Formularz HS1
Zwrot urządzenia firmy Edwards — Procedura
WPROWADZENIE
Przed zwrotem urządzenia należy poinformować firmę Edwards, czy w urządzeniu wykorzystywano
(i wytwarzano) substancje potencjalnie niebezpieczne Informacje te mają zasadnicze znaczenie dla
bezpieczeństwa pracowników centrum serwisowego i będą miały wpływ na procedury wykorzystywane
podczas serwisowania urządzenia.
Przed wysłaniem urządzenia należy wypełnić Deklarację (formularz HS2) i wysłać ją do firmy
Edwards. Należy pamiętać, że Deklaracja (HS2) przeznaczona jest wyłącznie do wewnętrznego użytku
firmy Edwards i nie ma żadnego związku z lokalnymi, krajowymi ani międzynarodowymi przepisami
w zakresie bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska naturalnego. Za zapewnienie zgodności
z obowiązującymi przepisami odpowiada osoba przekazująca urządzenie do wysyłki, czyli użytkownik.
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WYTYCZNE
• Urządzenie uważa się za „nieskażone”, jeśli nie było eksploatowane lub jeśli było używane tylko
z substancjami, które nie są niebezpieczne. Urządzenie uważa się za „skażone”, jeśli było
eksploatowane z dowolnymi substancjami sklasyfikowanymi jako niebezpieczne zgodnie z Globalnie
Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów ONZ (GHS), rozporządzeniem
WE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) lub przepisami
Amerykańskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (29CFR1910.1200, Hazard
Communication).
• Jeśli urządzenie było stosowane z substancjami radioaktywnymi, biologicznymi lub zakaźnymi, rtęcią,
polichlorobifenylami (PCB), dioksynami lub azydkiem sodu, to przed wysyłką do firmy Edwards należy
je poddać dekontaminacji. Do Deklaracji (HS2) przesyłanej do firmy Edwards należy dołączyć
niezależny dowód przeprowadzenia dekontaminacji (np. zaświadczenie z analizy). Aby uzyskać poradę
w tej kwestii, można skontaktować się telefonicznie z firmą Edwards.
• Jeśli urządzenie jest skażone, należy:
• usunąć wszelkie ślady skażenia (spełniając wymogi określone w przepisach dotyczących transportu
substancji niebezpiecznych);
• lub odpowiednio sklasyfikować zagrożenie, oznaczyć, ujawnić i wysłać urządzenie zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.
Uwaga: Niektóre skażone urządzenia mogą nie kwalifikować się do transportu lotniczego.
PROCEDURA
1. Skontaktować się z firmą Edwards i uzyskać numer autoryzacji zwrotu* dla danego urządzenia.
2. Wypełnić formularz Zwrot urządzenia do firmy Edwards — Deklaracja (HS2).
3. Jeśli urządzenie jest skażone, należy skontaktować się z firmą spedycyjną, aby prawidłowo
sklasyfikować zagrożenie, oznaczyć, ujawnić i wysłać urządzenie zgodnie z obowiązującymi
przepisami w zakresie transportu materiałów skażonych/niebezpiecznych. Za zapewnienie zgodności
z obowiązującymi przepisami odpowiada osoba przekazująca urządzenie do wysyłki, czyli użytkownik.
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półprzewodnikowe produkty uboczne, może nie kwalifikować się do transportu lotniczego. Porady
w tym zakresie może udzielić firma spedycyjna.
4. Usunąć wszelkie ślady niebezpiecznych gazów: przepuszczając obojętny gaz przez urządzenie
i wszystkie akcesoria, które są odsyłane do firmy Edwards. Jeśli to możliwe, usunąć wszystkie płyny
i smary z urządzenia i jego akcesoriów.
5. Uszczelnić wszystkie złącza wlotowe i wylotowe urządzenia (w tym złącza, do których były podłączone
akcesoria) za pomocą kołnierzy zaślepiających, a w przypadku nieskażonego produktu — grubą taśmą.
6. Szczelnie zapakować urządzenie, umieszczając w grubej torbie z polietylenu lub owijając folią
polietylenową.
7. W przypadku urządzeń o dużych gabarytach zamocować urządzenie wraz z akcesoriami taśmami do
drewnianej palety. Jeśli urządzenie jest zbyt małe, aby można je było zamocować taśmami do palety,
zapakować w odpowiednio wytrzymałe pudełko.
8. Wysłać faksem lub pocztą kopię Deklaracji (HS2) do firmy Edwards. Deklaracja musi dotrzeć przed
przesyłką z urządzeniem.
9. Przekazać kopię Deklaracji (HS2) firmie spedycyjnej. Jeśli transportowane urządzenie jest skażone,
należy o tym poinformować firmę spedycyjną.
10.Zakleić oryginał Deklaracji w odpowiedniej kopercie. Umieścić kopertę na zewnątrz opakowania
urządzenia w przezroczystej wodoodpornej kieszonce.
WPISAĆ WYRANIE NUMER AUTORYZACJI ZWROTU* NA ZEWNĘTRZNEJ STRONIE KOPERTY LUB
NA ZEWNĄTRZ OPAKOWANIA URZĄDZENIA.
* Nie dotyczy Japonii

