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DECLARAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO 
 
Estimado(a) cliente, 

Para poder autorizar a entrada do seu equipamento nas nossas instalações, é favor confirmar a 
descontaminação do equipamento preenchendo o “Certificado de Descontaminação” antes do seu envio 
para a bioMérieux Portugal. 

Por favor, introduza o certificado preenchido na embalagem de envio. 

Importante: Todos os equipamentos enviados para as instalações da bioMérieux devem ser seguros 
para a sua manipulação, envio e reparação. Os equipamentos recebidos sem certificado serão 
descontaminados localmente com um custo adicional, segundo a tarifa em vigor. 

 

- CERTIFICADO DE DESCONTAMINAÇÃO - 

Declaro que o equipamento enviado para as instalações da bioMérieux Portugal foi descontaminado 
segundo o especificado no manual do próprio equipamento, ou certifico que não esteve exposto a 
nenhum agente biológico.  

 

Informação do Equipamento 

Descrição do equipamento: 
 

Referência: 
 

Número de série: 
 

 
 
 

Informação do cliente 

Nome e Apelidos: 
 

Função:   
 

Nome Empresa / Laboratório 
 

Morada Empresa / Laboratório:  

(Rua, C.P, Cidade e País) 

 

Telefone : 
 

e-mail: 
 

Data de descontaminação:  
 

Comentários: 
 

Assinatura: 
 
 
 

Por favor enviar para: bioMérieux Portugal. Av. 25 de Abril de 1974, Nº 23- 3º- 2795-197 Linda-a-Velha. Portugal 

Ao cuidado de: _______________________________________________________________________ 
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ETIQUETA DE DESCONTAMINAÇÃO 
 
Por favor, complete as seguintes etiquetas e fixe uma delas no equipamento e outra no exterior da 
embalagem próxima da etiqueta de envio. 
 
Não descontaminar os equipamentos antes do seu envio para a bioMérieux Portugal, implicará a 
devolução imediata do equipamento com o correspondente custo a seu encargo. 
 
Recorte a etiqueta e cole-a no equipamento enviado: 

 

 

ETIQUETA DE DESCONTAMINAÇÃO: 

Este equipamento foi descontaminado: SIM / NÃO 

(Em caso negativo, justifique o motivo): 

Modelo e número de série do equipamento: 

Nome Empresa / Laboratório : 

 
 
Assinatura:                                                              Data:  
 
 

 

 
Recorte a etiqueta e cole-a na embalagem exterior de envio:  

 

 

ETIQUETA DE DESCONTAMINAÇÃO: 

Este equipamento foi descontaminado: SIM / NÃO 

(Em caso negativo, justifique o motivo): 

Modelo e número de série do equipamento: 

Nome Empresa / Laboratório : 

 
 
Assinatura:                                                               Data:  
 
 

 

 


