Skjema HS1
Retur av Edwards-utstyr - prosedyre
INNLEDNING
Før du returnerer ditt utstyr, må du varsle Edwards dersom de stoffene du har brukt (og
produsert) i utstyret, kan være farlige. Disse opplysningene er en forutsetning for sikkerheten
til våre ansatte i servicesenteret, og de vil være avgjørende for prosedyrene ved service på ditt
utstyr.
Fyll ut erklæringen (HS2) og send den til Edwards før du sender utstyret. Det er viktig å merke
seg at denne erklæringen bare er bestemt for internt bruk hos Edwards, og den har ingen
forbindelse med lokale, nasjonale eller internasjonale krav til transportsikkerhet eller miljø.
Som avsender av utstyret for transport er du ansvarlig for å sikre samsvar med gjeldende lovverk.
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RETNINGSLINJER
• Utstyret er “ikke forurenset” dersom det ikke har vært brukt, eller dersom det bare har vært
brukt med ufarlige stoffer. Utstyret er “forurenset” hvis det er brukt med substanser som er
klassifisert som farlige ifølge FNs globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av
kjemikalier (GHS), EU-direktiv nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og pakking (CLP) eller
Occupational Safety and Health regulations i USA (29CFR1910.1200, Hazard Communication).
• Dersom ditt utstyr har vært brukt med radioaktive stoffer, biologiske eller infiserende midler,
kvikksølv, polyklorinerte bifenyler (PCB), dioksiner eller natriumasid, må du dekontaminere
det før du returnerer det til Edwards. Du må sende uavhengig bevis på dekontaminering
(f.eks. en sertifisert analyse) til Edwards sammen med erklæringen (HS2). Ring til Edwards
for å få veiledning.
• Dersom ditt utstyr er kontaminert, må du enten:
• fjerne alle spor av kontaminering (i samsvar med lovverket som gjelder transport av
farlige/risikofylte stoffer).
• eller sørge for korrekt fareklassifisering, merking, lasteliste og forsendelse i samsvar med
gjeldende lover for forsendelse av farlige stoffer.
Merk: Noe kontaminert utstyr egner seg ikke for luftfrakt.
PROSEDYRE
1. Ta kontakt med Edwards og få er returautorisasjonsnummer* for ditt utstyr.
2. Fyll ut erklæringen om retur av Edwards-utstyr (HS2).
3. Dersom utstyret er kontaminert, må du kontakte din speditør for å sikre din korrekte
klassifisering av fare, merking, lasteliste og forsendelse av utstyret i samsvar med gjeldende
lovverk som gjelder transport av farlige/risikofylte stoffer. Som avsender av utstyret for
transport er du ansvarlig for å sikre samsvar med gjeldende lovverk. Merk: Utstyr som er
kontaminert med visse farlige materialer, som f.eks. halvleder-biprodukter, vil muligvis
ikke være egnet for luftfrakt - kontakt din speditør for veiledning.
4. Fjern alle spor etter farlige gasser: Send en inaktiv gass gjennom utstyret og alt tilbehør som
skal returneres til Edwards. Tøm om mulig all væske og alle smøremidler fra utstyret og dets
tilbehør.
5. Forsegl alle utstyrets tilførselsåpninger og utløp (inklusive de som tilbehøret har vært festet
til) med blindflenser eller, for ikke kontaminerte produkter, med kraftig teip.
6. Forsegl utstyret i en tykk pose eller et tykt ark av polyten/polyetylen.
7. Dersom utstyret er stort, skal det og dets tilbehør spennes fast til en trepall. Dersom utstyret
ikke er stort nok til å spennes på en pall, skal det pakkes i en egnet, kraftig eske.
8. En kopi av erklæringen (HS2) til Edwards sendes med faks eller post. Erklæringen må
ankomme før utstyret.
9. Gi speditøren en kopi av erklæringen (HS2). Du må informere speditøren dersom utstyret er
kontaminert.
10.Den originale erklæringen forsegles i en egnet konvolutt: Fest konvolutten sikkert til utsiden
av utstyrets emballasje, i en transparent og værbestandig pose.
SKRIV DITT RETURAUTORISASJONSNUMMER* TYDELIG PÅ UTSIDEN AV KONVOLUTTEN
ELLER PÅ UTSIDEN AV UTSTYRETS EMBALLASJE.
* gjelder ikke i Japan

