دااگشنه آزاد اسالمی واحد قم

شماره :
تاریخ :

چه نکاتی را باید در ازمایشگاه رعایت کرد ؟
 .1هرگز بدون روپوش ،دستكش ،ماسك ،عينك و ساير وسايل ايمني مناسب آزمايش نكنيم .بايد بدانيم كه براي كار با برخي مواد خاص استفاده از
تجهيزات ايمني ويژه و اختصاصي الزمست.
 .2شيلنگهاي آب و گاز را هرگز بدون بست استفاده نكنيم.
 .3هرگز از وسايل عيبدار و شكسته استفاده نكنيم.
 .4هرگز آزمايش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نكنيم .در صورت نياز اجباري به ترك محل يا در مورد آزمايشهاي نيازمند به زمان طوالني ،حتما
توضيحاتي شامل نام آزمايش ،نام آزمايشگر ،تلفن تماس ،مواد در حال واكنش و احتياطات الزم را در محل آزمايش در دسترس قرار دهيم .
 .5هرگز ظرفهاي داراي مواد ومحلولها را بدون درپوش محكم نگهداري نكنيم.
 .6مواد مورد استفاده را فقط به ميزان مصرف در روي ميزها نگهداري نماييم.
 .7خطرات موجود در آزمايشگاه را شناسايي كرده و روشهاي مناسب مقابله با آنها را بياموزيم .
 .8محل كپسولهاي آتشنشاني را شناسايي و روش استفاده از آنها را بياموزيم.
 .9قبل از كار با مواد شيميايي ،ابتدا با خواص آنها آشنا شده ،خطرات آنها را شناسايي نموده و روش مقابله با اين خطرات را فراگيريم.
 .10با عالئم و هشدارهاي ايمني آشنا شويم.
 .11مسيرهاي رفت و آمد در آزمايشگاه را خالي از اشياي مزاحم نگهداريم.
 .12روي ميزها را خالي از تجهيزات و مواد غيرالزم نگهداريم.
 .13وسايل روي ميزها را بهطور مناسب و بيخطر قرار دهيم.
 .14هنگام شستشوي ظروف و وسايل شيشهاي ،ابتدا شير آب را باز نموده و منتظر كينواختشدن جريان آب و ثابتشدن فشار آن شويد و سپس وسايل
مورد شستشو را در مسير جريان آب قرار دهيد تا از رهاشدن وسايل از دست(در اثر فشار ناگهاني آب) و شكستن آنها جلوگيري شود .
 .15تا حد امكان در ساعات خلوت روز آزمايش نكنيم تا بتوانيم درصورت نياز از كمك ساير افراد استفاده كنيم .

دااگشنه آزاد اسالمی واحد قم

شماره :
تاریخ :

چگونه از آتش سوزی پیش گیری کنیم ؟

 .1منابع آتشزا در محوطه آزمايشگاه را شناسايي كنيد(براي مثال ،شعلههاي باز ،تجهيزات الكتريكي و گرمايي).
 .2عوامل آتشگير را در كمترين مقدار ممكن خريداري و در محل مناسب ذخيره كنيد.
 .3محلول هاي آتشگير را كه نياز به خنكشدن دارند در يخچالهاي ضدانفجار نگهداري كنيد.
 .4محلولهاي آتشگير را در كابينتها و يا ظرفهاي ايمن مناسب نگهداري كنيد.
 .5عوامل ناسازگار را كنار يكديگر نگهداري نكنيد(مثالً اسيدها با مواد آتشزا).
 .6اِترها يا مواد شيميايي همنوع را براي مدت طوالني نگهداري نكنيد ،زيرا ممكن است پراكسيدهاي منفجر شونده تشكيل شوند.
 .7از سالم بودن كابلهاي برق اطمينان حاصل كنيد.
 .8در صورت بروز آتش سوزي ،از آن محل فاصله بگيريد.
 .9محل ،وضعيت و چگونگي استفاده از كپسول-هاي آتش نشاني را بدانيد و از فعالبودن آن اطمينان پيدا كنيد.
 .10هرگونه شكسته شدن پلمپها ،آسيبها ،كاهش فشار(آب يا گاز) يا نصب نامناسب تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي را گزارش دهيد.
 .11كف آزمايشگاه را در همة اوقات خشك نگهداريد.
 .12در صورت ريزش هرگونه مواد شيميايي يا آب ،كف آزمايشگاه را بالفاصله تميز كرده و با قراردادن نشانههاي هشدار ،ديگران را نسبت به خطرات
بالقوه سُرخوردن آگاه كنيد.
 .13بر روي همة ماشين آالت و تجهيزات تحت تعمير يا تنظيم ،بايد قبل از آن كه قابل استفاده باشند ،برچسب هشدار نصب شود.

دااگشنه آزاد اسالمی واحد قم

شماره :
تاریخ :

چگونه از خودمان و آزمایشگاه حفظ و نگهداری کنیم؟
 1خطرات ايمني را با حفظ و نگهداري محيط هاي كار در وضعيت مطلوب از بين ببريد.
 2همواره ،مواد و وسايل غير ضروري را از روي ميزهاي كار ،هودهاي بخار ،كف آزمايشگاه ،راهروها و  ...برداشته و در محلهاي مناسب قرار دهيد.

3
4

نيكمتها ،ميزهاي كار و ديگر سطحهاي آزمايشگاهي را پس از هر بار استفاده با ماده پاككننده يا ضدعفوني كننده تميز كنيد.
همة تجهيزات بايد قبل از استفاده بازرسي شوند.

 5شيشه آالت مورد استفاده درآزمايشگاه بايد از جنس بروسيليكات باشند.

6

در صورتي كه آزمايش ناتمام مانده باشند ،يادداشتي در بر گيرنده نوع مواد شيميايي مورد استفاده ،نام و نام خانوادگي آزمايشگر و شماره تماس او

در كنار دستگاههاي مورد استفاده قرار داده شود.
 7كف آزمايشگاه را در همة اوقات خشك نگهداريد.
 8در صورت ريزش هرگونه مواد شيميايي يا آب ،كف آزمايشگاه را بالفاصله تميز كرده و با قراردادن نشانههاي هشدار ،ديگران را نسبت به خطرات بالقوه
سُرخوردن آگاه كنيد.
 9بر روي همة ماشينآالت و تجهيزات تحت تعمير يا تنظيم ،بايد قبل از آن كه قابل استفاده باشند ،برچسب هشدار نصب شود.

دااگشنه آزاد اسالمی واحد قم

شماره :
تاریخ :

در مواقع اضطراری چه اقداماتی انجام دهیم ؟
 •1در صورت بروز هرگونه حادثه ،با شماره تلفن هاي اضطراري تماس حاصل كنيد.
 •2روشها و برنامههاي تخليه اضطراري را فراگيريد.
 •3نام ها و شماره تلفن كاركنان آزمايشگاه و مسئوالني كه بايد در صورت بروز حادثه با آنها تماس گرفته شود ،در محل مناسبي داخل آزمايشگاه و يا
بر پشت درب ورودي آزمايشگاه نصب شده باشد.
 •4در صورت نشت يا ريختهشدن مواد سمي ،فرّار يا آتش گير(،در صورت امكان) تجهيزات ايجادكننده شعله يا جرقه را بالفاصله خاموش كرده و
آزمايشگاه را تخليه كنيد.
 •5محل ،نحوة استفاده و محدوديتهاي وسايل ايمني(حفاظتي) زير را بدانيد:
 • 6ايستگاه چشمشوي
 •7جعبه كمكهاي اوليه
 •8دوش ايمني
 •9كپسول /تجهيزات آتشنشاني
 •10پنجرههاي دربها وآزمايشگاه را هنگام انجام آزمايشها نپوشانيد تا مشخص باشد كسي نياز به كمك فوري دارد.
 •11هرگونه نشت يا ريختهشدن مايعات را بالفاصله با وسايل مناسب و ايمن پاك كنيد.
 •12در صورت بروز نشت يا ريختهشدن محلولهاي شيميايي در سطح وسيع ،با شماره تلفن اضطراري تماس بگيريد.
 •13در صورتي كه مواد نشتي يا ريختهشده ،افراد خارج از محوطه آزمايشگاه را در معرض خطر يا آسيب قرار دهد ،مطابق دستورالعملهاي استاندارد
اضطراري آزمايشگاه عمل كنيد.
در صورت بروز آتش سوزي يا انفجار :كنترل خود را از دست ندهيد و خونسردي خود را حفظ كنيد.
از ساختمان(محل حادثه) خارج شويد و در محل ايمن(دور از خطر) قرار بگيريد.
 •14با تلفنهاي اضطراري براي گزارش حالت اضطراري تماس بگيريد.

دااگشنه آزاد اسالمی واحد قم

شماره :
تاریخ :

چگونه از بدن خود در آزمایشاه حفاظت کنیم ؟
چشمها
عينك آزمايشگاهي بايد راحت بوده و تمام چشم ها و اطراف صورت را فرا گرفته و در عين حال مانع از فعاليت و جابجايي پژوهشگر نباشد.
در صورت نياز به پوشش چشم ها ،نصب نشانه ها مبني بر استفاده از عينك يا ماسك محافظ چشم و صورت در آزمايشگاه الزامي است.
در صورت كار با هريك از مواد زير ،استفاده از عينك يا ماسك مناسب آزمايشگاهي ضروري است:
مواد محرك ،خورندهها ،يا مواد سوزشآور ،استفاده از شيشه آالت تحت خالء يا تحت فشار

دستها
كاركنان آزمايشگاه همواره بايد دستكش هاي محافظ در داخل آزمايشگاه بپوشند.
براي درآوردن دستكشها ،ابتدا از مچ دست شروع كرده و دستكش را به طرف انگشتان بيرون كشيد.
بالفاصله پس از درآوردن دستكش ها ،دست هاي خود را بشوييد.

پاها
هدف از حفاظت از پاها ،جلوگيري از آسيبديدگي در هنگام تماس با مواد شيميايي خورنده ،اشياي سنگين ،شوك الكتريكي (برق گرفتگي در سطح
هاي خيس) و  ...است.
ال حفاظت كند .پوشيدن انواع كفشهاي زير در آزمايشگاه
در محيط آزمايشگاه ،كفشهايي توصيه ميشوند كه به طور كامل پاها را پوشانده و آنها را كام ً
ممنوع است :صندلها و دمپايي ،كفشهاي ورزشي و پارچه اي

گوشها
استفاده از محافظ گوش در مكانها و مواقعي كه سطح صدا باالتر از  85دسيبل باشد الزامي است.
در مكانهايي كه صداهاي بيش از حد مجاز وجود دارد ،حتماً بايد نشان هاي عالئم هشدار دهنده استفاده از ماسك گوش ،نصب شود .انواع محافظ گوش
مانند گوشي محافظ

دااگشنه آزاد اسالمی واحد قم

شماره :
تاریخ :

اقدامات ایمنی هنگام کار در آزمایشگاه
 .1استفاده از آزمايشگاه تنها منحصر به افرادي است كه مجاز هستند.
 .2ورود اطفال و كودكان به آزمايشگاه اكيداً ممنوع است.
 .3استعمال دخانيات ،خوردن ،آشاميدن ،نگهداشتن موادغذايي ،نوشيدنيها ،تنباكو و استفاده از مواد آرايشي در آزمايشگاه مطلقاً
ممنوع است.
 .4استفاده از لنز تماسي چشمي ،بدون استفاده از عينك محافظ ،در آزمايشگاه توصيه نميشود.
 .5به هنگام كار و جابجايي مواد شيميايي ،مواد خطرناك زيست محيطي يا مواد پرتوزا در محيط آزمايشگاه ،از روپوشهاي مخصوص
آزمايشگاه(كه قد آن تا زانوي كاربر باشد) و ماسكهاي چشمي استفاده كنيد.
 .6موهاي بلند خود را به هنگام كار با مواد شيميايي ،مواد خطرناك زيست محيطي ،پرتوزا ،يا جابجايي ماشينآالت و تجهيزات
آزمايشگاهي( ،در پشت سر خود) ببنديد.
 .7همواره آزمايشگاه و محل كار خود را تميز كنيد و مواد شيميايي ،بيولوژيكي غيرضروري و تجهيزات بدون استفاده را در محل
مخصوص خود قرار دهيد.
 .8از جا گذاشتن ظرفها مخصوص مواد شيميايي(پر يا خالي) ،در كف آزمايشگاه خودداري كنيد.
 .9تنها با موادي كار كنيد كه از ميزان آتشگيري ،واكنشدهي ،سميت و نيز روشهاي صحيح جابجايي و ذخيره آنها و اقدامات
اضطراري مربوط آگاهي داريد.
 .10خروجيها و راهروها را در همة مواقع باز(و بدون هرگونه مانع) نگهداريد.
 .11تا حد امكان ،از كار به تنهايي در محيط آزمايشگاه خودداري كنيد.
 .12اگر طبيعت كار شما اقتضاء ميكند كه به تنهايي در آزمايشگاه كار كنيد ،بايد حضور خود را به مسئول آزمايشگاه و يا همكاران
ديگر اطالع دهيد.
 .13هرگونه حوادث و رخدادهاي خطرناك را به سرعت به اطالع سرپرست آزمايشگاه و مسئوالن ذيربط برسانيد.

دااگشنه آزاد اسالمی واحد قم
اقدامات الزم پیش از ترک آزمایشگاه
 1تمام شيشه آالت مورد استفاده را با رعايت استاندارهاي مربوط شسته و در محل مناسب قرار دهيد.
 2ضايعات آزمايشگاهي را شناسايي ،بستهبندي و طبق مقررات استاندارد به خارج از محيط آزمايشگاه منتقل كنيد.
 .3تجهيزات و وسايل خراب را خاموش و با رعايت مقررات استاندارد از محيط كار(و دسترس ديگران) خارج كنيد.
 .4سطحهاي كاري و كليه تجهيزات مورد استفاده را ضدعفوني كنيد.
 .5به هنگام پايان كار و ترك آزمايشگاه ،تجهيزات و وسايل استفاده نشده را به محل اصلي خود بازگردانيد.
 .6روپوش مخصوص آزمايشگاه را در داخل آزمايشگاه قرار دهيد.

شماره :
تاریخ :

دااگشنه آزاد اسالمی واحد قم

شماره :
تاریخ :

دستورالعمل نحوه شستشوی لوازم شیشه ای و ظروف
 و سايل شي شه اي نو كه براي اولين بار مورد ا ستفاده قرار مي گيرند ،بايد با شوينده ها ش ست شو داده شده و سپس با آب لوله ك شي آبك شي
شوند .
 بايد بالفا صله بعد از ا ستفاده از و سايل شي شه اي ،آن ها را با آب لوله ك شي معمولي كامل ش ست شو داد .بديعي ا ست كه بايد همي شه در ابتدا
وسايل آلوده را قبل از شستشو ،ضدعفوني نمود .
 تركيبات قليايي موجود در سطح وسايل شيشه اي آغ شته به سود ،بايد با قرار دادن آن ها در محلول اسيدكلريدريك  %5خنثي گردد و سپس
چند مرتبه با آب لوله كشي و در انتها با آب مقطر آب كشي شود.

 جهت خنثي نمودن تركيبات قليايي كه روي ظروف شي شه اي نو وجود دارد ،بايد آن ها را در ا سيدكلريدريك  1%به مدت چندين ساعت قرار
داده و سپس آن ها را كامال با آب معمولي و آب مقطرآبكشي نموده و جهت خشك كردن در فور قرار داد .جهت كنترل و اطمينان از خنثي شدن
مواد قليايي آزاد وموجود بر روي شي شه ،و سايل شي شه اي را در آب مقطر خنثي اتوكالو كرده و سپس  pHآب را اندازي گيري نمود .اگر به علت
وجود مواد قليايي pH ،آب باال بود دوباره وسايل در محلول اسيد كلريدريك قرار داده مي شوند .
 اگر بعد از چند مرتبه شستشو و كنترل آن ،باز هم مواد قليايي آزاد شده وجود داشت ،آن وسايل مي بايست دور ريخته شوند و مورد استفاده
قرار نگيرند.

شستشوی وسایل شیشهای با شویندهها
موقع استفاده از شوينده ها مانند مايع ظرفشويي جهت شستشو وسايل شيشه اي بايد به نكات زير توجه گردد :
 تمام وسايل شيشه اي بطور كامل در آب سرد لوله كشي قرار داد.
 سپس وسايل فوق را در محلول شوينده قرار داده شده و كامال به ان برس كشيده شود.
 سپس وسايل را با آب لوله كشي جاري كامال شستشو داد .
 پس از شستشو با آب لوله كشي ،سه مرتبه با آب مقطر آبكشي گردد(در هر سري آبكشي از آب مقطر تازه استفاده شود).
 بمنظور گرفتن آب اضافه وسايل ،آن ها را در فور خشك گردند .وسايل شيشه اي را بطور روزانه وارونه داخل سبدهاي فلزي گذاشته و ته
سبدها چندين اليه كاغذ خشك كن ضخيم گذاشته شود.

دااگشنه آزاد اسالمی واحد قم

شماره :
تاریخ :

روش شستشو پیپت
 .1پيپتها را به مدت يك شب در محلول تميز كننده قرار دهيد.
 .2سپس آن ها را كامال با آب لوله كشي شستشو دهيد .ترجيحا آن ها را يك شب در آب قرار داده سپس با آب مقطر آبكشي كنيد ( .مي توان
از وسايل مخصوصي كه جهت شستشوي پيپت وجود دارد ،استفاده نمود كه در اين حالت ابتدا با آب لوله كشي و سپس دو يا سه بار با آب مقطر
داغ عمل شستشو انجام مي شود).
 .3خ شك كرد ن پيپت ها را با ك شيدن و خالي كدن حجم كمي ا ستون و هوا به تناوب و ب صورت پي در پي انجام دهيد ( مي توان از و سايل
پيپت خشك كن برقي كه ايجاد حرارت مي نمايند ،استفاده نمود

 .4قسمت بيروني پيپت ها را بايد با پارچه تميز خشك نماييد.
 .5جهت جلوگيري از شكستن پيپت ها ،آن ها را در ظروف مخصوصي كه با اندازه هاي مختلفي ( جهت پيپت هاي با حجم
هاي مختلف) وجود دارد ،قرار دهيد.
فورا بعد از ا ستفاده پيپت ها ،بايد آن ها را با آب لوله ك شي آبك شي نماييد  .مخ صو صا زماني كه با آن ها مايعات پروتئيني
مانند خون كشيده ،مي توان جهت تميز نمودن آن ها را در محلول غليظ هيدروكسيد سديم(سود سوزآور) قرار داد .اما بايد
توجه نمودكه مدت زمان تماس با اين ماده خيلي كم با شد چون مواد قليايي شي شه را حل مي كنند و ممكن ا ست سبب
ايجاد تغييراتي در حجم برداشتي گردد.
 .6پيپتهاي كه جهت تهيه رنگ مورد استفاده قرار ميگيرند ،بايد بالفاصله با اسيدكلريدريك شسته شوند.
درصورت كشيدن موادآلوده با اين وسايل ،بايد آن ها را بالفاصله در يك محلول ضد عفوني كننده قرار داد
)جهت ضدددعفوني مي توان از محلول هيپوكلريت سددديم به ميزان 5گرم در ليتر و يا  0/5گرم درصددد و يا هرگونه محلول
سفيدكننده خانگي كه نسبت 1:10رقيق شده باشد ،استفاده نمود(.

دااگشنه آزاد اسالمی واحد قم

شماره :
تاریخ :

روش شستشو پلیت و لولههای حاوی محیطهای کشت آلوده
اين وسايل را بايد ابتدا اتوكالو نمود و سپس باقي مانده مواد موجود در آن ها را كامال شسته و بقيه مراحل شستشو مانند روش كر شده در
باال(شستشو با شوينده) ادامه داد .بايد خاطر نشان نمود كه كليه وسايلي كه با مواد آلوده آغشته شده اند ،بايد قبل از مراحل شستشو ابتدا كامال
ضدعفوني و در صورت لزوم سترون نمود.

روش ضدعفونی نمودن و استریل کردن وسایل شیشهای
كليه وسددايل آلوده حداقل به مدت 30دقيقه در محلول سددفيدكننده خانگي(حاوي كلر) با رقت  1/10تهيه شددده با آب معمولي قرار داده و
سپس طبق د ستورالعمل ش ست شو ،ش سته و جهت اطمينان خاطر در فور با درجه حرارت 160-180 ᵒCبمدت 2تا 4قرار مي دهيم تا ا ستريل
گردد

اسید شوی کردن وسایل به روش صحیح
اسيد كلريدريك 12نرمال را به نسبت 1/3رقيق مينماييم  .وسايل يك روز در محلول فوق قرار ميگيرد سپس محول 3مرتبه با آب مقطر
آبكشي ميگردند.

