________________________________________________________
Număr de telefon: ___________________________ Data livrării echipamentului: __________________________________

