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 فصل اول:

 نکات ايمنی حضور در آزمايشگاه های علوم زيستیسطوح ايمنی و 

  :I :biosafety level Iايمنی زيستی سطح 

مي شود كه در افراد سالم بيماري ايجاد نمي كنند و كمترين خطر را براي افراد دارند.  در اين سطح از ايمني با ميكروبهايي كار

همچنين كار بر  و براي مثال مي توان به آزمايشگاه هايي اشاره كرد كه بهداشت آب يا مواد غذايي را مورد بررسي قرار مي دهند

كه در اين آزمايشگاه ها كار مي كنند بايد با علوم ميكروب  روي ارگانيسمهايي كه عامل بيماري هاي عفوني نمي باشند. افرادي

موارد  Iشناسي آشنايي داشته باشند و در ابتدا زيرنظر يك متخصص آموزش هاي اوليه را ديده باشند. در آزمايشگاه با سطح ايمني 

 زير بايد رعايت شوند: 

ايد طوري باشند كه به راحتي قابل تميز كردن باشند و درز يا الف( سطوح كار بايد هر روز يك بار كامالً ضد عفوني شوند. سطوح ب

 شكافي نداشته باشند. وسايل آزمايشگاهي بايد در جاي خود محكم باشند و سطوح كار به شوينده ها و اسيدها مقاوم باشند. 

 شت نگه داري و خارج شوند. ب( مواد آلوده ابتدا ضد عفوني شده و بعد دفع شوند. مواد دفعي بايد در ظروف درب دار و بدون ن

ايي الزم غذج( خوردن، آشاميدن، سيگار كشيدن و آرايش در اين آزمايشگاه ها ممنوع مي باشد. همچنين براي نگه داري مواد 

 است از يخچال جداگانه استفاده شود. 

استفاده كرد و از مكيدن با دهان  مخصوص( ) پيپتور و يا بالب د( براي برداشتن مواد شيميايي يا بيولوژيك با پيپت بايد از ابزار آن

 خود داري كرد. 

 ثانيه بايد صابون با دستها در تماس باشد.  02اقل اه الزم است دستها شسته شوند. حده( قبل از خروج از آزمايشگ

 ته باشند. و( پنجره ها بايد مجهز به توري باشند تا حشرات يا حيوانات ديگر اجازه ورود به محيط آزمايشگاه را نداش

 ز( دستشويي در نزديك درب خروجي باشد و خشك كردن دستها با حوله كاغذي قبل از خروج الزامي است. 

 

  :II :biosafety level IIايمنی زيستی سطح 

اه ها را تهديد مي كند. در اين آزمايشگ ادبايد در آنها رعايت شود خطرات بيشتري افر IIدر آزمايشگاه هايي كه ايمني زيستي سطح 

نوتركيب  DNAتهيه  و PCRمعموالً با تكنيكهاي مهندسي ژنتيك و فراورده هاي بيولوژيك نيز كار مي شود. تكنيكهايي مثل 

به آنها اشاره شد، در اين سطح هم الزم  I. تمام نكاتي كه در مورد ايمني زيستي سطح انجام مي گيردمعموالً در اين آزمايشگا ه ها 

مورد ا عالوه بر آنها به خاطر مخاطراتي كه كار در اين آزمايشگاه ها دارند الزم است كه موارد ديگري هم است كه رعايت شوند. ام

 . توجه قرار گيرند

 روف بايد طوري باشند كه چيزي از آنها نشت نكند. ظالف( حتماً مواد آلوده ابتدا در ظروف مخصوص اتوكالو شده و بعد دفع شوند. 

 DNAند با ارگانيسمهاي بيماريزا كار كنند كه عليه آنها واكسينه شده باشند. كار با ميكروبهاي حاوي ب( تنها افرادي مي توان

 نوتركيب قوانين خاص خود را دارد و تنها افراد كار آمد بايد با آنها كار كنند. 

 شود. ج( قبل از ورود به آزمايشگاه الزم است كه روپوش پوشيده شود و هنگام خروج نيز از بدن خارج 

نوتركيب الزم است كه دستكش مطمئن پوشيده شود و از آلودگي دستها و بدن با اين  DNAد( ضمن كار با ارگانيسمهاي حاوي 

مواد و ساير مواد شيميايي به طور كلي اجتناب كرد. هر فرد قبل از انجام به كار در آزمايشگاه موظف است در ارتباط با مواد 

 را نيز فرا گرفته باشد. مربوط به هر كدام  كار كند آشنايي داشته باشد و نحوه آلودگي زدايي مختلفي كه قرار است با آنها

ه( هر گونه آلودگي محيط يا لباس بايد فوراً به مسئول آزمايشگاه گزارش داده شود. رفع آلودگي بايد به سرعت انجام شود و محيط 

 آلوده با عالئم هشدار دهنده به ديگران معرفي شود. 



 الزامي است.  IIو يا  Iبيولوژيك كالس  ي( الزم است از ايجاد آئروسول در محيط جلوگيري شود. استفاده از هودهاو

 متر الزامي است.  PHز( كليه وسايل بايد بعد از كار تميز شوند. تميز كردن سانتريفيوژ، ترازو و شستن 

باشد كه هر فرد بعد از استفاده نام خود را در آن درج كند و نوع  ح( بهتر است كه در كنار هر كدام از وسايل دفتري وجود داشته

 ماده اي كه با آن كار كرده و زمان فعاليت خود را ياد داشت كند. 

 قرار گيرد.  ي احتماليو آلودگي هايشگاه ط( هر آزمايشگاه بايد تحت نظارت يك مسئول آگاه باشد و همواره در جريان مسائل آزما

 

  :III :biosafety level III ايمنی زيستی سطح

در اين سطح با ارگانيسمهاي خطرناك كار مي شود. امكان آلودگي و بيماري هاي كشنده در اين سطح بسيار زياد است. افراد الزم 

 است تحت آموزشهاي ويژه قرار گيرند و فعاليت ها همواره زير هودهاي بيولوژيك و با استفاده از لباسهاي مخصوص انجام گيرد.

ين الزم ادر اين آزمايشگاه ها نيز حكمفرما مي باشند. عالوه بر  IIو ايمني زيستي سطح  Iتمام اصول مربوط به ايمني زيستي سطح 

 است كه نكات ديگري نيز مد نظر گرفته شوند. 

 الف( ورود افراد متفرقه و غير مسئول و مخصوصاً كودكان به اين آزمايشگاه ها ممنوع مي باشد. 

عالئم هشدار دهنده بايد به درب آزمايشگاه نصب شوند. اين عالئم بايد گوياي نوع ميكرو ارگانيسمي كه با آنها كار مي  ب( تمام

 شود و يا نوع مواد راديواكتيو و.... باشد. 

بعد از كار  كامالاً ( كار شوند و نه در محيط آزاد آزمايشگاه. سطح هود بايدIII,II,Iج( تمام كارها بايد زير هودهاي بيولوژيك) كالس

آلودگي زدايي شود. بهتر است از دستمال هاي كاغذي و جاذبي كه زير آنها يك اليه پالستيك جهت جلوگيري از نشت وجود دارد 

 استفاده شود و بعد از كار اتوكالو شده و دفع شود. 

 ان را اتوكالو كرد و يا دور انداخت. د( روپوش آزمايشگاهي بايد به كمك گان محافظت شود و بالفاصله بعد از كار بايد گ

 ه( استفاده از دستكش و ماسك الزامي است. ضمن كار بايد از صحبت هاي غير ضروري اجتناب كرد. 

و( محيط آزمايشگاه به كمك دو درب از محيط بيرون جدا مي شود. فضاي بين دو درب، مكاني براي تعويض لباس است. ضمن اين 

 ته بودن درب ديگر از انتشار آلودگي به محيط بيرون جلوگيري مي كند. كه باز بودن يك درب و بس

 ز( كليه گازهايي كه از آزمايشگاه خارج مي شوند الزم است از فيلتر هاي مخصوص عبور داده شوند. 

ه ها موجود ي نبايد در سطوح و ديوارذح( كليه سطوح كار و كف آزمايشگاه بايد قابل شستشو و آلودگي زدايي باشند. هيچ منف

 باشد. 

  :IV :biosafety level IVايمنی زيستی سطح 

اين سطح از ايمني مخصوص آزمايشگاه ها و يا كار با ارگانيسمهاي نوتركيبي است كه امكان بيماري زا بودن آنها حتمي است. كار 

 با عوامل ناشناخته و مرگبار مستلزم آشنايي با اين سطح از ايمني است. 

بوط به ايمني در سطوح گذشته بايد اجرا شوند. اما به سبب خطراتي كه افراد را در اين آزمايشگاه ها تهديد مي كند تمام قوانين مر

 الزم است كه اصول ايمني با دقت بيشتري رعايت شوند. 

 انجام مي شوند.  IIIالف( تمام كارها زير هودهاي بيولوژيك كالس

 خارج كردن از آزمايشگاه الزم است استريل شوند.  ب( تمام مواد و وسايل و حتي لباسها قبل از

حق ورود به آزمايشگاه را دارند. درب هرآزمايشگاه بايد قفل داشته باشد تا  ,ج( تنها افرادي كه مستقيماً با كار در ارتباط هستند

 فقط افراد مسئول بتوانند وارد آزمايشگاه شوند. 

ير است كه دو درب داشته باشد. در فضاي بين دو درب امكان دوش گرفتن و د( ورود و خروج افراد از طريق محلي امكان پذ

تعويض لباس وجود دارد. لباسها در همان مكان باقي مي مانند و بعد از استريل دوباره استفاده مي شوند. حتي بهتر است كه اين 

 ز لباسهاي يك تكه براي كار توصيه مي شود. لباسها) لباس زير، پيراهن، شلوار، كفش و دستكش( يك بار مصرف باشند. استفاده ا



 ه( هر گونه آلودگي اطالع داده شده و افراد آلوده تا مدتي تحت مراقبت پزشكي باشند. 

و( آبخوري بايد بيرون از آزمايشگاه باشد و حتي داراي پدالي براي خروج آب باشد. كليه مواد و حتي آبي كه از استحمام و يا 

 گيرد ابتدا رفع آلودگي شود و سپس وارد سيستم فاضالب شهري شود. شستشوي مواد منشأ مي 

ز( وسايلي كه در اين آزمايشگاه ها از آنها استفاده مي شود را نبايد به آزمايشگاه ديگر انتقال داد. حتي انتقال اطالعات به بيرون 

 بهتر است با كمك كامپيوترهاي متصل به شبكه انجام گيرد. 

 

 نکات مهم جهت حضور در آزمايشگاههای علوم زيستی 

 در فرار مواد با كار هنگام . كنيد استفاده معمولي كفش از ، دمپايي جاي به. شويد حاضر آزمايشگاه در سفيد روپوش با -1

 را آزمايشگاه مسئول سريع و بشوئيد آب با را چشمتان زود پريد، شما چشم به داروئي گاه هر. بزنيد عينك آزمايشگاه

 استفاده هآزمايشگا در چشمي لنز از هرگز. گيرد نمي را ايمني عينك جاي طبي عينك باشيد داشته توجه .سازيد آگاه

 موارد در آنها آوردن بيرون و كند مي جذب را بخارها لنزها اين باشيد، داشته چشم به هم ايمني عينك اگر حتي . نكيند

 .است مشكل ضروري

 چگونگي, كشهوا كليد و گاز آزمايشگاه فرعي و اصلي شيرهاي ، اوليه هاي كمك جعبه ، نشاني آتش كپسول هاي محل -2

مسئول  از را الزم اطالعات آزمايشگاه به خود ورود اولين در اين منظور به. بدانيد را موجود نيايم وسايل از استفاده

 .آموزش ببينيد اساتيد راهنماآزمايشگاه يا 

 جوييدن و خوردن نوشيدن، .است غدغن و بوده بسيارخطرناك ،آزمايشگاهبروز انفجار در  احتمال بدليل كشيدن سيگار -3

 .است ممنوع آزمايشگاه در شيميائي يها آلودگي به دليل آدامس

 دستشوئي در و بريزيد درسطلهاي مربوطه را مشابه اجسام و كبريت چوب و باطله كاغذهاي و ريختني دور زائد مواد -4

 .خود ميباشد مجاور هاي دستشويي نظافت مسئول كس هر. نريزيد

 پايان در. تميز نگهداريد همواره را خود كار ميز. است مهمي حضور در آزمايشگاه مسئله لحظات تمامي در نظافت رعايت -5

 قرار كمد خود يا ظرفشويي كنار سبد درو  شسته ،شوينده مايع با ايد نموده استفاده كه را وسايلي تمامي نيز آزمايش

شده  گذاشته جا هاي نمونه يا وسايل شدن ريخته دور يا شدن گم صورت همچنين در .تميزكنيد را خود كار ميز و داده

 .نمي باشد آزمايشگاه مسئول متوجه مسئوليتي هيچگونه ميز، روي بر

 خيس است ممكن كه را نوشته هايي دست و جزوه ، داده قرار ميز روي منظم آزمايش، موقع در را خود آزمايش وسايل -6

 ندارد اي تفادهاس آزمايش در كه دارد وجود شما ميز روي وسيله اي چنانچه. بگذاريد ميز باالي قسمت در گردند آلوده يا

 .نمائيد آن خودداري به زدن دست از

 را آزمايشگاه در شده هاي نصب اطالعيه و دستور كارها و داشته كافي توجه آزمايشگاه در شده اعالم موارد كليه به -7

 كنيد. رعايت

 .كنيد خودداري آزمايشگاه مسئول با هماهنگي بدون دستگاها محل تغيير و كردن جابجا از -8

 كمد در وجه هيچ به و خود برگردانيد جاي به فوراً استفاده، از بعد شوند، مي برده كار به مشتركاً كه را ديموا و وسايل -9

 .نيايد وجود به آزمايشگاه در نظمي بي و نموده موقع استفاده به آنها از نيز، سايرين تا نگذاريد خود شخصي



 خود نام اشتباه، از جلوگيري براي دهيد مي قرار   Hoodزير  يا ماري بن را در يخچال، خود نمونه محتوي ظرف چنانچه -11

 شما نمونه شدن ريخته بيرون قبال در مسئوليتي صورت آزمايشگاه اين غير در .كنيد يادداشت آن چسب بر روي را

 .ندارد

 هيچ و دهيد رقرا است شده آنها تعبيه براي كه جايي در را زباله و زائد مايع و جامد مواد و شده شكسته اي شيشه وسايل -11

 .نريزيد دستشويي درون در را آنها گاه

 سمي شود معلوم كامال اينكه مگر شود تلقي سمي بايد شيميايي ماده هر .است جدي كار انجام براي مكاني آزمايشگاه -12

 مستقيم ماست از .ببريد بكار را دقت نهايت بايد داريد، سروكار آنها با آزمايش هر در كه ديموا كاربرد در بنابراين. نيست

  مواد چشيدن از همچنين و( آنها بخارات و مواد مستقيم بوكردن الخصوص علي) شيميائي مواد بخار تنفس از پوست،

 .كنيد خودداري

 .است بار فاجعه گاهي مورد اين در انگاري سهل. نمائيد كنترل آن مصرف محتويات از قبل را ماده هر ظرف روي عنوان -13

 مطالعه  به موظف فرد كار آشنا و دستورالعملها و روشهاي الزم را مطالعه و بخاطر بسپارند و هر افراد بايد با خطرات ويژه -14

safety data sheet نظر مورد مواد با كار حين ايمني نكات موظف به رعايت و موادي كه استفاده ميكند، مي باشد 

ت كار با مواد خطرناك، ساير دانشجويان و لذا در صور .بود خواهد مسئول احتمالي هر مشكل ايجاد صورت در و بوده

 مسئول آزمايشگاه را نيز آگاه نمايد.

 و وسايل يا شيميائي مواد به زدن دست از . ندهيد انجام راهنما استاد با قبلي هماهنگي و اجازه بدون را خود آزمايشهاي -15

 .بخواهيد كمك و راهنمائي اساتيد راهنما، از و كرده خودداري جدا دانيد، نمي را آنها كار طرز يا خطرات كه دستگاههايي

 .بود خواهيد مسئول خرابي، ايجاد و دستگاهها از صحيح استفاده عدم صورت در

 .كنيد استفاده دستكش از شوند، مي جذب يا رسانند مي آسيب شما پوست به كه موادي با كار هنگام -16

 وي با هماهنگي و آزمايشگاه مسئول به اطالع از پس اًفور ريخت، زمين يا ميز روي بر ديگري خورنده مواد يا اسيد اگر -17

 .دهيد شستشو فراوان آب با را محل

  .كنيد استفاده اسپاچول نظير وسايلي از و نداريد بر دست با مستقيماً را اي ماده هيچگاه -18

 به جامد تذرا شدن پرتاب و پاشيدن است ممكن. آوريد بعمل كافي دقت و تمرين جامد مواد كردن خرد و شكستن در -19
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  آزمايشگاه درب نمودن قفل -

 

 احتمالی حوادث با مقابله
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 گزارش دفتر اضطراري حالت در .است پذير امكان هوا، منبع كردن قطع نتيجه در و هموار شيء يك توسط ظرف پوشاندن با فقط
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 .كنند پر نو از را آن تا كنيد گزارش را آن از استفاده نكنيد؛ جا به جا را كن اموشخ آتش شود،



 بيشتر ورشدن شعله باعث آتش به بيشتر هواي رسيدن زيرا .بدويد نبايد .گردد مشتعل چراغ با تماس اثر در شما لباس چنانچه  -5
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 .كرد

 .كنيد خاموش را آتش سپس و كنيد قطع پريز از شاخه دو كردن خارج با را برق جريان ابتدا برق از ناشي هاي سوزي آتش در  -6

 .وئيدبش مناسب دهنده شستشو ماده يا آب با را تماس موضع سرعت به شيميائي مواد با تماس مورد در  -7

 را آن باندي با سپس و دهيد راشستشو آن روي اتانول كمي با ابتدا شد، بريده يا داشتبر خراش شما صورت يا و دست اگر  -8

 .كند مي جلوگيري آن خونريزي از لحظه چند براي بريدگي روي تميز صافي كاغذ دادن قرار .كنيد پانسمان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دوم

 اده از تجهیزات آزمايشگاهی عمومیاستف دستورالعمل

U.V  

زمان روشن را تميز كنيد ساعات كار با المپ را در فرم مخصوص ثبت كنيد.  U.V% المپ 71هر هفته با پنبه آغشته به الكل  -

 بودن المپ از محيط خارج شويد و پس از خاموش كردن المپ نيز پس از مدت زماني از اتاق كشت سلولي  استفاده نماييد. 

، آب مرواريد و سوختگي ورم چشم همچنين موجب .و سرطان پوست مي باشدلكه هاي پوستي بر پوست شامل ايجاد  UVاثرات  -

  مي شود.شبكيه 

دستي استفاده  UVپوشاندن تمامي قسمتهاي پوست با استفاده از روپوشهاي بلند و دستكشهاي محافظ مخصوصاً زماني كه از  -

 . ، الزامي استمي نماييد

 الزامي است. UVالمپ نور استفاده از عينك محافظ در زمان روشن بودن  -

دستها نبايد چرب باشند و  ،باز كردن اين المپها نياز بهجداً خودداري نماييد. در صورت  UVاز باز كردن و دستكاري المپ نور  -

 بخار جيوه داخل آنها مي گردد.  المپ بايد كامالً خنك شده باشد. حركت دادن المپهاي داغ باعث انفجار و خروج

 

 هات پلیت

بنابراين از ، اين دستگاه در محدوده دمايي مشخص مجاز به استفاده مي باشد  -

تنظيم آن روي دماهاي باالتر از مجاز خودداري كنيد زيرا باعث ايجاد آسيب در 

 د. يسيستم الكترونيكي آن مي شو

ل خودكار و ناخن استفاده نكنيد براي تنظيم دماي آن از اجسام نوك تيز مث -

 زيرا باعث خراب شدن دكمه هاي حساس مي شود. 

 براي سرد كردن دستگاه جداً از خيس كردن آن به هر صورت اجتناب نماييد.  -

در صورتيكه حجم ماده زياد باشد دماي باال باعث ايجاد فشار و باز شدن خود به خودي درب و بيرون پاشيدن محتويات آن مي  -

 ود. در اين موارد يك منفذ خروجي براي آن تعبيه كنيد يا حجم كمتري در ظروف بريزيد. ش

 

 

 



 

 بن ماری 

محفظه بن ماري بايد هميشه حاوي مقدار كافي آب مقطر تميز باشد. بنابراين قبل از  -

روشن ساختن آن از كافي بودن حجم آب اطمينان حاصل كنيد. خصوصاً زمانيكه مي 

بديهي است  .يا مدت طوالني دستگاه را روي دماي بااليي روشن بگذاريدخواهيد شبانه 

 كه كم شدن آب آن باعث بروز آسيب در دستگاه و آتش سوزي خواهد شد. 

براي پر كردن بن ماري از آب يكبار تقطير استفاده نماييد. مراقب باشيد كه نمونه هاي شما به آب نفوذ نكند. در صورت مشاهده  -

 ب بن ماري بالفاصله آب آنرا بطور كامل تخليه و پس از شستشوي محفظه آنرا از آب تميز پر نماييد. آلودگي در آ

فشار آمدن به  دما، در صورت استفاده بلند مدت خصوصاً در دماهاي باال در محفظه را بسته نگهداريد تا از تغيير بيش از حد -

 دستگاه و كثيف شدن احتمالي آن جلوگيري شود. 

( استفاده كنيد حتماً الزم است بن ماري را هم روي دماي مورد نظر تنظيم و آنرا روشن chillerمي خواهيد از سرد كننده ) اگر -

 نماييد. 

PH  متر 

 . ، خشك نگه نداريدهرگز الكترود را حتي در حد كمتر از يك دقيقه  -

 اشباع مطمئن شويد.  KCIبعد از اتمام كار از قرار گرفتن كامل الكترود در ويال حاوي  -

اشباع هرگز الكترود را در آب مقطر قرار ندهيد. در اين  KCIدر صورت عدم دسترسي به  -

 و در درجه بعدي از آب لوله كشي استفاده نماييد.  PH=4حالت نخست از محلول استاندارد 

صافي براي جدا كردن ذرات معلق بهره از يكنواخت بودن محلول مورد بررسي اطمينان حاصل نماييد در صورت لزوم از كاغذ  -

 بگيريد. 

 محلول هاي محيط كشت همراه با آگار جامد يا ذوب شده اكيداً خودداري فرماييد.  PHاز تنظيم  -

ميزان  تعيينفقط براي  HFمواد مختلف از الكترودهاي ويژه استفاده مي شود. براي مثال الكترود انتيموان يا  PHبراي تعيين  -

PH  اسيد هيدروفلوريك استفاده مي شود. اما بعضيPH  مترهامثلPH متر با الكترود كالومل اشباع و يا الكترودهاي Single 

Junction  به صورت عمومي استفاده مي شوند. الكترودPH  متر حساس است و الزم است بعد از شستشو همواره در داخل بافر

 يد توسط يك فرد آگاه انجام شود. متر با PH( قرار گيرد. استاندارد كردن KClويژه)



- PH در  داراي خطا هستند. 3و پايين تر از  12 هاي باال تر ازPH   هاي فوقAlarm  موجب آسيب به الكترود  دستگاه فعال و

شنيدن بوق دستگاه به سرعت الكترود را از محلول خارج ساخته و با آب مقطر بشوييد. قبل از اينكه مجدداً الكترود را  خواهد شد. با

 نزديك نماييد. ( 12و زير  4)باالتر از  مناسبيبه محدوده  را HCI  ،PH و NaOH  در محلول قرار دهيد حتماً با كمك

 مايکروويو

 را رعايت نمود.  دركار با دستگاه بايد نكات زير

باعث  هرگز دستگاه را بدون آنكه چيزي در آن باشد مورد استفاده قرار ندهيد، زيرا انرژي گرمايي جذب ديواره هاي داخلي آن شده و -

 صدمه به دستگاه مي گردد.

بكار دستگاه باعث ايجاد به هيچ وجه نبايد وسايل يا ضمايم فلزي مانند فويل آلمينيومي را داخل دستگاه نمود زيرا به محض شروع   -

 جرقه و صدمه زدن به دستگاه مي گردد. 

 از گرم كردن ظروف در بسته، خشك كردن كاغذ و پارچه توسط دستگاه اجتناب نماييد.  -

 دريچه هاي تهويه دستگاه بايد آزاد باشند و راه آنها نبايد مسدود گردد.  -

 ز دستكش يا دستگيره پارچه اي استفاده نمود. براي خارج كردن ظروف گرم شده توسط دستگاه حتماً بايد ا -

س از گرم كردن مايعات و خاموش كردن دستگاه چند دقيقه صبر نماييد تا حرارت آن يكنواخت شود و سپس با احتياط آن را از پ -

 دستگاه خارج نماييد. 

 ز يا نيمه باز جداً خوداري شود. درب دستگاه قبل از شروع بكار بايد كامالً بسته باشد و از كار كردن دستگاه با درب با -

در صورتي كه در اثر اشتباه دستگاه بدون بار كار نمايد، برق آن بطور خودكار قطع مي گردد؛ دراين صورت حداقل نيم ساعت دستگاه را  -

 روشن نكنيد. 

 خار آب در كيسه ايجاد نماييد. اگراز كيسه نايلوني براي گرم كردن جسمي استفاده مي نماييد، دقت فرماييد كه منافذي براي خروج ب -

 كليدها را آرام و تك به تك فشار دهيد. هرگز بطور همزمان چند كليد را با هم فشار ندهيد.  -

 هيچگاه دستگاه را بدون سيني استفاده ننماييد.  -

لودگي دستگاه به مواد را بايد همواره تميز نگهداشت زيرا در صورت آهاي حاشيه و سيني گردان درب و نوار، سطوح داخلي و خارجي  -

 شيميايي و حتي مواد پاك كننده كارايي آن پايين مي آيد. 

 8تا  6ليتر آب در يك ظرف شيشه اي قرار داده و دستگاه را به مدت  1براي برطرف كردن لكه ها و جرمها از داخل ماكروويو حدود  -

ها و جرمها نرم شده و به راحتي برطرف شوند اين كار باعث  دقيقه روشن نماييد. آب به جوش مي آيد و بخار آب باعث مي شود كه لكه

ميشود كه بوي نامطبوع كه در اثر گرم كردن بعضي مايعات در داخل دستگاه ايجاد مي گردد برطرف گردد . مايعات نيز نبايد بر روي 

 پس آن را بجوشانيد. سيني و داخل محفظه ريخته شوند و براي شستشو دستگاه نيز حتما آب را در يك ظرف ريخته و س

       

 

 



 

 

 ترازو

براي تهيه مواد و محلولهاي مربوط به آزمايش نياز به توزين دقيق موادي است كه مورد  -

و ميزان ماده اي كه توزين  استفاده قرار مي گيرد. با توجه به محدوده دقت وزن ترازو

از ترازوي  gr1يش از براي توزين وزن هاي بخواهيد كرد، نوع ترازو را انتخاب نماييد. 

 از ترازوي غير حساس استفاده نكنيد.  0/01grحساس و براي توزين وزن هاي كمتر از 

 سطحي كه ترازو روي آن قرار مي گيرد بايستي تا جاي ممكن افقي باشد.  -

 مكان قرار گيري ترازو در معرض نور مستقيم خورشيد نباشد.  -

 در جهت جريان شديد هوا قرار نگيرد.  -

از هر جابجايي بايستي ترازو را تراز كرد. صفحه تراز دو دايره است كه در مورد ترازوي حساس در جلو و در مورد ترازوي غير حساس بعد  -

در عقب ترازو قرار دارد در حالت باالنس دايره كوچك بايد در وسط پيچ هاي باالنس صورت 

 مي گيرد. 

 .رازو جاي دهيد و آن را جابجا كنيد دو دست خويش را در جلو و عقب تبراي جابجا كردن،  -

 ي ترازو صورت گيرد. جابجايي نبايستي از دو پهلو

 

طمينان داشت كه ن ترازو پاك شود و حتي االمكان ابعد از هر توزين بايستي صفحه توزي -

بين كفه ترازو ماده اي ريخته نشده باشد. زيرا وجود هرنوع جسم خارجي بسيار كوچك 

خواندن وزن مي گردد. استفاده از حالل هاي آلي نظير اتانول براي تميز كردن ترازو توصيه نمي شود براي پاك  منجر به خطاي ترازو در

 كردن ترازو از آب و شوينده ها استفاده كنيد. 

دقت آن مي حساسيت و باعث كاهش  تماس مواد شيميايي از جمله حاللهاي آلي با سطح ترازو ممنوع ميباشد. فشار زياد به سطح ترازو -

 شود.

 كاليبره شود. بدين طريق قبل از استفاده از ترازو براي اولين بار يا هر چند مدت يكبار ترازو بايستي  -

 ظاهر مي شود.  -cal–تا صفحه نمايش روشن شود با ادامه فشار نشانه  را فشار control bar كليد -1

 نياز است وزنه را روي ترازو قرار دهيد وزن وزنه روي صفحه نمايش ظاهر مي شود.  gr1111براي كاليبره كردن وزنه  -2

 فوراً وزنه را بر داريد. بعد از برداشتن وزنه ).... ( ظاهر مي شود.  -3

 روي صفحه نمايش مشخص شود ترازو كاليبر شده است. زمانيكه صفر  -4

 



 

 

 اتوکالو

 

اتوكالو دستگاهي است كه با استفاده از بخار آب تحت فشار عمل استريليزاسيون را انجام مي 

 دهد. در هنگام كار با اين دستگاه به نكات زير توجه نمائيد:

 رود. سطح آب درون دستگاه نبايد از انتهاي پائين ديگ باالتر  -

پيچهاي درب را بايد كامالً محكم بست. براي اين منظور بايد پيچهاي روبروي هم  -

بسته شود تا درب دستگاه به طور يكنواخت محكم شده و بخار آب از آن خارج 

 نشود. 

 استفاده از دماهاي بيشتر از ميزان الزم و مدت زمان طوالني تر تفاوتي در نتيجه حاصل ندارد.  -

  لوگيري از تشكيل رسوب در دستگاه اتوكالو، از آب مقطر استفاده نماييد. بهتر است جهت ج -

 .درجه كافي است  121دقيقه دماي  21 ،به طور معمول براي استريليزاسيون  -

 ظروف داراي محلول را نبايد پر كرد و حداقل يك سوم ظرف بايد خالي باشد.  -

مالً نبنديد. بلكه مقدار آن را شل نموده تا بخار آب ايجاد شده آنهايي كه حاوي محلول هستند را كا  درب ظروف مخصوصاً -

 از آن خارج گردد. 

 كنيد: عمل پس از اتمام زمان الزم براي استريل كردن نمونه ها جهت باز كردن درب دستگاه بصورت زير  -

نمائيد مخصوصاً اگر محلول داخل اتوكالو داريد اين عمل خيلي به بخار را آهسته باز منبع حرارت را خاموش كنيد و دريچه خروج 

 آهستگي بايد انجام گيرد. تا فشار داخل دستگاه به صفر برسد و پس از آن درب دستگاه را باز نماييد. 

 

 آون

از ريختن هر نوع مايعات در داخل دستگاه خودداري نماييد و در صورتي كه اين  -

گاه را از برق كشيده و با پارچه نخي مرطوب سيني ها و اتفاق افتاد. بالفاصله دست

 جداره ها را پاك نماييد. 

 هنگامي كه دستگاه روشن است از حركت دادن آن خود داري نماييد.  -

 دستگاه بايد بر روي سطح صاف قرار گيرد.  -

 حتماً توجه داشته باشيد كه در هنگام كار با دستگاه درب آن بسته باشد.  -



ز ضد عفوني كردن وسايل آزمايشگاهي مدتي صبر نماييد تا دماي وسايل كاهش يابد در صورتي كه مي بهتر است پس ا -

خواهيد وسايلي كه هنوز داغ هستند. از آون خارج نماييد. حتماً از دستكش محافظ استفاده نماييد و هنگام انتقال وسايل 

 آنها را در يك سيني گذاشته و جابجا نماييد. 

ردن وسايل حتماً به حجم مفيد دستگاه توجه نموده و از قرار دادن وسايل بيش از ظرفيت دستگاه براي ضد عفوني ك -

 خود داري نماييد در اين وضعيت ممكن است وسايل كامالً استريل نگردند. 

پس از تنظيم درجه حرارت دستگاه جهت اطمينان از عدم تغيير درجه تنظيم شده درجه تنظيم حرارت را با پيچ  -

 آن قفل نماييد.  مخصوص

 

 سانتريفوژ

دستگاه هاي سانتريفيوژ بسيار حساس و در عين حال مي توانند  -

خطر ناك باشند. هرگز دستگاه را از جاي خود تكان ندهيد. در 

صورت آلودگي دستگاه حتماً بعد از اتمام كار آن را تميز كنيد. 

% و آب مقطر شست و 02ا اتانول بهتر است روتور را فقط ب

سپس خشك كرد. در صورت قفل شدن دستگاه به دليل قطع 

. دستگاه يا آزمايشگاه را خبر كنيدبرق يا هر عامل ديگر مسئول 

تريفيوژ به دور مد نظر شما رسيد دستگاه را فقط زماني كه سان

  .ترك كنيد

 

لوله هاي مقابل هم به طور دقيق باالنس وزني شده باشند. خصوصاً هنگامي كه با دستگاه اولتراسانتريفوژ كار مي شود   -

 در حد ميلي گرم نيز بايستي لوله ها باالنس گردند. 

 احتمال آلودگي امري ضروري است. پس از هر بار سانتريفوژ كنترل دستگاه از نظر  -

دما و حجم و تعداد نمونه(  انتخاب سنجيده دستگاه سانتريفوژ و روتور مناسب بر اساس شرايط كار ) از نظر سرعت، زمان،  -

 مي باشد.

 صفر رسانده و به باالنس وزني لوله ها توجه فرماييد. ـ در صورت شنيدن صداي نامتعارف از دستگاه سريعاً سرعت را به 

تراز دستگاه بايستي بطور دقيق انجام شود و فاصله از ديوارهاي مجاور نيز بسيار حائز  ،يك دستگاه سانتريفوژ settingـ در ابتداي 

 اهميت است. 

 بسته باشد.  باشد. درب دستگاه حتماً  ـ در هنگام روشن بودن سانتريفوژ هاي يخچال دار ، چون كمپرسور در حال كار مي

مورد نظر نرسيده است كنار سانتريفوژ بمانيد و در صورت ايجاد صداي غير عادي يا هرگونه اشكال  rpmـ تا زماني كه سانتريفوژ به 

 را فشار دهيد.  stopديگر در دستگاه فوراً دكمه 



درب ميكروسانتريفوژ قفل شده و نمونه ها در داخل سانتريفوژ جا مانده باشند،  ـ اگر بخاطر قطع شدن برق و يا هر گونه اشكال ديگر، 

 بايد قفل آن بطور مكانيكي باز شود كه براي اين منظور با مسئول دستگاه تماس بگيريد. 

ژ مي شود، آن را فوراً خارج كنيد براي اين كار فقط عوامل تميز كننده خنثي و اولتراسانتريفو bucketـ اگر مايع وارد روتور يا 

Disinfectant  درصد( بايد استفاده شود. پس از تميز كردن آن را با آب مقطر شسته و كامالً خشك كنيد. بطور  71) مثل اتانول

ا مورد حمله قرار ميدهند و نبايد براي سانتريفوژ ر anodized  ،aluminumخاص مايعات قليايي و محلول هاي غليظ سالين اجسام 

 استفاده شوند. 

 در سانتريفوژ به يكديگر از فرمول زير استفاده كنيد.  gو  rpmـ براي تبديل 

G= RCF = 1. 12r(RPM/1000)2  

R   rشعاع روتور بر حسب سانتي متر = 

g
RPM






118.1

105

 

RCF = Relative centrifugal force 

 مورد نظرتان است مي توان با استفاده از فرمول زير زمان سانتريفوژ را افزايش داد.  rpmاگر ماكزيمم توانايي دستگاه شما كمتر از ـ 18
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 CO2و انکوباتور انکوباتور 

بعد از مشخص كردن مكان انكوباتور بايد تمام محلهاي اتصال گاز و آب را در  -

 مي گردد را كنترل كنيد. به دستگاه وجب شوك و صدمه دستگاه كه م

 هنگامي كه سيلندر متصل مي باشد از كار كردن با سيفون سينلدر خودداري كنيد.  -

كنترل فشار گاز در مانومتر اوليه  co2بعد از وصل كردن تنظيم كننده سيلندر گاز  -

 گردد.

ي باشد درجه حرارت محيطي تنظيم م 37هنگاميكه درجه حرارت انكوباتور بر روي  -

 درجه بيشتر باشد.  32نبايد از 

باتور خودداري )اتر بنزين الكل پروپان( در انكواز گذاشتن مواد فرار يا قابل اشتعال  -

 كنيد. 



از آب تقطير شده يا خالص براي پر كردن محفظه آب جهت ايجاد رطوبت استفاده كنيد و سطح آب را در محل ذخيره هميشه  -

شود استفاده از مقادير كم سولفات مس و يا ساولون براي جلوگيري از رشد قارچها و كپك ها در آب داخل انكوباتور مناسب  كنترل

 است. 

اگر فاصله اين  .ـ ظروف كشت سلول يا پليت هاي باكتريها را با فاصله از يكديگر قرار دهيد تا جريان هوا به خوبي صورت گيرد

 گاز در بين آنها به خوبي صورت نمي گيرد.  ظروف كم باشد تعديل دما و

 هميشه مراقب باشيد كه درب داخلي انكوباتور خوب بسته شده است.  -

از دستكش هاي التكس استفاده نموده و حتما دست ها را ضد ول يا پليت ها باكتري ، كشت سل يقبل از برداشتن فالسك ها -

 عفوني نمائيد. 

 ختن آب روي آن خودداري كنيد. براي تميز كردن دستگاه از ري -

هنگامي كه مي خواهيد انكوباتور را تميز كنيد از برس اسيد، بنزن، تينر استفاده نكنيد اين عمل باعث از بين رفتن رنگ دستگاه  -

و صدمه به پوشش آن مي شود همچنين قسمت هاي پالستيكي ممكن است دچار تغيير شكل شوند. هيچوقت از مواد شيميائي 

 مانند بنزن در قسمت هاي پالستيكي استفاده نكنيد مواد دترجنت بهترين انتخاب براي شستشوي دستگاه مي باشند. فرار 

براي تميز كردن داخل دستگاه از محلول سديم كلرايد يا محلول هاي هالوپن دار استفاده نكنيد كه باعث خوردگي ديواره دستگاه  -

 مي شود. 

 دي قوي استفاده نكنيد. از محلول هاي قليائي يا اسي -

در انكورباتورهاي كشت سلولي تحت تاثير ميزان رطوبت بوده و پائين آمدن رطوبت باعث باال رفتن ميزان گاز در  co2سنسور  -

 درصد يا ايزوپروپيل الكل ضروري است.  71دستگاه مي شود تميز نمودن مرتب اين سنسور با الكل 

بويژه اگر انكوباتور با الكل در درجه حرارت  .نمودن داخل انكوباتور دقت الزم را بعمل بياوريدهنگام استفاده از الكل جهت تميز  -

هاي باال تميز شود. در اين شرايط الكل بخار شده تمام فضاي داخل انكوباتور را فرا گرفته و ممكن است خطر انفجار روي دهد 

 بنابراين تمام الكل باقي مانده را به خوبي پاك كنيد. 

اندن درب دستگاه به در اثر باز م .براي جلوگيري از آلودگي در انكوباتورها قفسه ها و ديواره دستگاه همواره بايد خشك باشد -

 ،طوبت موجود در انكوباتور بصورت قطرات آب در آمده و اين قطرات روي قفسه و ديواره ها باعث رشد باكتريهامدت طوالني ر

بخصوص اگر  .ين موارد آب موجود را كامال خشك كنيد و محل را به خوبي ضد عفوني نماييدقارچها و مخمرها مي شود و در ا

پر به همين خاطر بيش از اندازه فالسك هاي كشت را با محيط  .مقداري از محيط كشت روي قفسه يا داخل انكوباتور ريخته است

مي  محل مناسبي را جهت رشد عوامل آلوده كننده بوجود ، اين محيط ها داخل انكوباتور ريخته ونكنيد زيرا در اثر تكان خوردن

 آورد. 



 71را بخوبي با الكل  بالفاصله تمام كشت ها را خارج نموده و داخل انكوباتور ،كشت يدر صورت ديدن آلودگي در فالسك ها -

 قفسه ها را نيز مي توانيد در داخل فور قرار داده تا استريل گردند.  .درصد ضد عفوني نمائيد

 تعويض بموقع ظرف آب داخل دستگاه در انكوباتورهاي كشت سلولي بسيار ضروري است.  -

 

 میکروبی و کشت سلول  المینار

 

 درصد پاك كنيد.  71داخل هود را با الكل  -

داخل هود را روشن  UVدقيقه چراغ  15در صورت نياز، به مدت حداقل  -

 نمائيد.

 صبر نمايد. دقيقه 5نموده و  ، هود را روشن UVبعد از خاموش كردن  -

مواد مورد احتياج را قبالً و وسايل خودداري نماييد و از رفت و آمدهاي اضافي در هنگام كار آلودگي، جهت جلوگيري از هر گونه  -

 در اتاق كشت و در كنار هود آماده نمائيد. 

 داري كنيد. دخو يينات هوااز جمع نمودن وسايل در زير هود براي جلوگيري از ايجاد اختالل در جريا -

بخوبي با يك دستمال تمام سطوح وسايل و و تمام وسايلي كه الزم است به داخل هود برده شوند بايد با الكل ضد عفوني شوند  -

 الكل تميز گردند.  ظروف با

 .مواقع غير الزم خودداري كنيد  ديگر در فرداز كار كردن همزمان با   -

 .ناگهاني دستها در داخل هود خودداري كنيداز انجام حركات سريع و  -

پوشيدن دستكش هاي التكس در هنگام كار ضروري است زيرا مي توانيد به راحتي اين دستكش ها را به علت نداشتن خلل و  -

 ري دنبال نخواهد داشت. متعاقبا الكل براي دست ها نيز ضرفرج با الكل ضد عفوني كنيد و 

محيط هاي كشت حتماً ناحيه مزبور را بالفاصله  با دستمال آغشته به الكل خوب تميز و پاك  در صورت ريخته شدن مواد و -

 .كنيد

 .درصد تميز كنيد 71پس از اتمام كار تمام فضاي داخلي و سطوح را با الكل  -

 ز بسيار مهم است. بسته بودن درب اتاق كشت ني .يددني كنيد، حتما درب پائين هود را ببدر مواقعي كه از هود استفاده نم -



( با يكي از مواد ضد Fumigationاستفاده از عمل تدخين يا دودزدائي ) ،در مورادي كه با مواد لكتوتوكسيك كار مي كنيد -

 عفوني كننده مانند فرمالين مناسب است. 

ميكروارگانيسم هاي خطر ساز  به دليل استفاده از انواع رده هاي سلولي در كشت سلول كه ممكن است ميزبان طبيعي يا آلوده به -

را بطور جداگانه اتوكالو نمايد و از انباشته شدن آنها در   Reagentحتماً وسايل مصرفي و زباله هاي باقي مانده محيط يا  ،باشند

 اتاق كشت خودداري كنيد. 

 هودهای شیمیايی

هترين محافظت در برابر خارج شدن ب جلوي خود را هميشه در پائين ترين سطح خود نگه داريد كه در اين صورت بدر -

 هواي داخل هود به بيرون است. 

به گونه اي درون هود قرار دهيد كه محل هاي جريان هوا را مسدود نكرده باشند و همچنين از را وسايل مورد نياز  -

 بدور باشند.  ،قسمت انتهاي هود كه محل خروج هوا بوده

ه بعد كار نمايد و در هنگام استفاده از مواد شيميايي و يا وزن كردن آنها سانتي متر از داخل لبه خارجي هود ب 8حداكثر  -

 ود قرار دهيد. در داخل ه دست ها در حد امكان در آخرين وضعيت

در مواقعي كه اطمينان كامل به كارائي مناسب هود نداريد مي توانيد با يك تكه يخ خشك هود را مورد امتحان قرار  -

ي هود را در پائين ترين وضعيت خود قرار دهيد هنگامي بخارات متساعد شده از يخ خشك دهيد در اين حالت درب جلو

كمتر در محوطه داخلي هود پخش و بيشتر به طرف مجاري خروج هوا حركت كنند مي توانيد از كارائي هود مطمئن 

 باشيد. 

 

 اسپین – ورتکس

 

كم بودن بخش اسپين روميزي از مح –پيش از استفاده از دستگاه هاي ورتكس  -

 چرخنده آن اطمينان حاصل كنيد. 

سعي كنيد حتي االمكان به صورت تراز از آن استفاده كنيد. بطور مثال از اسپين   -

 خودداري فرماييد.  ،كردن يك ويال كه در مقابل آن يك ويال ديگري قرار نداده ايد

ا مطمئن در هنگام ورتكس كردن از محكم بودن در ويال و غير قابل نشت بودن آنه -

زيرا نشت مواد باعث ايجاد اشكال در آزمايش شما و بروز مشكالت ايمني مي  .شويد

 گردد.

 

 

 



 

 کپسول های گاز فشرده

 

 براي جلوگيري از آسيب هاي مربوط به گازهاي فشرده شامل خفگي انفجار وآتش سوزي توجه به نكات زير ضروري است:

 ايد در موقعيت عمودي جابجا كنيد. در حالي كه كپسول را به كمك تسمه يا زنجير بسته -

 در هنگام جابجايي سرپوش محافظ را در باالي كپسول قرار دهيد. -

 از چرخ هاي مخصوص براي جابجايي سيلندر استفاده كنيد و با تسمه يا زنجير سيلندر را به چرخ ببنديد. -

 هنگامي كه از سيلندر استفاده نمي كنيد شير باالي آن را بسته نگاه داريد. -

 يلندر را در مسير راه و نزديك در قرار ندهيد.س -

 سيلندر را از نور خورشيد ومنابع گرمايي ورطوبت دور نگه داريد. -

 در آزمايشگاه كوچكترين اندازه ممكن را براي سيلندر انتخاب كنيد. -

 از وارد شدن ضربه به سيلندر جلوگيري كنيد. -

 د.براي هر گاز از رگوالتور ويژه همان گاز استفاده كني -

 براي امتحان نشت احتمالي اتصال ها از آب صابون يا محلول هاي مناسب ديگر استفاده كنيد. -

 دستور العمل همراه آن را براي موارد ايمني حتما مطالعه كنيد. -

 براي نگهداري كپسول هاي گاز به سازگاري گاز توجه كنيد. -

 

 

 وسايل شیشه ای

در آون خودداري  ،ه به منظور حجم سنجي هاي دقيق به كار مي روداز گذاشتن وسايل شيشه اي درجه بندي شده اي ك -

 كنيد. زيرا گرم و سرد شدن هاي متوالي از دقت درجه بندي آنها مي كاهد. 

درجه  ،اجتناب كنيد زيرا ممكن است هنگام پاك كردن يادداشت ها ي ظروفاز نوشتن يادداشت روي درجه بنديها -

 بنديها نيز پاك شوند. 

 م كار ظرف مورد استفاده را با روش مناسب كامالً تميز نموده و يادداشت روي آنرا پاك كنيد. پس از اتما -

  پارچه نرم استفاده كنيد.راي شستشوي ظروف شيشه اي از اسفنج يا ب -

 ابتدا از سالم و بدون ،هنگاميكه در نظر داريد از يك ظرف شيشه اي تحت شرايط خال استفاده كنيد يا آنرا حرارت دهيد -

 در غير اين صورت خطرات جدي شما و اطرافيانتان را تهديد خواهد كرد.  .ترك بودن آن اطمينان حاصل كنيد

 براي شستشوي ظروف خيلي كثيف بايد از خيساندن شبانه در محلول اسيد كروميك استفاده شود.  -

ت ايمني آنرا به شيشه گري اگر احتمال مي دهيد كه يك ظرف شكسته يا ترك خورده قابل تعمير است با رعايت نكا -

 منتقل كنيد و در غير اين صورت آنرا در ظروف مخصوص اجسام نوك تيز و برنده قرار دهيد. 

 

 



 

 میکروپیپت

ميكروپيپت ها از جمله وسائل مهم كار در آزمايشگاه مي باشند. هرگز از ميكروپيپت خارج از محدوده مشخص شده آن  -

نبايد استفاده كرد. همچنين نبايد ميكروپيپت را طوري نگه داشت كه محتويات داخل تيپ وارد ميكروپيپت شوند. حجم 

با چشم كنترل كرد. هنگام برداشتن مواد از داخل ظرفهايي مثل فالكون بايد احتياط كرد كه لوله داخل تيپ را بايد 

سمپلر به ديواره ظرف برخورد نكند تا آلودگي از اين طريق منتشرشود. هر ميكرو پيپت الزم است هر از چند گاهي 

% غوطه ور 02نوك در محلول ساولن  بايد به طور كامل و از سمتي مصرف شده كنترل و تنظيم شود. نوك سمپلرها

شوند. بيرون ماندن نوك سمپلرها و خشك شدن آنها مي تواند منجر به توليد آئروسل هايي شود كه آلودگي محيط كار 

 را به دنبال دارند. نوك سمپلرها بايد بعد از اتوكالو دفع شوند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل سوم

 راهنمای ايمنی کار با مواد شیمیايی

  ‹‹MSDS›› برگ اطالعات ايمنی مواد شیمیايی

 . پذير است وب سايت واحد ايمني و سالمت امكان يك ماده شيميايي از طريق لينكهاي موجود در MSDS دسترسي به

 .نكات ايمني مربوطه بايد آشنا شد آن با خطرات و MSDS قبل از كاركردن با هر ماده شيميايي ابتدا با استفاده از

 -يمياييخصوصيات فيزيكي و ش -اطالعاتي است كه عبارتند از : نام ماده شيميايي برگه هاي اطالعات ايمني مواد شيميايي حاوي

 ... روشهاي صحيح اقدامات اورژانسي اوليه و -شيوه صحيح جابجايي و نگهداري آن -آن سميت

 

  : باشد که تعدادی از آنها عبارتند از حاوی اطالعات گوناگونی می MSDS به طور کلی يك

 
  هويت ماده شيميايي -

  تركيب يا اطالعات مربوط به اجزاء سازندة آن - 

  ت احتماليآشنايي با خطرا -

  اقدامات اوليه اورژانسي -

  اوليه در مواجهه با حريق اقدامات  -

  اقدامات اوليه در صورت ريختن اتفاقي ماده شميايي  -

  شيوه صحيح حمل و نقل و نگهداري -

  افراد در برابر ماده شيميايي روشهاي مهاركردن سرايت آن/ محافظت -

  خواص فيزيكي و شيميايي -

  پذيري و واكنشپايداري  -

  اطالعات سميت ماده شيميايي -

  اطالعات اكولوژيكي  -

  صحيح معدوم كردن پسماندهاي آن اصول -

  اطالعات الزم در مورد جابجا كردن آن -

 ساير اطالعات  -

 

 کارکردن با پودرهای شیمیايی

 
تند. به منظور كاهش خطرات ناشي از استنشاق هس از مواد شيميايي كه براي تهيه محلول استفاده مي شوند به شكل پودر بعضي

 .آلودگي سطوح آزمايشگاه نكات ذيل توصيه مي شود گرد و غبار اين مواد و جلوگيري از

 .موردنياز به صورت محلول هاي آماده خريداري گردد در صورت امكان، ماده شيميايي •

يا شيشه هاي درب بسته اي كه بتوان حالل  مشخص در ويالهادر صورت امكان، پودر موردنظر به شكل بسته بندي شده و با وزن  •

 .گردد را به داخل آن تزريق كرد، تهيه

 .زير رعايت گردد در صورتيكه توزين پودر شيميايي در فضاي آزمايشگاه بايد انجام شود، نكات •



 .هوا پخش نگردد شود، تا گردوغبار در در صورت امكان از ترازويي كه در محفظه سربسته است استفاده -الف

 .شيميايي يا هود بيولوژيك، توزين در زير هود انجام گيرد در صورت امكان با انتقال ترازو به هود -ب

 .شيميايي از ظرف به ترازو اسپاتول مناسب استفاده شود براي انتقال ماده -ج

 هنگام توزين اجتناب كنيد از ريختن يا پاشيدن پودر

 .محافظت شخصي استفاده شود شيميايي خطرناك از تجهيزاتهميشه هنگام كار با مواد  -د

به طرز صحيح تميز نمائيد. تميز نگه داشتن سطوح كار عالوه براينكه خطر  بعد از اتمام كار سطوح آغشته به مواد شيميايي را -هـ 

 .ديگران را كاهش مي دهد، از ايجاد خطا در ساير آزمايشات نيز مي كاهد سرايت مواد به

 

 کردن مواد شیمیايی انبار

 
 .اهميت است شيوه صحيح نگهداري مواد شيميايي در آزمايشگاه هميشه يكي از مطالب بسيار با

است با همديگر واكنش داده و محصوالت خطرناك  مواد شيميايي كه به شيوه ناصحيح در كنار همديگر نگهداري مي شوند ممكن

 .توليد كنند

شيميايي مي  يميايي عالوه بر آلودگي، باعث هدررفتن مواد و كاهش خواص و اثرات موادناصحيح مواد ش داريهگاهي اوقات نگ

 .شود

 .كند رعايت نكات ذيل مي توان خطرات ناشي از ناسازگاري مواد را حذف

 .منيزيم خودداري كنيد پتاسيم و -از نگهداري اسيدها در مجاورت بازها يا فلزات فعال مانند سديم •

 .اسيدهاي آلي و مواد قابل اشتعال اجتناب نمائيد ات يا اسيدهاي اكسيدكننده در مجاورتاز نگهداري جامد •

 .واكنش مي دهند در اطراف سينك دستشويي يا نزديكي محلولهاي آبي خودداري كنيد از نگهداري موادي كه با آب •

 -اجتناب كنيد )مانند سديم سيانيد كنند نگهداري اسيدها در مجاورت موادي كه در تماس با آنها گازهاي سمي توليد مي از •

 (سولفيد آهن

 
 .است شيميايي كه با يكديگر ناسازگاري دارند و نبايد در مجاورت هم نگهداري شوند آمده در جدول ذيل اسامي تعدادي از مواد

 ... ناسازگار با ماده شیمیايی

تركيبات هيدروكسيل  -اسيد نيتريك -عوامل اكسيدكننده : مانند اسيد كرميك اسيد استيك

 پرمنگناتها -پراكسيدها -اسيد پركلريك – گليكول اتيلن –دار 

 اكسيدكننده ساير عوامل -اسيد سولفوريك -اسيد نيتريك استون

  جيوه -نقره -فلئور -مس -برم -كلر استيلن

فلزات قليايي و قليايي خاكي 

-منيزيم -مانند: پودر آلومينيوم

 مپتاسي -سديم -ليتيم -كلسيم

 -اكسيد كربن دي -ساير تركيبات هيدروكربني كلردار -تتراكلريد كرين -آب

  هالوژنها

 -برم -يد-كلسيم هيپوكلريت -كلر -جيوه )مثالً در فشارسنج جيوه اي( (آمونياك)بي آب

 هيدروفلوريك اسيد

 -ردگوگ -نيتريت ها -كلراتها -محلولهاي قابل اشتعال -پودر فلزات -اسيدها نيترات آمونيوم

  تركيبات آلي ريز يا مواد قابل احتراق



 پراكسيد هيدروژن -اسيد نيتريك آنيلين

 عوامل كاهنده مواد حاوي آرسنيك

 اسيدها آزيدها

 عوامل مربوز به كلر را مشاهده كنيد برم

 آب اكسيد كلسيم

 ساير عوامل اكسيدكننده -هيپوكلريت كلسيم كربن فعال

ريز يا مواد قابل  آلي تركيبات -گوگرد –پودر فلزات  -يدهااس -نمكهاي آمونيوم كلراتها

 احتراق

ساير گازهاي بدست  يا) پروپان -متان -بوتان –بوتا دي ان  -استيلن -آمونياك كلر

 تربانتين -فلزات پودر – بنزن-كاربيد سديم – هيدروژن –آمده از نفت( 

 هيدروژن فيدسول -(PH3) فسفين -متان -آمونياك  (clo2) دي اكسيد كلر

اسيد كرميك )كروميوم تري 

 (اكسيد

 قابل اشتعال محلولهاي -الكل -گليسرول -كامفور -نفتالين -اسيد استيك

 پراكسيد هيدروژن -استيلن  مس

 اسيدها سيانيدها

 -اسيد نيتريك -پر اكسيد هيدروژن -(H2cro4)اسيد كرميك -نيترات آمونيوم  محلوهاي قابل اشتعال

  هالوژنها -سديم پراكسيد

 -هيدروكربن ها )مانند: بوتان

 (بنزين -پروپان

 اكسيد كننده ساير عوامل -پراكسيد سديم -اسيدركرميك -برم -كلر -فلئور

 قليا اسيد هيدروسيانيك

 اسيد سولفوريك -پرمنگنات پتاسيم اسيد هيدروفلئوريك

 اكسيدكننده عوامل -مس پودر –اكسيدهاي فلزي   سولفيد هيدروژن

 آمونياك -زغال فعال -اسيدها  يپوكلريت هاه

 هيدروژن -(آمونياك )گاز يا محلول آبي -استيلن يد

 آمونياك -فولمينيك اسيد -استيلن  جيوه

 احتراق محلولهاي قابل -سولفيد هاي فلزي -پودرهاي فلزي و غيرفلزي نيترات ها

 -هيدروژن سولفيد -اسيدهيدروسيانيد  -اسيد كرميك -آنيلين -استيك اسيد اسيد نيتريك

 ها قليايي -فلزات سنگين-آلياژ برنج -مس -گازها و محلولهاي قابل اشتعال

 كاهنده عوامل -فسفيدها -آميدها -نمكهاي آمونيوم نيتريت ها

 هاليدها -آمين ها -بازها -اسيدها نيترو پارافين ها

  اوره -كلريت ها -نقره  اسيد اگزاليك

محلولها و مواد جامد  ساير عوامل كاهنده شامل گازها، -هيدروژن -گريس -روغنها اكسيژن

 قابل اشتعال



 مشابه كلرات ها پركلرات ها

 –كاغذ  -الكها -آن بيسموت و آلياژهاي -عوامل كاهنده مانند : استيك انيدريد پركلريك اسيد

 روغنها -گريس -پشم

 اكسيدكننده عوامل -الوژناكسيدهاي ه -هالوژنها -قلياها -اكسيژن -هوا (فسفر )سفيد

  آب -دي اكسيد كربن  -تتراكلريد كرين پتاسيم

 اسيد سولفوريك -ساير عوامل كاهنده -بنز آلدئيد -اتيلن گليكول -گليسرول پرمنگنات پتاسيم

  آب -دي اكسيد كربن -تتراكلريد كربن سديم

كربن دي  -آلدئيد بنز -داستيك انيدري -اسيد استيك گالسيال -متانول -اتانول پراكسيد سديم

 فورفورال -متيل استات -اسيتل استات -اتلين گليكول -گليسرين -سولفيد

 اسيدها سولفيدها

 -پركلرات ها -ها كلرات -كاهنده عوامل -آبي محلولهاي –آب  -پرمنگنات ها سولفوريك اسيد
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 ذخیره سازی مواد يا محلولهای پايه در آزمايشگاه

 در روي بطري و يا بسته بندي مواد، حداقل اطالعات زير درج شوند: 

 نام ماده  .1

 ظت غل .2

 نام سازنده  و نام تهيه كننده  .3

 تاريخ تهيه  .4

 تاريخ انقضاء يا مدت پايداري  .5

 نوع خطر  .6

 

 با نانومواد  کار عمومی راهنماهای

 اصل سه گيرند. پيش نانوذرات در با كار در را اي پيشگيرانه رويكرد  ، دانشجويان بايد ريسك سطح از اطمينان عدم به توجه با

 با كه باشد ميها  آن هضم و ذرات اين با پوستي تماس ، هوابرد ذرات نانو استنشاق از عبارتند ذرات اين با تماس مورد در اساسي

 را كاهش داد. ذرات اين تماس پتانسيل توان مي اصل سه اين گرفتن نظر در

 

 اساسی اصول

 كار راه اين از برخي بكاهد استنشاقي ورط به ذرات اين با تماس خطر احتمال از كه باشد اي گونه به بايد آزمايشگاهي هاي عمليات

 : از عبارتند ها

 اين توليد حين در بايد و دارند قرار بااليي سطح در استنشاقي نظرخطر از باشند مي خشك پودر صورت به كه ذراتي نانو -

 .يابد كاهش پوست با آن تماس المكان حتي و رسيده حداقل به هوابرد صورت به آن غلظت كه بود مواظب مواد

 اما دارند قرار خشك پودر صورت به ذرات نانو از تري پايين سطح در استنشاق خطر نظر از مواد اين هاي سوسپانسيون -

 .كرد توجه آن پوستي خطرات به بايد

 -2 ، شود نگهداري محدود ماتريس يك در را آنها -1: صورت به بايد و گيرند قرار محيط در آزاد صورت به نبايد مواد اين -

 . شوند محافظت شده موم و مهر ظروف در  -3 سيونسوسپان



 نيز يكديگر با مواد اين واكنش اثر در جديد مواد ايجاد و توليد فرايند و مواد گونه اين بالقوه خطرات خصوصيات به توجه -

 .باشد مي مهم زمينه اين در

 .گردد مي توصيه فردي حفاظت تجهيزات و وسايل از استفاده -

 و هود از بايد شود مي انجام مواد اين روي مهندسي هاي دستكاري يا و شوند مي توليد ذرات نونا مواد كه جاهايي در -

 . كرد استفاده جعبه و دستكش

 اجتناب شود، مي مواد اين شدن پراكنده باعث كه سريع و تند حركات از بايد هود با كردن كار يا و استفاده هنگام در -

 .كرد

 در. كرد هوا وارد توان مي ، HEPA فيلتر يك از گذر از پس بلكه. شود هوا اردو مستقيم طور به نبايد هود خروجي -

 .كرد استفاده موضعي تهويه سيستم يك از توان مي تر گسترده مقياسهاي

 از توان مي آن كردن تميز براي كه شوند داده قرار خود جاي سر در وسايل همه و تميز بايد كار محل كار انجام از پس  -

 .برد كار به اند شده گرفته نظر در مواد اين براي مختص كه جاروبرقي با كردن مكش

 محدود موقت طور به وسايلي توسط و شوند تعيين بايد اند گرفته قرار نانو مواد تاثير تحت كه رود مي انتظار كه مناطقي -

 .گرفت ناحيه به را افراد ورود جلوي ديگر هاي ابزار با يا شده

 نانوذرات بيشتر انتشار سبب خشك روش به كردن تميز چون. كنيد استفاده  تر روش از ودهآل محوطه كردن تميز براي -

 از استفاده است ذكر به الزم. كرد استفاده توان مي نيز  HEPA فيلترهاي به مجهز هاي مكنده از.   شد خواهد محيط به

 . باشد مي ممنوع فشار تحت هواي

 سازنده سوي از ، شده توصيه زمانهاي در فيلترها و ها كيسه و شده نصب درستي به HEPA  فيلترهاي شويد مطمئن -

 " برچسب آنها روي ، HEPA فيلترهاي با نانومواد آوري جمع ويژه هاي مكنده از استفاده صورت در. اند شده تعويض

 و شده آوري جمع مواد نوع ثبت جهت.  گردد نصب " نانومواد پاش و ريخت كردن تميز براي فقط استفاده قابل

 استفاده مكنده دستگاه روي بر كارت يك از فيلترها و مكنده  دستگاه در ناسازگار نانومواد احتمالي تركيب از جلوگيري

 .نمائيد

 پوست، با مواد اين برخورد  از جلوگيري باشد، بسته در ظروف در كاري هاي ايستگاه بين نانوذرات  هاي نمونه انتقال   -

 .شود مي توصيه المينار جريان با وهود اكسيژن هاي ماسك از استفاده باشند مي پودر شكل به مواد اين كه صورتي در



 نيتريل و التكس هاي دستكش از استفاده ، مصرف بار يك ازمايشگاهي ،كت بلند استين پيراهن و شلوار از استفاده -

 پالستيك يك در بايد استفاده از پس آلوده هاي دستكش كند مي كار شكل مايع يا و پودري ذرات نانو با فرد كه هنگامي

 . شوند داده قرار كار محل از ناحيه در و ريخته بزرگ

 و شوند منتقل كار محيط از خارج يا منزل به شستشو جهت نبايد وجه هيچ به نانوذرات به آلوده و كثيف لباسهاي  -

 فراهم آزمايشگاه محيط در بايد آلوده و كثيف لباسهاي ايمني و بهداشتي كردن تميز براي الزم تجهيزات

 .  باشد جدا مكان دو در و هم از مجزا نانو مواد با كار لباسهاي و شخصي لباسهاي كمدهاي همچنين. گردد -

 به بايد بپوشانند را معرض در هاي قسمت تمام كه شوند استفاده اي گونه به بايد صورت هاي شيلد و ايمني هاي عينك -

 .باشد داشته را كافي حفاظت تواند نمي هاييتن به شيلد كه كرد توجه نكته اين

 محفظه يك و كوچك ماسك يك داراي حداقل بايد ماسك اين شود، استفاده اكسيژن هاي ماسك از بايد كه درمواقعي -

 .نمود استفاده توان مي نيز  N95 فيلتر با هايي ماسك از.   باشد دارا P-100 نوع از اكسيژن

 ذكر و تماس شماره و فني توضيحات همراه به احتياط عالمت. شود داده قرار مواد نانو حاوي ظروف تمام بر بايد برچسبي -

 . شود قيد آن در احتمالي خطر

 اين. شوند وريآ جمع هستند خطر از محفوظ و برچسب داراي كه هايي دركانتينر بايد شده مصرف ذرات نانو تمام -

 .باشد نانوذرات و زباله كلمه شامل بايد ها برچسب

 داده قرار پالستيكي هاي كيسه در بايد را ، هستند ذرات نانو مواد به اغشته كه مواردي و  كاغذها مرطوب، هاي الدستم -

 نانو. كرد حفظ شدن پراكنده از آنرا كردن موم و مهر يا و محكم گره يك با و كشيده آن روي ديگر كيسه يك سپس و

 .دشو دفع ها استاندارد طبق آوري جمع از پس بايد ذرات

 آن از خواهند مي كه هنگامي افراد تا داد قرار بوريا يا حصير يك گذر محل در توان مي مايع، نانو مواد كردن جذب براي -

 .گردند پاكسازي و تميز شوند خارج منطقه

 

 

 

 

 



 

 فصل چهارم

 نکات مهم  برای فعالیت در آزمايشگاه نگهداری و جراحی حیوانات

 رسالت  .است كرده انسان سالمت با مرتبط مشكالت حل در بسياري كمك درماني و دارويي هاي پژوهش در حيوانات از استفاده

 در انسان دهنده ياري كه حيواناتي حقوق ممكن حد تا كه كند سعي ها پژوهش اين مراحل تمامي در كند مي اقتضاي بشر انساني

 .گردد حفظ هستند، درماني و تشخيصي هاي روش به دستيابي

 اه نگهداري حيوانات به نكات زير توجه نماييد.در آزمايشگ

 تهويه مناسب محل نگهداري حيوانات رعايت گردد.-1

 محل نگهداري حيوانات به تناوب مورد بازرسي قرار گيرد.  -2

 درب آزمايشگاه پس از انجام كار روزانه خود،  قفل گردد.  -3

شرايط هستند )نظير دريافت كردن واكسنهاي مناسب( مي توانند  تنها اشخاصي كه از خطرات احتمالي آگاهي داشته و واجد -4

 وارد حيوان خانه شوند. 

 حيواناتي كه در كار پژوهشي در نظر گرفته نشده اند، نبايد در حيوان خانه نگهداري شوند.  -5

ظروف درب دار بادوام حمل مواد آلوده اي كه در محلي به دور از آزمايشگاه آلودگي زدايي مي شوند بايد قبل از خروج در  -6

 شوند. 

 سرنگها و سر سوزنها بايد بالفاصله در ظروف مقاوم قرار گرفته و آلودگي زدايي شوند )ترجيحاً با اتوكالو( . -7

نام و شماره تلفن دانشجو و ساير موارد مورد نياز ، عاملي كه با آن كار مي شود، روي قفس حيوان مواردي چون گونه حيوانات -8

  شت گردد.ياددا

 در هنگام حضور در آزمايشگاه بايد از روپوش استفاده كرد. – 9

مراقبت خاصي جهت جلوگيري از آلوده شدن با ميكرو ارگانيسم هاي  نوتركيب بايد به عمل آورد و در موقع كار با حيوانات و  -11

 فاده كرد. هنگامي كه تماس با عوامل آلوده كننده اجتناب ناپذير است، بايد از دستكش است

نوتركيب در محيط و يا آلوده شدن حيوانات و كاركنان   DNAهر اتفاقي كه منجر به رها شدن ارگانيسم هاي حاوي  -11

 آزمايشگاه با آنها گردد بايد بالفاصله به مسئول حيوان خانه و يا مسئول ايمني گزارش شود.  

 ساعت پس از بدنيا آمدن عالمت گذاري شوند.  72انجام شده بايد تا  تمام نوزاداني كه به نوعي مهندسي ژنتيك بر روي آنها -12



براي انجام تزريقات يا كشيدن مايعات از بدن حيوانات از سرنگهاي يك بار مصرف و متصل به سوزن استفاده شود . نبايد  -13

ر ظرف مخصوص ظروف تيز و برنده شكست يا در غالف آن قرار داد. سوزن و سرنگ بايد سريعاً د، سوزن را پس از مصرف خم كرد

 قرار گيرند و آلودگي زدايي شوند. 

( توسط عواملي نظير بند پايان و ساير راهها غيره نوتركيب و  DNA، در صورتي كه امكان انتقال آلودگي )ميكروارگانيسم -14

 وجود دارد بايد دقت كافي جهت جلوگيري از انتشار آن به عمل آيد. 

 تركيب كار مي كنند بايد پيش از خروج، دستهاي خود را بشويند.  نو  DNAاد و حيوانات داراي افرادي كه با مو -15

 شرايط نگه داري حيوانات بايد مطابق با قوانين حمايت حيوانات باشد.   -16

 بايد داراي توري باشند. ،پنجره هايي كه در آزمايشگاه باز مي گردد -17

  حيوانات رعايت گردد. نكات اخالقي نگهداري و جراحي  – 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل پنجم

 دفـع ضـايـعات آزمايشگاهی 

  .سعي كنيد ضـايعات آزمايشگاهي را از ابتدا با محـدود كردن مقـادير مـواد خريداري شده به حداقل برسانيد 

  .ضايعات شيميايي را تفكيك كرده و براي دفـن آماده نماييد 

 دي منـاسب دفن كنيد. همه ضـايعات را با بسته بن 

 

 دفع پس ماندهای مواد شیمیائی سمی 

  قبل از دفع ، الزم است با به كارگيري شيوه هاي مختلف ، مواد شيميائي فعال و خطر ناك را بي اثر كرد . به طور مثال : محلول

صوص براي سيستم اعصاب درصدي اكريل اميد كه در آزمايشگاههاي مولكولي به كار ميرود سمي بسيار قوي به خ 21تا  11

، به TEMED( . محلول هاي اضافه آنرا ميتوان با افزودن تركيبات خاصي ، مثل بيس اكريل آميد و Neurotoxicمركزي است )

 نوع ژل آن كه غير سمي است تبديل و آنرا در سيكل زباله هاي شهري قرار داد. 

 زدايي تركيبات آلي محلول و سمي، به خصوص محلول ا براي سم( تيديوم برومايدEt-Brو ژل )  هاي حاوي اين محلولها ، ميتوان از

 زغال فعال حيواني استفاده نمود كه روش آن به شرح ذيل ميباشد. 

 ( سم زدائي اتيديوم برومايدEt-Brو ژل ) روز در  هاي حاوي اين محلولها را ميتوان به مدت يك شبانه هاي حاوي اين محلولها: ژل

ليتر آب قرار داد تا مواد سمي آن وارد فاز آبي گردد . پس از اسكن كردن ژل آگارز و حصول اطمينان از ظرف حاوي يك تا دو 

نبودن تركيبات آلي در ژل ، به محلول رقيق شده از ماده سمي يك قاشق چاركول اضافه نموده پس از يك ساعت ، محلول 

 سوسپانسيون آن را از يك صافي معمولي ميتوان گذراند. 

 ن صورت محلول زيرصافي كه عاري از ماده سمي است را ميتوان دور ريخت و كاغذ صافي حاوي چاركول و ماده سمي را در در اي

 تجزيه خواهد شد.  651كوره الشه سوز قرار داد. اين ماده سمي در 

 دفع پس ماند های موادشیمیائی سرطانزا 

 ف ، مواد شيميائي فعال و خطر ناك را بي اثر كرد . به طور مثال : پسماند قبل از دفع ، الزم است با به كارگيري شيوه هاي مختل

هاي ماده بسيار خطرناك و واكنش دهنده اسميوم تتراكسايد را ميتوان در روغن مايع قرار داد تا توان اكسيد كنندگي اين ماده 

 كاهش يابد. 

 بايد در تماس مستقيم با هوا قرار گيرند. بدين منظور همواره بايد اسيد پيكريك از مواد بسيار فعال و سرطانزا به شمار مي آيند و ن

 مقداري آب بر روي اين تركيب قرار داد. 

  فنل و فرم آلدئيد نيز از مواد نافذ ، سمي و سرطانزا محسوب مي شوند و براي كاستن اثرات سو اين تركيبات ، پسماند هاي محدود

 ا همين ساختار مثل دتول قرار داد تا سميت آن كاسته شود و سپس آنها را دور ريخت.( اين تركيبات را مي توان در دترژنت هائي ب



 

 دفع پس ماندهای مواد خطرناک زيست محیطی 

 هاي خون، ادرار،  تواند شامل نمونه زا ، مي هاي بيولوژيك مشكوك به داشتن عوامل بيماري آميز : نمونه مواد بيولوژيك مخاطره

هاي مختلف حيوان آلوده و كليه مواد زايد  غزي نخاعي، مايع مني و ديگر مايعات بدن انسان يا حيوان ، بافتمدفوع، خلط، مايع م

 بيولوژيك باشند. 

 ها و ظروف را در  هاي بيولوژيك و ظروف پالستيكي آلوده را در ميتوان در اتوكالو استريل نمود و پس از اين امر، تمام نمونه نمونه

 رار داد. سيكل عمومي زباله، ق

  استفاده از ضد عفوني كننده هاي جديد در حذف تركيبات آالينده مختلف ) محلول هاي دترژنت قوي مثل دي كانكس ( نيز

 ضروري است. 

  دانشجويان را بايد آموزش داد كه از كاتر براي حذف سوزن سرنگ استفاده كنند و پس از تشريح حيوانات آزمايشگاهي مورد مطالعه

سوز  هاي الشه مي، كشنده و غيره به آنها تزريق كرده اند ، امعاء و ا حشاي آنها را با دقت از آزمايشگاه خارج و در كورهرا كه مواد س

 قرار دهند تا نابود شوند. 

 دفع پس ماندهای مواد راديو اکتیو 

 كسب اجازه از مسئول بهداشت فيزيك آن مجموعه كنند بايد با  ها و مراكز تحقيقاتي كه با مواد پرتوزا )راديواكتيو( كار مي آزمايشگاه

 و تحت نظارت نماينده معرفي شده از طرف وي كه معموالً از سازمان انرژي اتمي است شروع به فعاليت نمايند. 

 در چنين آزمايشگاه ( هايي، افراد موظفند يك دستگاه حساس به تشعشعات مواد پرتوزاFilm bag به خود نصب كنند تا ميزان )

 افتي آنان از تشعشعات مختلف مواد پرتوزا در اين دستگاه ثبت شود. دري

  براي حفظ سالمتي افراد، يك حد مجازي از طرف سازمان انرژي اتمي براي اين مواد پرتوزا تعيين شده است. اين افراد بايد هر

 هاي تشخيص طبي مراجعه و يك آزمايش كاملي را بدهند.  شش ماه يكبار به آزمايشگاه

  در( صورت ريخت و پاشSplash مواد پرتوزا در محيط آزمايشگاه، ضمن شناسايي محل ريزش مواد توسط دستگاههاي حساس )

( Padهاي مخصوص جاذب رطوبت ) ( با اسپري كردن مواد پاك كننده بسيار قوي در محل آلودگي، با دستمالGaigerگايگر )

دهند تا  لودگي توسط دستگاه گايگر، آن پدها را به سازمان انرژي اتمي انتقال ميمواد آالينده را پاك كرده، پس از اطمينان از رفع آ

 اثر شوند.  اي آن مواد پرتوزا بي با تدابير ويژه

 دفع پس ماندهای مواد شیمیائی اشتعال زا 

 م كم از آنها استفاده نمود و هاي سبك، اتر، استن را ميتوان به طور مجزا در انبارهاي خنك حفظ كرد و ك  حاللهاي آلي مانند الكل

 پسماند هاي محدودآنها را در ظروف مقاومي انباشته به منظور سوزاندن در اختيار مسئولين ايمني دانشكده قرار داد. 

 وري براي انواع حالل هاي سنگين آلي ، فنل ، پروپيلن اكسايد، گلوتارآلدئيد ، فرم آلدئيد ، پارا فرم آلدئيد ، زايلن و........ جمع آ

كنترل شده اي در محيط و مكان هاي متفاوت بايد صورت گيرد وبا همكاري سازمان هاي تحت قرارداد با سازمان محيط زيست و 



 

 

 مواد شیمیائی واکنش گر 

 مواد شيميايي ناسازگار با اثرات متقابل  نام ماده شيميايي  رديف 

 كلرات، پركلرات، پرمنگنات و آب  اسيد سولفوريك 1

 استيك اسيد، كروميك اسيد، آنيلين، كربن، هيدروژن سولفيد نيتريك اسيد 2

 مخلوط اسيد سولفوريك و اسيد نيتريك استن 3

 غالب فلزات و امالح آن، مواد آلي مثل آنيلين و نيترومتان هيدروژن پراكسايد 4

 نيتريك اسيد، پراكسيد هيدروژن آنيلين 5

 آمونياك، استيلن، بوتا دي ان، كاربيد سديم، مشتقات نفتي گليسيرين 6

 تتراكريد كربن ، انيدريد كربنيك و آب سديم، پتاسيم و ليتيم 7

 هيدروژناستيلن،  جيوه 8

 استيلن و آمونياك يد 9
 

 

 

 دفع پس ماندهای مواد شیمیائی خورنده 

  ( و مواد آلي )...اين مواد شامل تركيبات ذيل ميتوانند باشند: مواد معدني ) اسيد هاي غليظ نيتريك و سولفوريك، سود، آمونياك و

 فرمالدئيد ،اسيد پيكريك و..( 

  :در جداول پيوست نحوه پاكسازي سريع آنها از محيط هاي آزمايشگاهي آورده شده است 

مواد شميائي 

 پاشيده شده 
 نحوه پاكسازي 

 سديم بي كربنات استفاده كنيد بوسيله يك اسفنج يا ابر ماده را جذب كنيد . اسيدها، مواد آلي

اسيدها، مواد غير 

 آلي 

توانيد استفاده كنيد  كنيد، همچنين از اكسيد كلسيم يا بي كربنات سديم مياز بي كربنات سديم استفاده 

 آوري كنيد ) اسيد هيدروفلوئوريك يك ماده مستثني است ( بوسيله يك اسفنج يا ابر ماده را جمع

 آوري و جذب كنيد.  از آب استفاده نكنيد بوسيله شن يا بيكربنات سديم جمع اسيد كلريدها 

 آوري كنيد  بوسيله يك ابر يا اسفنج جذب و جمع آلدئيدها 

 انرژي اتمي، آنها را از محل آزمايشگاه دور ساخت. 



 آوري كنيد  از بي سولفيت سديم استفاده كنيد بوسيله يك ابر يا اسفنج جذب و جمع هاي آليفاتيك  آمين

 آوري كنيد. از تماس پوستي يا استنشاق اجتناب كنيد بوسيله يك ابر يا اسفنج جذب و جمع هاي آروماتيك  آمين

يك هاي آرومات آمين

 هالوژن دار 

 آوري كنيد. از تماس پوستي يا استنشاق اجتناب كنيد بوسيله يك ابر يا اسفنج جذب و جمع

)داراي  N3تركيبات 

 قابليت انفجار( 

درصد نيترات آمونيوم آلودگي  11آوري كنيد با استفاده از محلول  بوسيله يك ابر يا اسفنج جذب و جمع

 زدايي كنيد 

آوري  هاي شيميايي خنثي سازي كنيد و به وسيله يك ابر يا اسفنج جذب و جمع با اسيد يا خنثي كننده بازها ) قلياها ( 

 كنيد

كربن دي سولفايد 

)قابل اشتعال و 

 سمي( 

 آوري كنيد  بوسيله يك ابر يا اسفنج جذب و جمع

 آوري كنيد از تماس پوستي يا استنشاق اجتناب كنيد  بوسيله يك ابر يا اسفنج جذب و جمع كلروهيدرين ها 

آنها را مرطوب كنيد و يا از جارو برقي با فيلترهاي هپا استفاده كنيد. مواد مرطوب  قبل از جارو كردن حتماً  سيانيدها 

 آوري كنيد  را بوسيله يك ابر يا اسفنج جذب و جمع

يا غير هاليدها ) آلي 

 آلي ( 

 از بي كربنات سديم استفاده كنيد 

هيدروكربنهاي 

 هالوژن دار 

 آوري كنيد  بوسيله يك ابر يا اسفنج جذب و جمع

 آوري كنيد از مواد آلي اجتناب كنيد  بوسيله يك ابر و يا اسفنج جذب و جمع هيدرازين ها 

شود. استفاده از  م نسبت به بي كربنات سديم ترجيح داده ميجذب بوسيله كربنات كلسيم يا اكسيد كلسي اسيد هيدروفلوريك 

شود كه به طور قابل مالحظه اي از كلسيم فلورايد سمي  بي كربنات سديم منجر به تشكيل سديم فلورايد مي

تر است. مراقب باشيد اسفنج مورد استفاده براي جذب ماده را درست انتخاب كنيد. اسفنجهاي خاصي كه 

 باشند  ليكات هستند با اسيد هيدروفلوئوريك ناسازگار ميشامل تركيبات سي

محلولهاي نمكهاي 

 غير آلي 

 از سودا استفاده كنيد 

مركاپتان ها 

 سولفيدهاي آلي(  )

 آوري كنيد .  با محلول هيپوكلريت كلسيم خنثي سازي كنيد. بوسيله يك ابريا اسفنج جذب و جمع

 آوري كنيد  مواد جامد را جاروكنيد. به وسيله يك ابر يا اسفنج جذب و جمع نيتريل ها 

 آوري كنيد. از تماس پوستي و استنشاق اجتناب كنيد  به وسيله يك ابر و اسفنج جذب و جمع تركيبات نيترو 

 از بي سولفيت سديم استفاده كنيد  عوامل اكسيد كننده 

 آوري كنيد.  به وسيله يك ابر و اسفنج جذب و جمع پراكسيدها 

 آوري كنيد.  به وسيله يك ابر و اسفنج جذب و جمع فسفاتها



 از سودا و بي كربنات سديم استفاده كنيد.  مواد احيا كننده 
 

 

 
 

 

 


