حفاظت از گوش

زمانی که انجام عملیات آزمایشگاهی و کارگاهی ،صدایی با شدت 48
دسی بل ایجاد می کند ،حفاظت از گوش مناسب بوده و چنانچه این مقددار
به  09دسی بل و یا بیشتر برسد ،این اقدام ضروری است .برای حفاظت از

قابلیت ها

گوش در برابر آلودگیهای صوتی از ابزارهای مختلفی استفاده میشدود کده

مقاومت در برابر نفوذ آب و اغلب گازها،

جنس دستکش
بوتیل

قابل استفاده جهت کار با استرها و کتون ها ،ضعیف در برابر

درون سوراخ گوش یا روی آن قرار میگیرد.

)(Butyl

ترکیبات آلیفاتیک ،بنزین و هیدروکربن های آروماتیک و هالوژنه

حفاظت از دست

استفاده از دستکش در هنگدام کدار بدا مدواد شدیمیایی ک،رنداد ،مدواد
ناشناکته و کورنده و یا اجسام کشن و نود تیز ،اشیای بسیار داغ یا کیلی
سرد ،ضروری است .برکی از مدواد نییدر دی متیدل سولفوکسدید

(،)DMSO

نیتروبنزن و بسیاری دیگر از حاللهدای آلدی بدهسدرعت از رریدپ سوسدت
جذب شده و سس از ورود به جریان کون ،اثرات زیانباری را در سی دارند.

مقاوم در برابر اسیدها و بازها ،سراکسیدها ،مواد سوکتی،
هیدروکربنها ،الکل ها و فنل ها ،ضعیف در برابر

نئوسرن
)(Neoprene

هیدروکربنهای آروماتیک و هالوژنه
قابلیت عالی جهت بسیاری از مصار

عمومی ،مقاوم در برابر

نیتریل

بسیاری از حاللها ،روغنها  ،ترکیبات نفتی و برکی از مواد

)(Nitrile

کورنده ،مقاوم در برابر برش ،ساییدگی و سوراخ شدن

در اغلب کارهای آزمایشگاهی ،استفاده از دستکشهای یکبار مصدر

مقاومت زیاد در برابر سایش و حفاظت در برابر اغلب چربیها،

از جنس التکس ،وینیل یا نیتریل کفایت مینماید ولی در موارد کاص باید

اسیدها و هیدروکربنهای نفتی ،ضعیف در برابر ترکیبات آلی

م،ابپ با کواص ماده شیمیایی مورد استفاده از دستکشهای کاصی استفاده

نفوذناسذیری زیاد در برابر گازها و حفاظت زیاد در برابر

توصیه نامه آموزشی شماره 2
PVC

آشنایی با تجهیزات ایمنی فردی

حاللهای آروماتیک و کلردار ،برای کار با آب و محلولهای

نمود.
دستکشهای معمولی از جنس التکس که در بسیاری از آزمایشدگاه هدا
و مصار

کانگی به کار برده میشود ،در برابر مواد شیمیایی مانند اتیددیوم

بروماید محافیت چندانی ایجاد نمدینمایدد .در ایدن گونده مدوارد ،توصدیه

برای کار در محیطهای آزمایشگاهی و کارگاهی

PVA

ساکته شده بر سایه آب نمیتوان از آنها استفاده نمود.
ویتون

مقاومت فوق العاده در برابر حالل های آروماتیک و کلردار،

) ( Viton

مقاومت کوب در برابر برش و ساییدگی
مقاومت در برابر ریف وسیعی از مواد شیمیایی ک،رناد و سمی.

دارای روکش

دارای بیشترین مقاومت در برابر اغلب مواد شیمیایی

نقره

نفوذسذیری و مقاومت در برابر تخریب و تجزیه توجه کرد .به عندوان مادال

همانند مورد قبل ولی انجام کارهای ظریف با آن راحتتر است.

4H

در هنگام کار با مایعات برودت زا باید از دستکشهای گشاد اسدتفاده شدود

مقاوم در برابر اسیدها و بازهای کیلی رقیپ ،ضعیف در برابر

الستیک ربیعی

میشود از دستکشهایی از جنس کلروسرن و نیتریل استفاده شود.
برای انتخاب نوع دستکش ،باید به ویژگیهای مختلفی نییر ضدخامت،

ترکیبات آلی

تا بتوان آن را در صورت لزوم بهراحتی از دست درآورد.

در هنگام استفاده از دستکش ،دقت کنید اشیایی مانند تلفن و سطل

در برگه اطالعات ایمنی مواد ()MSDS

زباله را که در حالت عادی بدون دستکش استفاده میشوند ،لمس

اطالعات ارزشمندی درباره نوع تجهیزات ایمنی فردی

) ( Latex

دفتر امور ایمنی ،سالمت و محیط زیست آزمایشگاهها و کارگاهها

مورد نیاز برای کار با آن ماده ذکر شده است.

ننمایید.

هرگونه نظر ،پیشنهاد یا انتقاد خود را درباره این توصیه نامه آموزشی

4

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

با پست الکترونیک به آدرس  Safety-office@um.ac.irارسال نمایید.
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چاپ سوم4931 -

تجهیدددزات حفاظدددت شخصدددی (

personaL protective
در محیط های آزمایشگاهی هرگز

 )equipmentبه منیور مقابلده بدا ک،درات احتمدالی موجدود در

از کفش های روباز یا صندل

محیطهای کاری رراحی شده و شامل تجهیزات مختلفدی اسدت

استفاده ننمایید!

که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 -1روسوشهای آزمایشدگاهی و سدایر البسده حفداظتی نییدر
حفاظت از چشم و صورت

سیش بند و باالسوش و غیره.
 -2عینکهای محافظ یا آزمایشگاهی
 -3دستکشهای مقاوم در برابر مواد
 -8کفش کار ( با ساشنه و سنجه سوشیده )
همچندین در هنگددام رویددارویی بددا شددرایط کدداص از سددایر
تجهیزات حفداظتی مانندد عیندکهدای مخصدوص سیشدگیری از
ساشیده شدن مواد بده درون چشد  ،صدفحات محدافظ صدورت،
دستکش های مقاوم در برابر حدرارت ،بدرش و سدارگی ،محدافظ
گوش و تجهیزات تنفسی استفاده میشود.
سیش از استفاده از ابزار حفاظتی باید از سال و تمیز بودن آن
ارمینان حاصدل کنیدد .سدس از اسدتفاده از ایدن ابزارهدا نیدز ،در
صورتی که قابل اسدتفاده مجددد باشدند بایدد آنهدا را در محدل
مناسب و دور از حرارت ،نور کورشید ،مواد شیمیایی و آلودگی
نگهددداری کددرد .تجهیزاتددی ماننددد دسددتکشهددای معایندده و
روسوشهای یکبار مصر

بایستی در صورت تماس بدا آلدودگی

سس از هر بار استفاده دور انداکته شوند.

برکی از مه ترین تجهیزات حفاظت شخصی مورد اسدتفاده

در هنگددام کددار بددا لیددزر ،المد هددای نددور فددرابنفش (،)UV

در محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی با حداقل احتمال وقدوع

جوشکاری و یا سایر فعالیتهایی که بدا تدابش ندور سدر و کدار

ک،ر عبارتند از:

دارند ،باید از لنزهای فیلتردار مخصوص برای حفاظت از چهدره

حفاظت از بدن

و چش استفاده شود .عالوه بر این ،در هنگام کدار بدا اجسدام و

برای حفاظت از بدن در برابر آلدودگی هدای مختلفدی مانندد
بخار ،گاز ،دود ،افشانه ها و مایعات ،باید از سوشش دهنده هدای
س،ح بدن استفاده نمود تا ضدمن بده حدداقل رسداندن آلدودگی
لباس فرد ،امکان رفع سریع آن فراه گردد .روسوش آزمایشدگاه

مواد سرتاب شونده استفاده از محافظ صورت ضدرورت دارد .در
مواردی نیز توصیه مدیشدود هد زمدان از عیندکهدای ایمندی و
صفحات محافظ استفاده شود.

حداقل چیزی است که باید در محیطهای آزمایشدگاهی اسدتفاده
شود .در موارد کاص ،تجهیزات تخصصیتر مانند سیش بنددهای
السددتیکی یددا سالسددتیکی مقدداوم در برابددر مددواد اسددیدی و یددا
روسوشهای یکبار مصر

مورد استفاده قرار می گیرد.
عینک های ایمنی ()Safety Glasses

در هنگام ترک آزمایشگاه روپوش خود را درآورده و دستان
خود را بشویید .به تن داشتن روپوش های آلوده در راهروها و

این گونه عینکها بسیار شبیه عینکهای معمولی هستند ولی

کالس های درس ،موجب انتشار آلودگی گردیده و سایر افراد

به دلیل شیشه مقاوم در برابر ضربه و وجود جددارههدای جدانبی

را در معرض خطر قرار می دهد.

محافظ ،از چش در برابر سرتاب اشیاء محافیت مدینمایدد و در
هنگام انجام عملیات آزمایشگاهی ،حداقل محافیت از چشد را

حفاظت از سیستم تنفسی

در برکی موارد ،ابزارهدایی مانندد هدود و قفسدههدای ایمدن

ایجاد می کنند .استفاده از این تجهیزات در هنگام کدار بدا کلیده

زیستی ( )biological safety cabinetsبه تنهایی برای حفاظدت از

مواد شیمیایی ،ابدزارآالت مکدانیکی و در هنگدام حمدل مایعدات

سیست تنفسی در برابر آلودگیهای موجود در هوا کدافی نیسدت

برودت زا توصیه شده است.

و استفاده از تجهیزات حفاظت تنفسدی ضدرورت دارد .سدیش از

عینکهای محافظ چشم ()Safety Goggles

استفاده از این گونه تجهیزات ،بایدد آنهدا را بده دقدت ارزیدابی

ارزیابی خطرات احتمالی ،آموزش کاربران و

غبار موجود در هوا ،ک،در بدالقوهای بدرای چشد دارد در ایدن

نموده و آموزشهای کاص درباره کاربرد آنها ارائه شود.

هماهنگی های الزم جهت در اختیارگیری و

وجود بخار مواد شیمیایی ،ریزش مواد ،افشدانههدا و گدرد و
حاالت از عینکهای محافظ چش استفاده میشود تا چش را در

استفاده از ابزار حفاظت شخصی مناسب برعهده

برابر عوامل ک،ر زا محافیت نمایند.

کارشناس یا مسئول آزمایشگاه است.
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