دانشکده داروسازي تبریز

:


درهنگام حضور در آزمايشگاه حتما" از روپوش آزمايشگاه استفاده کنيد.



از خوردن  ،نوشيدن  ،سيگار کشيدن و...در محيط آزمايشگاه جدا" پرهيز نماييد.



در حداکثر امکان ،از کفش هاي جلوبسته در آزمايشگاه استفاده شود.



از قرار دادن کيف و وسايل شخصي در محيط آزمايشگاه جدا" پرهيز نماييد.



کليه افراد در آزمايشگاه موظف به رعايت اصول ايمني مي باشند.



جهت استفاده از هر دستگاه و به منظور جلوگيري از هرگونه اختالل در دستگاه ها الزمست در شروع
استفاده بامسئول آن هماهنگي کامل بعمل آيد.



هنگام استفاده از ترازو و بعد از هرتوزين صفحه ترازو و قاشقک مخصوص توزين را به دقت تميز نماييد.



پيش از توزين يا برداشتن هر ماده برچسب ايمني آن را مطالعه کنيد.



پس از توزين الزمست مواد شيميايي به انبار يا محل اصلي خود برگردانده شود.



در استفاده از مواد شيميايي خطرناک و نيز مواد آلوده کمال دقت را به عمل آوريد و همواره اصول
ايمني را رعايت نماييد.



ظروف  Stockمواد شيميايي و محلول هايي مانند ،اسيد ،الکل ،فنل و مواد شيميايي جامد را برروي
ميز کار خود قرار ندهيد.



هرگز مواد شيميايي محلول را بوسيله پيپت با دهان نکشيد.
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سوزن و اجسام برنده را در ظروف مخصوص ريخته و در صورت آلودگي سوزن و سرنگ ها بايد آلودگي
زدايي (ترجيحا" با اتوکالو) گردد.



تمام مواد و وسايل مورد استفاده در صورت احتمال آلودگي بايستي اتوکالو گردند و مسئوليت انتقال
آن ها پس از شستشو به اتاق اتوکالو به عهده استفاده کننده مي باشد.



در صورت استفاه ازنمونه هاي خون ،بهتر است افراد واکسينه گردند.



ظروف آلوده به خون نبايد دوباره استفاده شوند مگر کامال" ضد عفوني گردند.



در صورت آلوده شدن ميزهاي آزمايشگاه توسط خون ،ميز يا محل آلوده با ماده ضد عفوني کننده
مانند آب ژاول  ، %01سود  1/5موالرو يا  %1/5 SDSضد عفوني شده سپس با آب شستشوگردد.



نمونه هاي آلوده اتوکالو گردند.



هنگام استفاده از ميکروپيپت براي برداشتن مواد محلول ،کامال" دقت کنيد تا فقط نوک پيپت با آن ها
تماس يابد .مايع نبايد وارد ميکروپيپت شود.



تا حداکثر امکان از کشيدن مواد خورنده مانند اسيد و باز قوي با ميکروپيپت خودداري نماييد.



انبار کردن و نگهداري وسايل غير ضروري در زير هودها ممنوع مي باشد.



درصورت استفاده از هود ،براي جلوگيري از ايجاد اختالل در جريانات هوايي از جمع نمودن وسايل در
زير هود به ويژه محل هاي ورودي و خروجي هوا جدا" خودداري نماييد.



مواد شيميايي فرار و موادي که بخارات سمي دارند حتما" در زير هود شيميايي(نه هود المينار) باز
گردند.



هنگام کار با دستگاه  UVاز عينک محافظ و دستکش استفاده نماييد.
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ظروف مورد استفاده خود را پس از اتمام کار شستشو و در فور خشک کنيد .و چنانچه نياز به آلودگي
زدايي دارد ،حتما" پيش از شستشو اين کار را انجام دهيد.



پس از اتمام کار محل کار خود را تميز و در صورت نياز ضد عفوني نماييد.



پاکسازي منظم ،بنيادي و دوره اي (ماهي يکبار) در محيط آزمايشگاه با يستي انجام گيرد و مشارکت
همه افرادي که در آزمايشگاه مشغول به کار هستند ،الزامي است.



در صورت مشاهده خرابي و اختالل در دستگاه ها ضروري است هر چه سريعتر به مسئول وقت
دستگاه ها اطالع داده شود.



دقت کامل به عمل آوريد تا از گذاشتن لوله ها و ظروف حاوي مواد بدون برچسب در يخچال ها و
فريزرها و قفسه ها ،جدا" خودداري شود.



از گذاشتن لوله ها و ظروف حاوي مواد غير از قسمت هاي مشخص شده در يخچال ها و فريزرها نيز
جدا" پرهيز شود.



از نگهداري مقادير زياد لوله  ،سرسمپلر و مانند آن در کمدها جدا" خودداري شود.



شيلنگ هاي آب و گاز را هرگز بدون بست استفاده نکنيم.



هرگز آزمايش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نکنيم .در صورت نياز اجباري به ترک محل يا در مورد
آزمايشهاي نيازمند به زمان طوالني ،حتما توضيحاتي شامل نام آزمايش ،نام آزمايشگر ،تلفن تماس،
مواد در حال واکنش و احتياطات الزم را در محل آزمايش در دسترس قرار دهيم.



محل کپسول هاي آتش نشاني را شناسايي و روش استفاده از آن ها را بياموزيم.
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حتي االمکان در ساعات خلوت روز آزمايش نکنيم تا بتوانيم درصورت نياز از کمک ساير افراد استفاده
نماييم.



در محيط آزمايشگاه جدي باشيد  .از شوخي جدا اجتناب کنيد.

