
 

 

هشدارهاي ايمني وخطرات مندرج بر روي برچسب 

گذاريهاي مواد ومحلولهاي شيميايي مورداستفاده 

 درآزمايشگاه

خطرات  برچسب گذاري ساده ترين راه آشنايي با

 ازموادشيمييايي مورد استفاده مي باشد.ناشي 

نوع ماده شيميايي حتماً  هر قبل از استفاده از

 به برچسب آن توجه نمائيد.

مقابله باخطرات ناشي ازموادشيميايي وايمني 

وتوجه جدي به Sكاربر با رعايت عبارات ايمني 

مندرج دربرچسب گذاري محقق مي Rعبارات خطر

 گردد.

موادومحلولهاي شيميايي مورداستفاده توصيه هايي درخصوص -1

 در آزمايشگاه

 محلولها بايد توسط افراد مجرب ودستورالعملهاي مصوب تهيه شوند.-1

محلولها درآزمايشگاه بايد داراي برچسب بامشخصات: نام -2

محلول،غلظت،تاريخ تهيه،فاكتور حجمي،تاريخ انقضا،نام توليدكننده تجاري،نام 
 ري باشند.تهيه كننده وشرايط نگهدا

محلولهاي بافربايد داراي مشخصات حجمي تا دو رقم اعشار،جدول تغييرات -3
PH .با دما و تاريخ باز شدن درب ظرف باشند 

 محلولهاي تيترازول بايد قبل ازمصرف تعيين فاكتورگردند.-4

 محلولها بايد در شرايط مناسب نگهداري شوند.-5

 درمحلهاي جداگانه نگهداري شوند.موادشيميايي ناسازگاربا يكديگر بايد -6

 محلولها بايد ازلحاظ پايداري مورد مطالعه قرار گيرند.-7

درصورت مشاهده هرگونه تغييرات فيزيكي)رسوب وكدورت -8
 و..(ازمصرف محلولها خودداري شود.

 استفاده از برچسب احتياط بر روي ظروف نگهداري محلولها الزامي است.-9

 نده بايد درمحلي جداگانه ومناسب نگهداري شوند.موادقابل اشتعال وخور-10

 بايدهنگام كارموادقابل اشتعال ازشعله دورباشند.-11

 كاربا مواد قابل اشتعال بايد درمكاني با تهويه مناسب انجام گيرد. -12

بخارات مواد قابل اشتعال سنگينتر ازهواست،بنابراين بهتراست درزير -13
درصورت تماس باپوست R20/21/2 2ردد.ميز كارهواكشهاي مكنده تعبيه گ

 وخوردن واستنشاق به سالمتي آسيب مي رساند. 

 Rهشدارهاي -2

R32  .درصورت تماس با اسيدها گازهاي كامالً سمي ايجاد مي كند 

R33.خطربروز اثرات انباشتگي وجود دارد 

R34.سوختگيهاي خورنده ايجاد ميكند 

R35.سوختگيهاي خورنده شديد ايجاد مي كند 

R36.چشمهاراتحريك مي كند 

R37.اندامهاي تنفسي را تحريك مي كند 

R38.پوست راتحريك مي كند 

R39.خطرجدي بروزصدمات غيرقابل برگشت وجود دارد 

R40احتمال بروزصدمات غيرقابل برگشت وجود دارد 

R42.درصورت استنشاق احتمال بروز حساسيت وجوددارد 

R43 حساسيت وجوددارد.درصورت تماس باپوست احتمال بروز 

 Rتركيبي ازهشدارهاي -3

R14/15.به شدت باآب واكنش داده وگازهاي قابل اشتعال ايجاد مي كند 

R15/29.با آب واكنش داده وگازهاي قابل اشتعال وسمي ايجاد مي كند 

R20/21.درصورت تماس باپوست ياخوردن به سالمتي آسيب مي رساند 

R20/22متي آسيب مي رساند.درصورت استنشاق وخوردن به سال 

R23/24.درصورت تماس باپوست مسموميت ايجاد مي كند 

R24/25.درصورت تماس باپوست ياخوردن مسموميت ايجاد مي كند 

R23/25.درصورت استنشاق وخوردن مسموميت ايجاد مي كند 

R23/24/25 درصورت استنشاق وتماس با پوست وخوردن مسموميت ايجاد

 مي كند.

R26/27اق ودرصورت تماس باپوست مسموميت شديد ايجاد درصورت استنش

 مي كند

. R/27/28.درصورت تماس باپوست وخوردن مسموميت شديد ايجاد مي كند 

R26/28     درصورت استنشاق وخوردن مسموميت شديد ايجاد مي كند 

R26/27/28 در صورت استنشاق وخوردن وتماس باپوست مسموميت شديد

 ايجاد مي كند.

R36/37ندامهاي تنفسي را تحريك مي كند.چشمها وا 

R37/38.اندامهاي تنفسي وپوست را تحريك مي كند 

R36/38 .چشمها و پوست را تحريك مي كند 

R36/37/38.چشمها اندامهاي تنفسي وپوست راتحريك مي كند 

R42/43  درصورت استنشاق و تماس با پوست احتمال بروز حساسيت وجود

 دارد.

 كاركنان-4

 انگيزه وعالقه به كار آزمايشگاهي باشند.بايد داراي -1

 دربرابر اختيارات داده شده به آنها مسؤل باشند.-2

 داراي تحصيالت،تجربه ومهارت الزم جهت انجام وظايف محوله باشند.-3

كليه كاركنان آزمايشگاه مي بايست دوره هاي آموزشي الزم جهت انجام -4
 باوظايف خودگذرانده باشند. آزمايشات واستفاده صحيح ازدستگاهها رامطابق

درصورت خريد دستگاههاي جديد،بايد آموزشهاي الزم به پرسنل مربوطه -5
 داده شود.



 

 

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده بايد ثبت شوند.-6

 تعداد كاركنان باحجم فعاليت آزمايشگاه متناسب باشند.-7

 .شرح وظايف هريك ازكاركنان بايد مشخص ودردسترس باشد-8

وظايف  مطابق با و فرد كارهر متناسب با ر آزمايشگاه بايددره-9
 شرح وظايف وجود داشته باشد.sopكاركنان

پيش ازاستخدام ودرحين كاربايدآزمايشهاي سالمتي درخصوص آنها انجام -10

 شود.

 بايد درزمينه بهداشت وايمني آموزش ديده باشند.-11

وپوش كار،عينك، ماسك، كاركنان براي انجام آزمايش بايد پوشش مناسب)ر-12

 دستكش، كاله، كفش و...(رادارا باشند.

 كاركنان آزمايشگاه هرگزنبايد ازلنزهاي تماسي استفاده كنند.-13

 تاحدامكان ترددافرادمتفرقه به آزمايشگاه بايد محدود باشد. -14

 تجهيزات وظروف آزمايشگاهي-5

 شوند.كليه دستگاههابايددرشرايط مناسب دماورطوبت نگهداري -1

همه تجهيزات مي بايست بطورمرتب بررسي وكاليبره ودرفواصل زماني -2
 مناسب بازديد شوند.

جزئيات وشرح بازديد،نظافت تعمير واستاندارد كردن تجهيزات همراه -3

 باتاريخ مشخص باشد.

 جهت تعمير دستگاهاي خراب بايد سريعٌا اقدام گردد.-4

،چگونگي عيب يابي وامضاء درصورت تعمير يك دستگاه، زمان -5

 تعميركارمشخص باشد.

دستگاههاي تازه تعميرشده قبل ازكاليبراسيون مجدد مورد استفاده -6
 قرارنگيرند.

تاريخ وامضاي مدير آزمايشگاه براي تاييد كاليبراسيون وتعميرات دستگاهها -7
 الزاميست.

 دستگاه استفاده شده براي آزمايش مورد نظرمناسب باشد.-8

 باشند.SOPيزات بايد جهت كارداراي تجه-9

ماه يكبارسرويس 6ترازوهاي حساس يك كفه اي جهت توزين بايدهر-10
شوندودركنارترازو يك دسيكاتور حاوي سليكاژل آبي رنگ به عنوان خشك 

 كننده قرارداده شودوپس ازتغييررنگ تعويض گردد.

 ترازوهابايد روي ميزهاي مخصوص و دور ازارتعاش باشند -11

 دركنارترازوها نبايدظروف مرطوب وشير آب وجود داشته باشد.-12

 .ترازوها نبايد جابه جا شوند.-13

درزمانهايي كه ازدستگاه استفاده نمي گردد،مي بايست پوشش مناسبي  -14

 روي دستگاهها قرارداده شود 

دستگاه جهت ثبت نام فرد  با دركنارهردستگاه بايد فرم مخصوص كار -15

 فاده قرارداشته باشد.وتاريخ است

 لوازم شيشه اي تركداروشكسته نبايد استفاده شوند.-16

 ازلوازم شيشه اي كه خطوط نشانگرواعداد آن پاك شده نبايد استفاده شود.-17

 جنس سينكهاي بكاررفته درآزمايشگاه بايد مقاوم به مواد شيميايي باشد.-18

باشند.واستفاده از سيمهاي سيم اتصال به زمين مجهزبه  همه دستگاهها بايد-19

 بلند ممنوع مي باشد.

سيلندرهاي گاز مورد استفاده بايد بطور مناسب درتكيه گاه مطمئن توسط -20

 بست و زنجير مناسب ثابت گردد تا تكان يا ضربه موجب افتادن آن نشود.

زير پمپ خالء پوشش الستيكي قرارداده شود تا از ارتعاشات دستگاه -21

 كاسته شود.

 وسايل شيشه اي درمحفظه هاي عمق دار نگهداري شود.-22

وقبل از خروج از آزمايشگاه بايد ازخاموش بودن كليه  پس ازاتمام كار-23

 دستگاهها وبسته بودن شيرهاي گاز وغيره اطمينان نمود.

 

لوله  كشت هاي ميكروبي آلوده و پليتها و يادآوري مهم:

 .نمائيد اتوكالو پس از بررسي حتماً هاي آزمايش مثبت را 

 

 

 

 

 غذا ودارو عاونتم 

شتياداره  يي وبهدا كنترل موادغذا  آزمااگشيه 
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PRACTICE 

ضوابط 

اي هآزمايشگاه

واحدهاي توليدي 

 ، مواد خوراكي
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 بهداشتي آرايشي و


