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Regulamin bezpieczeństwa. 
Wybrane zasady zachowania w laboratorium obowiązujące  
w Katedrze Chemii i Immunochemii U. Med. we Wrocławiu 

oraz przepisy BHP. 
 
1. Laboratorium chemiczne jest miejscem pracy, należy zachować ciszą i spokój. 
 
2. W laboratorium wolno przebywać wyłącznie studentom w godzinach określonych planem zajęć tylko w 
odzieży ochronnej (ochronny fartuch płócienny, rękawiczki). 
 
3. Nieszczęśliwe wypadki w laboratorium wynikają najczęściej z powodu lekceważenia 
przepisów bezpieczeństwa pracy lub nie przestrzegania czystości i porządku. Biorąc to pod 
uwagę, należy bezwzględnie podporządkować się wszelkim zaleceniom asystenta w 
zakresie: 
a. sposobu wykonania doświadczeń i ich dokumentacji 
b. ogólnego porządku obowiązującego na sali ćwiczeń 
c. bezpieczeństwa pracy 
 
4. W laboratorium nie wolno spożywać pokarmów, palić papierosów, żuć gumy i używać 
osobistego sprzętu elektronicznego. 
Przed wyjściem z pracowni należy dokładnie umyć ręce. 
 
5. Ustawionej aparatury nie wolno uruchamiać bez zgody asystenta. Z dostępną aparaturą obchodzić się 
ostrożnie, przełączników aparatów nie przekręcać na siłę. 
Postępować zgodnie z instrukcją przekazaną przez asystenta lub umieszczoną na aparacie.  
 
6. Wirowanie wykonywać zgodnie z zasadami wirowania - probówki muszą być wytarowane i 
równomiernie rozłożone w rotorze. Przy uruchomieniu wirówki postępować zgodnie z instrukcją 
przekazaną przez asystenta lub umieszczoną na aparacie. W przypadku stłuczenia probówki podczas 
wirowania, wirówkę natychmiast wyłączyć. 
 
7. Przy pracy z łatwopalnymi cieczami (eterem, alkoholem, benzenem) należy zgasić palniki gazowe. Do 
ogrzewania używać tylko grzejników elektrycznych. 
 

8. Podczas ogrzewania cieczy w probówce bezpośrednio w płomieniu palnika wylot probówki należy skierować 

w wolną przestrzeń, nigdy wylotu probówki nie kierować w kierunku innej osoby. Zawartością probówki lekko 
wstrząsać w celu uniknięcia przegrzania cieczy. Inne naczynia szklane ogrzewać w łaźni wodnej umieszczonej 
na siatce ceramicznej lub w łaźni wodnej elektrycznej. 
 
9. Wszystkie butelki z kwasami i zasadami stężonymi znajdują się zawsze pod wyciągiem! Nie 
wolno ich przenosić z pod wyciągu na stoły laboratoryjne! 
 
Przy pracy ze stężonymi kwasami i zasadami zachować szczególną ostrożność. Przestrzegać 
następujących zasad: 
 
a) nie pipetować stężonych kwasów i zasad bezpośrednio ustami, tylko za pomocą pipet 
zanurzeniowych z nałożoną nasadką zasysającą 
 
b) nie wolno wylewać stężonych roztworów bezpośrednio do wody i zlewów; należy rozcieńczyć je 
zgodnie z instrukcją podaną przez asystenta lub pozostawić w wyznaczonym miejscu. 
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10. Skaleczenia i oparzenia należy natychmiast zgłaszać asystentowi. 

11. Przy oparzeniach kwasem lub ługiem oparzone miejsce spłukać dokładnie wodą bieżącą. 

a) miejsce oblane kwasem przemyć 2-3% roztworem kwaśnego węglanu sodowego, 

b) miejsce oblane zasadą przemyć 1-2% roztworem kwasu octowego lub cytrynowego, 

c) przy oparzeniu oka płukać obficie wodą i natychmiast udać się do lekarza. 

12. Studenci wykonujący ćwiczenia powinni utrzymywać swoje miejsce pracy w czystości: 

a) posługiwać się wyłącznie czystym szkłem 

b) po wykonaniu ćwiczenia umyć używany sprzęt wodą z detergentem, wypłukać wodą bieżącą i wodą 

destylowaną 

c) substancji stałych (skrawki papieru, bibuła, zapałki) nie wyrzucać do zlewu tylko do koszy. 

13. Do każdego roztworu należy używać oddzielnej pipety lub zmieniać końcówki w przypadku 

stosowania pipet automatycznych. Nie wprowadzać raz użytej pipety do innych odczynników i nie 

przenosić odczynników na inne stoły laboratoryjne. 

 

14. Przy pracy z materiałem biologicznym (surowica, krew) zachować szczególną ostrożność: 

a) w pracy używać jednorazowych rękawic 

b) płynny materiał biologiczny odmierzać przy pomocy pipet automatycznych 

c) po wykonaniu zadania końcówki od pipet automatycznych, probówki Eppendorfa, pozostałe probówki i 
inne szkło laboratoryjne z materiałem biologicznym pozostawić w wyznaczonym miejscu. 
Zawartości nie należy wylewać do zlewów! 

15. Nie wlewać z powrotem do butelek roztworu raz z nich pobranego. 

16. Studentów pracujących w laboratorium obowiązuje oszczędność gazu, prądu elektrycznego oraz wody 

destylowanej. 

 


