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DECLARAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO – DECONTAMINATION STATEMENT 
 

Para protecção dos nossos colaboradores e de acordo com as Directivas Europeias 391/EEC de 12 de Junho de 1989 e  91/383/EEC de 25 de Junho 1991, é essencial que todos os equipamentos e/ou 
componentes estejam isentos de qualquer contaminação biológica, química e/ou radioactiva.  
A VWR só pode aceitar equipamentos e/ou componentes que estejam:  

• Adequadamente LIMPOS e DESCONTAMINADOS  
• Acompanhados desta DECLARAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO, devidamente preenchida e assinada por uma pessoa autorizada  

Agradecemos a sua cooperação para garantir um local de trabalho seguro e isento de riscos  
 
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:
MORADA: 
 
 
 

TELEFONE: 
 
FAX: 
 
E-MAIL: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) 
 

NÚMERO(S) DE SÉRIE 

 
Os equipamentos foram usados / estiveram em contacto 
com: 
(Por favor especificar os agentes ou declarar que os equipamentos não 
foram contaminados) 
 
 

Risco Biológico 
  Classe 1 
  Classe 2 
  Classe 3 
  Classe 4 

Risco Biológico: 
  Sangue 
  Fluidos corporais 
  espécies patogénicas 

 
Químicos 
prejudiciais 
à saúde 

 Materiais 
biodegradáveis 
que possam ser 
prejudiciais à 
saúde 

 
Substâncias 
Radioactivas 

 Sem 
qualquer 
contacto com 
substâncias 
perigosas de 
qualquer tipo 

Os equipamentos foram contaminados com: 
(Por favor especificar os agentes Biológicos, químicos ou radioactivos ou 
assinale N/A se não for aplicável)  
 

  Não 
aplicável 

Os equipamentos foram limpos e descontaminados com:
(Por favor descreva o procedimento de limpeza e descontaminação ou 
assinale N/A se não for aplicável)  

  Não 
aplicável 

Em caso de contaminação radioactiva, por favor declare o 
nível de de radioactividade após descontaminação e a 
referência do equipamento usado para determinar a 
radioactividade residual: (assinale N/A se não for aplicável) 

  Não 
aplicável 

 
Declaro que a informação acima está completa e correcta e que todos os equipamentos e / ou componentes acima mencionados foram adequadamente limpos e descontaminados. Os 
equipamentos e/ou componentes estão livres de qualquer contaminação biológica, química e/ou radioactiva e podem ser desempacotados, examinados, calibrados e reparados em condições 
de segurança por qualquer colaborador da VWR que com eles tenha contacto. Caso não seja possível efectuar o serviço devido à contaminação dos equipamentos e/ou componentes, serão 
cobrados ao cliente os custos da sua devolução. 
Nome / Assinatura:   Cargo: Data:
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TERMÓMETROS E SENSORES DE TEMPERATURA – FORMULÁRIO DE PEDIDO 

 

Nome do Cliente 

Nº de Encomenda do Cliente 

Localidade / Morada 
 

 
Data de recalibração  Etiqueta de calibração 
□ Nenhuma    Data de calibração 
□ 6 meses    Data de calibração + data de recalibração  
□ 12 meses  
□ outra, __________ 

 
 

Marca e modelo do equipamento 
 

Pontos de calibração 
 

 
Especificações 

Calibração 
acreditada 

(S/N) 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


