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As mercadorias esterilizadas estão excluídas da devolução! 

Declaração de descontaminação 

Devido aos regulamentos legais e para proteger os nossos empregados e o equipamento operacional, exigimos a 

"Declaração de descontaminação" assinada antes que a sua encomenda possa ser processada.  

Por favor envie o formulário preenchido por e-mail antes da expedição: 

service@medtron.com  

Os aparelhos e/ou componentes que não tenham sido descontaminados como descrito abaixo não serão aceites e proces-

sados. 

* Para componentes elétricos, placas de circuitos e mecânica, a descontaminação só deve ser efetuada após consulta da assistência 
técnica da Medtron AG! 

Declaração juridicamente vinculativa  

Confirmamos ter completado esta declaração de forma completa e verdadeira, tanto quanto é do nosso conhecimento. As 

peças devolvidas foram cuidadosamente limpadas. Por conseguinte, estão livres de resíduos em quantidades perigosas. 

 

..........................  ..........................  ..........................  .......................... 

Empresa (carimbo)          Data           Nome               Assinatura  

☐ Injetor ☐ Controlo remoto ☐ Interface ☐ Outros *  

(Por favor especificar) 

Tipo de aparelho  

Accutron 

__________________ 

Designação  

Controlo remoto 

__________________ 

Designação  

Interface 

__________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Número de série  

__________________  

Número de série  

__________________ 

Número de série  

__________________ 

Número de série 

__________________ 

☐ O injetor foi descontami-

nado profissionalmente utili-

zando os desinfetantes men-

cionados nas instruções de uti-

lização. 

☐ O produto foi descontami-

nado profissionalmente utili-

zando os desinfetantes men-

cionados nas instruções de uti-

lização. 

☐ O produto foi descontami-

nado profissionalmente utili-

zando os desinfetantes men-

cionados nas instruções de uti-

lização. 

☐ O componente foi descon-

taminado profissionalmente 

utilizando os desinfetantes 

mencionados nas instruções de 

utilização. 

☐ O injetor não estava em 

funcionamento e está na sua 

embalagem original. Portanto, 

não são necessárias medidas 

de descontaminação.  

☐ O produto não estava em 

funcionamento e está na sua 

embalagem original. Portanto, 

não são necessárias medidas 

de descontaminação. 

☐ O produto não estava em 

funcionamento e está na sua 

embalagem original. Portanto, 

não são necessárias medidas 

de descontaminação. 

☐ O componente não estava 

em funcionamento e está na 

sua embalagem original. 

Portanto, não são necessárias 

medidas de descontaminação. 

☐ A descontaminação foi 

realizada por um empregado 

da Medtron AG. 

☐ A descontaminação foi 

realizada por um empregado 

da Medtron AG. 

☐ A descontaminação foi 

realizada por um empregado 

da Medtron AG. 

☐ A descontaminação foi 

realizada por um empregado 

da Medtron AG. 
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