
Rögzitse ezt a nyilatkozatot jól látható módon a készülék és/vagy alkatrész külső csomagolására. 
Változat: 1 Érvénybe lépés: 2013.04.17                 

 
VWR International Kft 

4034, Debrecen 
Simon L. u.4 

Telefon: (52) 521-130 Internet: https://hu.vwr.com 
 

MENTESÍTÉSI NYILATKOZAT 
 

Az 89/391/EGK és a 91/383/EGK  irányelvek a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítására hívják fel a figyelmet. A VWR fontosnak tartja, hogy 
minden műszer, készülék és alkatrész, amellyel alkalmazottai munkájuk során kapcsolatba kerülnek biológiai, kémiai és radioaktív szennyeződéstől mentes legyen. 
.  
Csak olyan készüléket vagy alkatrészt veszünk át, amely:  
• megfelelően TISZTA és MENTESÍTETT,  
• és a készülékkel együtt elküldték ezt a fertőtlenitési nyilatkozatot, amelyet jogosult személy kitöltött és aláirt.  

Kontakt személy: 
Cím: 
 
 

Telefonszám: 
 
Fax: 
 
E-mail cím: 

Készülék/model, típus/katalógusszám 

 

Gyártási szám: 

 

A készüléket a következő körülmények között használták, 
illetve a következő anyagokkal érintkezett:  
 

Biohazard labor 
  BSL1 
  BSL2 
  BSL3 
  BSL4

 

Biohazard: 
  Vér 
  Testfolyadék 
  Pathológiai 

  minta 

Egészségre 

veszélyes 
vegyszerek 

 Biológiailag 

lebomló anyagok, 
amelyek az 
egészségre 
veszélyes  anyagot 
tartalmazhatnak.  

 Radioaktiv 

anyagok 

 Semmiféle 

veszélyes 
készitménnyel 
nem került 
kapcsolatba  

A készülék a következő anyagokkal szennyeződhetett: 
(Kérem pontosan adja meg a biológiai, kémiai, és/vagy radioaktiv 
szennyeződést, vagy jelölje be a Nem vonatkozik rublikát, amennyiben 
nem szennyeződött.) 

  Nem 
vonatkozik 

A készüléket az alábbi anyaggal fertőtlenitették:  
(Kérem, irja le a tisztitási és fertőtlenitési eljárást, vagy jelölje be a Nem 
vonatkozik rublikát, amennyiben nem volt szükséges a fertőtlenités.)  

  Nem 
vonatkozik 

Radioaktiv szennyeződés esetén, adja meg a dekontaminálás 
után mért radioaktivitás szintet, és a méréshez használt 
készülék referencia számát:  
(vagy jelölje be a Nem vonatkozik rublikát) 

  Nem 
vonatkozik 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok hiánytalanok és a valóságnak megfelelnek.A készülék és / vagy az alkatrészek megfelelően tiszták és fertőtlenitettek. A készülék és/vagy az alkatrészek nem jelentenek a 

biológiai, kémiai és/vagy radioaktiv veszélyt, a VWR alkalmazottai és képviselői által biztonságosan kezelhetőek, ellenőrizhetőek és javithatóak. Amennyiben a készülék és/agy alkatrész nem megfelelően 

mentesitett, a javitás (szerviz) nem végezhető el. A visszaszállitás a vevő költségére történik. 

Aláirás:         Beosztás:       Dátum: 

 

 


