NORMES DE BIOSEGURETAT EN EL LABORATORI DE MALALTIES
INFECCIOSES – FACULTAT VETERINÀRIA- UAB
Durant les pràctiques de laboratori es poden manipular agents biològics de diversa
naturalesa i origen. Tot i que són pràctiques controlades pels professors encarregats, es
poden arribar a manipular mostres amb agents infecciosos d’origen desconegut i en
alguns casos de naturalesa zoonòtica. Per tal d’assegurar la protecció necessària als
estudiants aquest laboratori disposa d’una sèrie d’instrumentals de seguretat, sistemes
d’emergència i normes bàsiques d’actuació per tal d’evitar qualsevol mena de risc. Així
doncs, durant les pràctiques en aquest laboratori és obligatori per part dels estudiants el
compliment de les següents pautes de treball i conducta.

1. Normes d’higiene personal:
-

-

Cal cobrir les ferides i lesions de les mans amb apòsits impermeables
abans d’iniciar l’activitat.
El rentat de mans s’ha de fer abans i desprès de realitzar qualsevol
manipulació que impliqui un contacte amb material infecciós. Aquest
rentat es farà amb aigua i sabó.
No està permès menjar, beure ni fumar en l’àrea de treball.
No es realitzarà mai el pipeteig amb la boca.
El material de classe o personal (carpetes, estoigs, motxilles, abrics,
bosses, etc) no ha de romandre en contacte amb cap superfície de treball
per evitar qualsevol mena de contaminació.

2. Elements de protecció:
-

És obligatori l’ús de la bata per tal d’evitar el contacte de les vestimentes
personals amb sang o altres fluids orgànics, visceres o material
contaminat.

-

L’ús de guants serà obligatori quan:
i. La persona presenti ferides no cicatritzades o lesions dèrmiques
exsudatives, talls, etc.
ii. Es manipuli sang, fluids corporals o vísceres.
iii. Es manipuli objectes, materials, o superfícies contaminades.

-

L’ús de mascaretes i protecció ocular serà obligatori quan:
i. Es puguin preveure esquitxades amb material infecciós als ulls,
boca o nas durant el procediment.

3. Precaució amb els objectes tallants i punxants
A part d’agents infecciosos es manipularan instruments tallants o punxants que
poden ocasionar ferides físiques al manipulador. Per tant:
-

Precaució amb l’ús de material tallant, de les agulles i xeringues durant i
desprès de la seva utilització, així com en els procediments de neteja i
d’eliminació.

-

No encapsular agulles ni objectes tallants ni punxants ni sotmetre-les a
cap mena de manipulació un cop utilitzades.
Els objectes punxants i tallants (agulles, xeringues i altres instruments
esmolats) han de ser dipositats en contenidors especials amb tapa de
seguretat. Evitar el seu emplenat excessiu.

4. Desinfecció correcta d’instrumental i superfícies.
-

Un cop acabada la pràctica cal netejar i desinfectar correctament tot el
material i superfícies que hagin estat en contacte amb la mostra
infecciosa. Els mètodes de desinfecció més comú es basen en l’ús
d’etanol al 70% i hipoclorit sòdic.

5. Destrucció del material biològic i de l’instrumental en contacte.
-

-

Cal esterilitzar per calor humit sota pressió el material contaminat
(autoclau). Aquest material inclou qualsevol mostra biològica (sang,
teixits, vísceres), plaques de cultiu bacteriològic, material de laboratori
no reciclable o que hagi estat en contacte amb l’agent infecciós.
Tot aquest material s’haurà de dipositar en bosses especials d’autoclau.
En cap cas es llençaran en bosses d’escombraries convencionals.

Veure Annex 1: senyalització de seguretat en els laboratoris.
Veure Annex 2: classificació agents biològics en funció del risc sanitari que impliquen.

Per a més informació podeu consultar la següent guia:
Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l’exposició a
agents biològics. Pàgina web:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/agen_bio.pdf

ANNEXE 1

ANNEXE 2

