Lomake HS1
Edwardsin laitepalautuksia koskeva toimintatapaohje
JOHDANTO
Ennen laitteen palauttamista Edwards-yhtiötä on varoitettava, mikäli laitteessa käytetyt tai
tuotetut aineet voivat olla vaarallisia. Tieto on erittäin tärkeä huoltoyksikkömme henkilöstön
kannalta, ja sen pohjalta päätetään laitteen huoltotavasta.
Täytä selvityslomake (HS2) ja lähetä se Edwardsille ennen laitteen lähettämistä. Huomaa,
että selvitys on tarkoitettu vain Edwardsin sisäiseen käyttöön, eikä sillä ole mitään yhteyttä
paikallisiin, kansallisiin tai kansainvälisiin kuljetusturvallisuus- tai ympäristövaatimuksiin.
Laitteen lähettävän henkilön vastuulla on varmistaa, että asiaankuuluvia säädöksiä
noudatetaan.

P900-70-892 Issue N

OHJEITA
• Laite on ”likaantumaton”, jos se on käyttämätön tai jos siinä on käytetty vain vaarattomia
aineita. Laite on ”likainen”, jos siinä on käytetty aineita, jotka luokitellaan vaarallisiksi YK:n
yhdenmukaistetun yleisen kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS), EU:n
kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan asetuksen N:o 1272/2008 tai
Yhdysvaltain työturvallisuus- ja terveysasetusten (29CFR1910.1200, Hazard Communication)
mukaisesti.
• Jos laitteessa on käytetty radioaktiivisia, biologisia tai infektioita aiheuttavia aineita,
elohopeaa, polykloorattuja bifenyylejä (PCB), dioksiineja tai natriumatsidia, laite on
puhdistettava ennen sen palauttamista Edwardsille. Dekontaminoinnista on toimitettava
Edwardsille riippumaton todistus (esim. analyysitodistus) selvityslomakkeen (HS2) mukana.
Lisätietoja saat Edwardsilta puhelimitse.
• Jos laite on likaantunut, toimi jommankumman vaihtoehdon mukaisesti:
• poista kaikki vaarallisten aineiden jäämät (vaarallisten ja haitallisten aineiden kuljetusta
säätelevien säädösten mukaisesti) tai
• luokittele vaara selkeästi, merkitse se, ilmoita siitä ja kuljeta laite vaarallisten aineiden
kuljetusta säätelevien säädösten mukaisesti.
Huomaa: Likaantuneet laitteet eivät aina sovellu lentorahdiksi.
TOIMINTATAPA
1. Ota yhteyttä Edwardsiin saadaksesi laitteelle palautusvaltuutusnumeron*.
2. Täytä Edwardsin laitepalautusta koskeva selvityslomake (HS2).
3. Jos laite on likaantunut, ota yhteyttä kuljetusliikkeeseen varmistaaksesi vaaran
asianmukainen luokittelu, merkitseminen ja siitä ilmoittaminen sekä laitteen kuljetus
vaarallisten ja haitallisten aineiden kuljetusta säätelevien säädösten mukaisesti. Laitteen
lähettävän henkilön vastuulla on varmistaa, että asiaankuuluvia säädöksiä noudatetaan.
Huomaa: Tiettyjen vaarallisten aineiden, kuten puolijohdinten sivutuotteiden, likaama
laite ei kenties sovellu lentorahdiksi – kysy neuvoa kuljetusyhtiöstä.
4. Poista kaikki vaarallisten kaasujen jäämät johtamalla inerttiä kaasua Edwardsille
palautettavan laitteen ja mahdollisten lisävarusteiden läpi. Valuta kaikki nesteet ja
voiteluaineet laitteesta ja sen lisävarusteista, mikäli mahdollista.
5. Sinetöi laitteen kaikki tulot ja lähdöt (myös lisävarusteiden kiinnityskohdat) suojalaipoilla tai
likaantumattoman laitteen kyseessä ollen vahvalla teipillä.
6. Sulje laite paksuun muovipussiin tai kääri se muoviin. Sinetöi pakkaus.
7. Jos laite on kookas, sido se lisävarusteineen kiinni puisen kuormalavaan. Jos laite on liian
pieni kuormalavaan sidottavaksi, pakkaa se sopivan kokoiseen, tukevaan laatikoon.
8. Faksaa tai postita Edwardsille selvityslomake (HS2). Selvityksen on oltava perillä ennen
laitetta.
9. Anna yksi kappale selvityksestä (HS2) kuljetusliikkeen edustajalle. Kuljetusliikkeelle on
ilmoitettava, mikäli laite on likaantunut.
10.Sulje selvityksen alkuperäiskappale kirjekuoreen ja kiinnitä kirjekuori pitävästi
laitepakkauksen ulkopintaan läpinäkyvässä, säänkestävässä pussissa.
KIRJOITA SAAAMASI PALAUTUSVALTUUTUSNUMERO* SELKEÄSTI KIRJEKUOREN
PÄÄLLE TAI LAITEPAKKAUKSEN ULKOPINTAAN.
* ei koske Japania

