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تمــاس بــا ســمپلر آلــوده ممکــن اســت باعــث بهخطــر افتــادن جــان افــراد گــردد .ایــن فــرم بهمنظــور حفــظ ســامت و ایمنــی افــراد تنظیــم شــده اســت.
لــذا ضروریســت یــک نســخه از فــرم حاضــر را پرینــت گرفتــه و پــس از تکمیــل ،آن را همــراه ســمپلر ارســال نماییــد.
تکمیــل اطالعــات ایــن فــرم الزامــی بــوده و در صــورت عــدم پیوســت آن بــه همــراه کاالی ارســالی ،شــرکت پــل ایــدهآل پــارس از پذیــرش ســمپلر جهــت
ســرویس و عیبیابــی معــذور خواهــد بــود.
دقــت داشــته باشــید کــه جهــت ســهولت در فرآینــد ســرویس و عیبیابــی دســتگاه ،شــماره ســریال ســمپلر خــود را در ســامانهی ثبــت محصــول شــرکت
پلایدهآلپــارس بــه آدرس  my.medpip.comثبــت نماییــد.
لطف ًا اطالعات زیر را بهصورت کامل تکمیل کنید.
شماره سریال سمپلر

استان  /شهر

مدل  /میزان حجمبرداری

نشانی

موسسه  /آزمایشگاه
مسئول پیگیری

پست الکترونیکی ()email

تلفن ثابت

کد پستی

تلفن همراه

هدف از ارسال سمپلر:

در صورت انتخاب گزینهی عدم عملکرد صحیح سمپلر ،علت خرابی و مشکل را بیان کنید.

سرویس دورهای

عدم عملکرد صحیح سمپلر

آلودگی  /عدم آلودگی دستگاه
بدین وسیله تایید میکنم که سمپلر ارسال شده ،با هیچگونه مواد خطرناک و یا عفونی در تماس نبوده است.
بدین وسیله اعالم میکنم که سمپلر ارسال شده ،با مواد زیر در تماس بودهاست:
محلولهای آبی ،بافرها ،اسیدها و بازهای خطرناک (مضر)
عوامل بیولوژیکی

عوامل عفونی بالقوه

حاللها و شناساگرهای آلی

مواد رادیواکتیو

پروتئینهای مضر

DNA

سایر ......................................................................................

در صورت کارکرد سمپلر با عوامل بیولوژیکی لطف ًا گروه خطر موادی که سمپلر با آن در تماس بوده است را مشخص نمایید*.
گروه خطر 1

میکروارگانیسمهای مورد استفاده در آزمایشگاه که برای انسان و حیوانات بیماریزایی ندارند.

گروه خطر 2

پاتوژنهای مورد استفاده در آزمایشگاه که ممکن است سبب بیماریهای انسانی و حیوانی شوند اما خطرات جدی برای کارکنان آزمایشگاه و یا محیطزیست ایجاد نمیکنند.

گروه خطر 3

پاتوژنهای مورد استفاده در آزمایشگاه که سبب بیماریهای شدید و خطرناک در انسان و حیوان میشوند ولی قابل انتقال به سایر افراد نیستند.

گروه خطر 4

پاتوژنهای مورد استفاده در آزمایشگاه که نه تنها باعث ایجاد بیماریهای خطرناک انسانی و حیوانی میشوند ،بلکه بهسادگی از یک فرد به سایر افراد نیز منتقل میگردند.

*جهت دریافت اطالعات بیشتر در رابطه با گروههای خطر نمونههای بیولوژیکی به سایت شرکت پلایدهآلپارس به آدرس  www.medpip.comمراجعه نمایید.

آلودگیزدایی دستگاه
بدیــن وســیله تاییــد میکنــم کــه ســمپلر ارســال شــده ،بهطــور
کامــل آلودگیزدایــی شــده اســت*.

لطفا روش و نوع مواد بهکار رفته در پروسهی آلودگیزدایی را بیان کنید.

*جهت آشنایی با روشهای آلودگیزدایی سمپلر  P.I.P.به دفترچه راهنمای سمپلر مراجعه نمایید.

موسسه /آزمایشگاه

امضا

کارشناس مسئول
تاریخ

آدرس :تهــران ،خیابــان اســتاد مطهــری ،بعــد از خیابــان
مفتــح ،خیابــان جهانتــاب ،خیابــان نقــدی ،پــاک  ،12طبقــه اول
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