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 כללי בטיחות לעובד מעבדה
לציוד ולמכשור במעבדה ופעל בהתאם להוראות היצרן הרלוונטיים הכר את הסיכונים  .1

 והנחיות הבטיחות הרלוונטיות.
ם, רדיואקטיביים) ופעל יים, ביולוגייהמסוכנים במעבדה (כימהכר את החומרים  .2

מיגון בהשתמש . )MSDS, PSDS(אלה ל חומרים שבגיליונות המידע לכתוב בהתאם 
 וכו').אישי (מנדף, אמצעי מיגון  םמתאי יבטיחות

עליך להשתמש בציוד מגן אישי בהתאם  עם חומרים מסוכניםבמעבדה העבודה זמן ב .3
משקפי מגן, תק"), נעליים סגורות, -ורכוס (חלוק בעל כפתורי "תיק חלוק ארוךלסיכון: 

  .נשמיות וכו' כפפות,מגן פנים, 
 לעבוד לבד במעבדה עם גורמים מסוכנים. חל איסור  .4
 לשתות ולעשן במעבדה. לאכול,חל איסור  .5
הכר את אמצעי החרום המצויים בסביבת העבודה, את מיקומם ודרכי הפעלתם:  .6

"וורמיקוליט" לטיפול בשפך, מפסקי גז,  עיניים, מקלחת חרום, אמצעי ספיגה משטפת
 .ומפסק חרום חשמל , מדרגות חירוםמטפי כיבוי אש, ציוד עזרה ראשונה

מקורות ניצוץ ואש, השתמש בכמויות קטנות ככל הניתן מכימיקלים דליקים הרחק  .7
  ומנע שפך.

ניתן  כימיקלים שאינם נדיפים. רריםמאווייעודיים ובארונות  נדיפים אחסן כימיקלים .8
 .מדפים בעלי סרגל עצירה עלבארון סגור או לאחסן 

 על פי קבוצות הסיכון. הפרד כימיקלים .9
 שמור על סדר וניקיון בשולחנות העבודה ובמנדפים. .10
 כלים ייעודיים המתאימים לסוג הפסולת.יפנה פסולת מסוכנת במ .11
 אין לשפוך חומרים מסוכנים לכיור. .12
הציוד מחומרים מסוכנים (כימיים, את  נקה ,מסירת ציוד מעבדה לתיקוןלפני  .13

 המעידהביולוגיים, רדיואקטיביים). לאחר הניקוי יש לקבל מנאמן הבטיחות מדבקה 
  (שם ומחלקה) וחתימה. זיהוי המדבקה תכלול פרטי כי המכשיר נקי מזיהום. 
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 בטיחות בעבודה עם גורמי סיכון ביולוגי
הכר את קבוצת הסיכון של הגורם הביולוגי ועבוד ברמת הבטיחות הביולוגית  .1

 המתאימה.
תבוצע ברמת הבטיחות המתאימה לאותו  עם גורמים ביולוגיים בחיות ניסויעבודה  .2

 גורם, בתאום עם יחידת הבטיחות והמחלקה למשאבים וטרינריים.
 השתמש בציוד מגן אישי בהתאם לסיכונים: חלוק, כפפות, משקפי מגן ונשמית. .3
וודא כי המנדף הביולוגי אכן מתאים לגורם הביולוגי ולסוג העבודה המתבצעת. עבוד  .4

 את המיגון האופטימלי.  בצורה נכונה על מנת לקבל
 ביולוגי.אין להפעיל מבער בונזן במנדף  .5
 או בצנטריפוגת ביוהזארד. ואטם ייעשה במבחנות עם פקקפתוגנים סרכוז  .6
את המכשיר עם תמיסת אקונומיקה בריכוז  נקה ונגב לפני מסירת מכשור לתיקון: .7

. 70%באלכוהול ספוג עם נייר את המכשיר נגב  דקות. לאחר מכן 5 -כ המתןו 1:100
, מהיר (מחטא מגוון רחב של וירוסיםחיטוי נקות את המכשיר במגבוני ניתן לפין, לחלו

לאחר הניקוי יש לקבל מנאמן הבטיחות מדבקה המעידה כי  .)23ראה מק"ט בע"מ 
 המכשיר נקי מזיהום. חתום על המדבקה לאחר שרשמת פרטי זיהוי (שם ומחלקה). 
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 ביולוגית סימון ופינוי פסולת ,מיון

פסולת ביולוגית כהגדרתה מכילה מיקרואורגניזמים, תרביות תאים ורקמה ממקור חי או 
(דם, זרע וכו'). איסוף הפסולת הביולוגית במעבדה מבוצע ע"י עובד גוף נוזלי ו צומח

 המעבדה.
 

 פסולת מוצקה:
פסולת  /אדוםהנתונה בתוך דלי ייעודי כתוםלשקית פלסטיק עם סימון "ביוהזארד"  ש להכניסי

המצוינים ביולוגיים טיפים המזוהמים בחומרים ו צלוחיות, בקבוקים, פיפטותמוצקה כגון: 
צע ע"י ומבליטר)  240(פח אדום  קומתיפינוי פסולת מהמעבדה אל פח הפסולת המעלה. 

שאריות  דליפתא נתונה בדלי, על מנת למנוע את השקית כשהי פנותעובד המעבדה. יש ל
  נוזלים על הרצפה.

 
 פסולת נוזלית:
חיטוי באמצעות  .חומרים מאושריםאמצעות בבמעבדה נוזלית הפסולת יש לחטא את ה

שעה או חיטוי בתמיסת "יודופור"  1/2למשך  1:10סודיום היפוכלוריט (אקונומיקה) במיהול 
)Iodophor לשפוך לכיור. שעות. נוזלים שחוטאו לפי הוראות אלה ניתן 24) למשך  

 להכניס לאותו מיכל תמיסת יודופורם ותמיסת סודיום היפוכלוריט (אקונומיקה). אסור
 

 פסולת חדה:
לפסולת  ייעודי מיכלביש לפנות בחומר ביולוגי  ותוכו' המזוהממחטים, סכינים, פיפטות פסטר 

המלא יש לשים את הכלי יש לחבר את המכסה למיכל טרם הכנסת הפריטים החדים. . חדה
  .לפסולת ביולוגיות קומתיהכנסתו למיכל  לפני "ביוהזארד" בתוך שקית פלסטיק עם סמל

 למיכל. לגודלאין להכניס פריטים שאינם מתאימים 
 

 פסולת משולבת:
 PFA( אין לפנות פסולת כימית בשקיות "ביוהזארד". פסולת ביולוגית הנתונה בתמיסות

,CHLOROFORM ,PHENOL ביולוגית בהגדרתה (ראה מעלה).) אינה פסולת 
 

 :פגרי חיות
ום עם המחלקה בתאולמקומות המיועדים לכך אלא  ,פנות פגרי חיות כפסולת ביולוגיתאין ל

 למשאבים וטרינריים.
 

 איברי חיות בפורמלין:
יש להפריד מנוזל  איברים גדוליםאיברים קטנים בפורמלין יש לפנות כפסולת כימית. 

  .נים פגרי חיותכפי שמפ ,למקפיאים ייעודיים איבראת היש לפנות הפורמלין במנדף כימי. 
 .לפנות כפסולת כימית ישאת הפורמלין 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

מיכל מעבדתי לאיסוף 
 פסולת ביולוגית 

 

מיכל קומתי לאיסוף 
 פסולת ביולוגית 

 

מיכל מעבדתי לאיסוף 
 פסולת חדה 
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 פסולת כימיתסימון ופינוי  ,מיון 

 
 

מיון וסימון פסולת כימית מתבצעים במעבדה על ידי עובדי המעבדה, בהתאם 
  .8בעמ' לתאימות החומר הכימי וסיווגו לקטגוריות כמפורט 

 
 :פסולת מוצקה

 תפונה באחת מהאפשרויות הבאות:  פסולת מוצקה
 .כימיתלפסולת  שקיתב .1
 .רחבה הברגה עם פלסטיק מיכלב .2
 .)Sharps( לפסולת חדהמיכל ב .3

 
, ומשם היא משונעת לאתר עובדי המעבדה מפנים את הפסולת למתחם הפסולת המחלקתי

 . נראות ואיכות הסביבהצוות ענף האקולוגי ע"י 
 

 :נוזלית פסולת
 .צרבבקבוק זכוכית או במיכל פלסטיק בעל פקק הברגה  יש לאסוף פסולת נוזלית

 להיות נקיים מכל שארית חומר כימי אחר למניעת ריאקציות.כלי הקיבול חייבים 
 מנפח הכלי. 80%אין למלא מעל 

 אין לפנות פסולת כימית בכלי מעבדה (ביקר/ארלנמייר). 
 

 ימות בין החומר לכלי הקיבול, לדוגמא: יש לוודא תא
 במיכל העשוי פוליפרופילן (פלסטיק). -) HFאיסוף חומצה הידרופלואורית ( •
 במיכל העשוי פוליפרופילן. -) NaOHבסיס הנתרן (איסוף  •
 בבקבוק זכוכית. -איסוף חומצה חנקתית מרוכזת  •
 בבקבוק זכוכית. -איסוף ממיסים הלוגניים (כלורופורם, מתילן כלוריד)  •

 
 ככלל, יש לפנות חומר כימי באותו סוג כלי קיבול בו החומר משווק.

 
 פסולת חדה:

בחומר כימי יש לפנות במיכל ייעודי לפסולת ות המזוהמוכו' מחטים, סכינים, פיפטות פסטר 
חדה. יש לחבר את המכסה למיכל טרם הכנסת הפריטים החדים. יש לשים את הכלי המלא 

 לגודל המיכל. בנק' איסוף פסולת מחלקתית. אין להכניס פריטים שאינם מתאימים 
 
 

 :פסולת אתידיום ברומיד
אינו נחשב לחומר מסוכן. ג'לים עד לריכוז זה יפונו כאשפה  1ug/mlאתידיום ברומיד עד ריכוז 

יש לטהר את הפסולת  1ug/ml -רגילה, נוזלי הרצה ניתן לפנות לכיור. בריכוז הגבוה מ
 במעבדה באמצעות פחם פעיל או תיונים (פרטים ביח' הבטיחות).

אות, כי כפפות הבאות במגע עם ג'לים ותמיסות ההרצה, טיפים להעמסת הדוגמ יודגש
, טיפות UVחיתולים וניירות (המשמשים לניגוב משטחים) שנרטבו מתמיסות ההרצה (שולחן 

ריכוז נמוך מאוד של אתידיום ברומיד, ולכן יש  שפכו על שולחן ההרצה/רצפה), מכיליםשנ
ובקבוקוני טפי מפלסטיק, בהם היה אתידיום ברומיד עד  לפנותם לפח רגיל. אריזות ריקות

 יפונו כאשפה רגילה. ug /ml 1 לריכוז 
 
 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmyrG77KzPAhXDcRQKHStYAfQQjRwIBw&url=https://www.ariel.ac.il/messages/site/safety/all-safety-3&psig=AFQjCNGbPkp4CbT8sP_03xYtWu7ubWs0WA&ust=1474972917804640


6 

 פסולת רדיואקטיבית סימון ופינוי ,מיון 
 

רשאים לעבוד בחומרים  ,ורק הם ,עובדים שקיבלו הדרכה פרטנית ואישור רופא
בזמן הניסוי יש לשמור את הפסולת . העבודה תתבצע בחדרים בעלי היתר. רדיואקטיבים

 בפינה הרדיואקטיבית במעבדה ולפנותה מיד לאחר תום הניסוי לחבית הפסולת הקומתית
 אין להשאיר פסולת מחוץ לחבית.  , צהובה).ליטר 200(
 
 

 :פסולת מוצקה
כשהיא  רדיואקטיבי, יש לאסוף לשקית ייעודית עשויה פוליאתילן עבה, עליה מוטבע סמל

 ./מיכל פרספקסנתונה בתוך פח צהוב
 
 

 :פסולת נוזלית
 יש להקפיד פקק הברגה.מ"ל ניתן לפנות בבקבוק פלסטיק בעל  200פסולת נוזלית עד 

כפסולת יש לפנות את הנוזל  זהמעל נפח מנפח הבקבוק.  80%-שהנוזל לא יתפוס יותר מ
בחומר  ליטר 2, שנפחו רחבפתח בעל  פלסטיק ייעודי בקבוק מלאל ישמוצקה באופן הבא: 

כושר הספיגה של הוורמיקוליט . פסולת הנוזליתאת ה הכניסלהספיחה "ורמיקוליט" ולתוכו 
על מגש האיסוף בקבוק ש להניח את יליטר של פסולת נוזלית.  1מאפשר להכניס מקסימום 

) ולהשתמש במשפך להכנסת הנוזלים לקליטת נוזלים למקרה של שפך(עם חיתול מעבדה 
בקבוקים ייעודיים עם פתח  "רדיואקטיבי". מדבקהיש לסמן את הבקבוק בלבקבוק האיסוף. 

 .)010018272ט רחב מצויים במחסן (מק"
 
 

  פסולת משולבת:
 רדיואקטיבית. פסולת כימית וביולוגית המכילה חומרים רדיואקטיביים תפונה כפסולת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 שינוע פסולת מעבדתית לאתר האקולוגי:  

פסולת מעבדתית הנאספת מחדרי הפסולות במחלקות, ע"י צוות ענף תפעול, משונעת לאתר 
הכימית ממויינת ונארזת בחביות לפי תאימות (בהתאם לסימון פסולת האקולוגי במכון. ה

מפונות רדיואקטיבית שלכם), ולאחר מכן מפונה לרמת חובב לטיפול פרטני. חביות פסולת 
מהמכון להטמנה בקמ"ג. פסולת ביולוגית, המשונעת לאתר האקולוגי, מעוקרת באתר או 

 לת רגילה. מפונה לעיקור באתר חיצוני. פסולת מעוקרת מפונה כפסו

פח צהוב ומיכל 
 פרספקס

 חבית פסולת קומתית
 ליטר) 200(

בקבוק ייעודי עם פתח 
רחב לאיסוף פסולת 

נוזלית ספוגה 
 בוורמיקוליט
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 מדבקות לסימון פסולת כימיתסוגי 
 

          החומר. שייך קטגוריה לה לפי הלסמן תאימות ועל פי הפסולת כימית יש לאסוף 
תכלול את הפרטים הבאים: שם החומר, שם המחלקה ש באמצעות מדבקה הסימון ייעשה
 ומספר החדר.
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 תרשים מנחה למיון ולפינוי פסולת כימית
             

 
 
 
 

 

 

 :כלליים דגשים
 .נק' איסוף הפסולת המחלקתיתל הכימית הפסולת את לפנות העובדים/הסטודנטים באחריות. 1
                                                              הם. ניתן להכניס לאותו מיכל מספר כימיקלים תואמים. ינתגובות כימיות בי ואמים ע"מ למנועיש להקפיד על הפרדת כימיקלים שאינם ת. 2
 יש להפריד בין הכימיקלים! תאימותה לגבי ספק קייםאם    
 .החומר וריכוז טלפון מס' להוסיף גם החדר. מומלץ ומספר המחלקה החומר, שם את במפורש לציין חובה המתאימות. המדבקות באמצעות החומרים את לסמן . יש3
 .הכלי מנפח 80% היותר ולמלא לכל  נקיים זכוכית פלסטיק או במיכלי להשתמש וכו'.  יש כימיות, גולות כגון ארלנמיירים, מבחנות, כוסות מעבדה בכלי פסולת לפנות . אין4
 

                                  

                           -מדבקה אדומה

 "חומצות אנאורגניות"

pH  7 -הנמוך מ. 

                              

    -מדבקה כחולה 

 "בסיסים אנאורגניים"
pH  7-הגבוה מ. 

                               
 
 
 

  
 

    -מדבקה סגולה 
 "חומרים אנאורגניים".

חומרים שאינם (  
 חומצה/בסיס אנאורגני)

 דוגמאות:
חומצה הידרוכלורית, חומצה 

גופרתית, חומצה זרחתית, 
 חומצה חנקתית, 

 חומצה פרכלורית.

 דוגמאות: 
 נתרן  הידרוקסיד, 

אשלגן הידרוקסיד, סודיום 
 קרבונאט, אמוניה,

 אמוניום הידרוקסיד.

  דוגמאות:
סודיום אזיד, מי חמצן 

 מתכות למיניהן, מלחים.

                                     

  –מדבקה ירוקה 

 "חומרים אורגניים הלוגנים" 
המכילים הלוגנים, אורגניים חומרים 

 כגון: 
F, Cl, Br, I 

                                     

  –מדבקה שחורה 

"חומרים אורגניים"  (חומצות, 

 בסיסים וממסים)                                          

  דוגמאות:
 כלורופורם, מתילן כלוריד 

 (דיכלורו מתאן), אתילן דיכולריד, 
כלורובוטאן, -1דיכלורואתאן,  1,2

 כלורובנזן, חומצה טריכלורואצטית.

 דוגמאות:
: מתאנול, אתאנול, קסילן, ממסים

 פורמלין, אצטוניטריל. 
: חומצה חומצות ובסיסים אורגניים

 אצטית, חומצה פורמית, פירידין.

 תרכובות המכילות פחמן -חומרים אורגניים 

 

 מכילות פחמן שאינן תרכובות -חומרים אנאורגאניים 

 

http://images.google.com/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.lcc.ukf.net/clipart/flasks2.gif&usg=AFQjCNEPcaO9WZTTBAoJ10i0SKvDgZ0tig
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 כימיקלים המכילים פלסטיק כלי פינוילו למיון מנחה תרשים
 ל"מ 2 -מ הגדול בנפח

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 המזוהמים בכימיקלים בשקיות לפסולת ביולוגית  לפנות כימיקלים/כלים אין

)biohazard .( 
 פסולת כימית לסמן שקיות לפסולת ביולוגית במדבקות אין. 
 

 

 

/לא נדיפים הכימיקליםשאריות  האם
 ? נדיפים

 נדיפים לא

, להדביק מדבקת עם פקק הברגה צר הכימיים למיכל איסוף/בקבוק הנוזלים את יש לרוקן .1
 לנקודת איסוף הפסולת המחלקתית.ה ולפנות מתאימפסולת 

 בשאריות חומרים כימיים עפ"י הסכימה הבאה: יש לפנות את הכלים המזוהמים  .2

כלורופורם, קרבון טטראכלוריד, מתילן כלוריד, אתנול, מתנול,   דוגמאות לכימיקלים נדיפים:

 פנטאן, אתיל אצטט, חומצה פורמית. nאצטון, פטרוליום אתר, דיאתיל אתר, בנזן, 

תמיסות מימיות, פנול, תערובת פנול וכלורופורם,  דוגמאות לכימיקלים שאינם נדיפים:

 ,  חומצה זרחתית. DTTמרקפתואתנול, DMSO ,βריאגנט, גליצרול, -טריזול, טרי

יש לפתוח את הכלים/מבחנות 
לנידוף השאריות ולפנות  במנדף כימי

לפח רגיל. כלי פלסטיק שטופים 
 ניתן למחזר (במתקני המחזור).

 נדיפים

יש לאסוף בשקית פלסטיק ייעודית/ 
בדלי עם פתח רחב, להדביק מדבקה 

לנקודת איסוף מתאימה ולפנות 
 הפסולת המחלקתית.

 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYj4bUrIzPAhUGcRQKHbs-BPMQjRwIBw&url=https://us.vwr.com/store/product/8099400/ph-buffers&bvm=bv.132479545,d.d24&psig=AFQjCNE_zCs_nCd7W2XY0mmRA-P1aMM4uw&ust=1473856184086166
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-6sWXrYzPAhVLtRQKHQvbD0oQjRwIBw&url=http://www.loudwolf.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=64&psig=AFQjCNFbNDU_FZHRxG6EMgxQU3O-C2ASvQ&ust=1473856394615704
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG9c-irozPAhWMPRQKHcq-C08QjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/pulse/want-improve-your-cell-culture-check-out-6-features-kevin-kuper-6111315516092067840?articleId=9109998474987246804&psig=AFQjCNGB7KWO0TE9q8s1O7sGZhYdqq7o4Q&ust=1473856697587500
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 מ"ל 2 -בנפח הקטן מהמכילים כימיקלים פינוי כלים ללמיון ו תרשים מנחה
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

             
                     

                                  
   

 
  המזוהמים בכימיקלים בשקיות  לפנות כימיקלים/כליםאין 

 . )biohazardלפסולת ביולוגית  (

 כימיתלסמן שקיות לפסולת ביולוגית במדבקות פסולת  אין. 
 

, יש הכימיקל אינו נדיףאם 
פסולת לשקית הכניסו ל

 ייעודית /כלי עם פתח רחב
 ולסמן במדבקה מתאימה

  

הכימיקל נדיף, יש אם 
 ף במנדף כימילנד

ולהשליך לפח רגיל לאחר 
 הנידוף

               

 

 חדים

               

 

 

 לא חדים
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 ומחזור כלי פלסטיק מעבדתיים פסולת רגילהפינוי 
 

ת זו יש לפנות פסול ./רדיואקטיביביולוגי/פסולת שאינה מכילה חומר כימי אהי פסולת רגילה
 .נייר, מבחנות ריקות, פיפטות שאינן חדות לדוגמא: לפח האשפה המעבדתי.

ולפנות  ,ליטר 25או  7בנפח  פסולת חדהלמיכל חפצים חדים שאינם מזוהמים, יש להכניס 
לדוגמא: שברי זכוכית, זכוכית נושאת של פרפרט היסטולוגי שעבר פיקסציה,  כפסולת רגילה.

 ות בשימוש אישי וכד'.פפיפטות פסטר, מזרקי תרו
תנה הוראה לא לפנות ני ן, להע"י עובדות ענף נראות ואיכות הסביבהמפונה  הפסולת הרגילה

 בכלי קיבול מתאים. בתוכו שברי זכוכית או מחטים שאינםפח פסולת ש
 
 

 פלסטיק:כלי לחזור מיכלי מ
פלסטיק מעבדתיים שאינם כלי  חזורמיועדים למה חזורמיכלי ממכון מוצבים רחבי הב

שהכילו  שטופיםפלסטיק  קופסאות טיפים בכל הגדלים והסוגים, בקבוקי מזוהמים, לדוגמא:
 . פינוי ותחזוקתניילון שקיותבקבוקי שתיה וכלים אלה ניתן למחזר במי מדיום או בופרים.

 .נראות ואיכות הסביבההמיכלים באחריות ענף 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :מחזור בקבוקי זכוכית

 יש לפנות למחזור באופן הבא:שהכילו כימיקלים  בקבוקי זכוכית
יש לנדף את שאריות החומר במנדף הכימי ולפנותו  -בקבוק שהכיל חומר כימי נדיף  .1

 ריקים המצוי במקומות ייעודיים בכל מחלקה.למתקן מחזור בקבוקים 
את הבקבוק . בהתאם לנהלים יש לרוקן את הנוזל -בקבוק שהכיל חומר שאינו נדיף  .2

ולפנות למתקן מחזור בקבוקים ריקים המצוי במקומות ייעודיים בכל הריק יש לשטוף 
 מחלקה.

למתקן  ולפנותואותו יש לרוקן לחלוטין את הכלי, לשטוף  –בקבוק שהכיל אבקה  .3
 בקבוקים ריקים המצוי במקומות ייעודיים בכל מחלקה . מחזור 

 בקבוק שהכיל מתכות כבדות או חומר מסוכן אחר יפונה כפסולת כימית. .4
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 מבער מעבדההנחיות להחלפת 
 

 .גלויה או ניצוץ מאשכימי והרחק  עשה במנדףיתהפנימי החלפת המיכל 
לשם ריקון מוחלט של הגז שעות,  12 -כ למשךשהוחלף ת המיכל הריק אבמנדף יש להשאיר 

 כפסולת רגילה.פינויו לפני 
ללחוץ על  מנדף הכימי,מיד ל ולהכניס יש .ול/תקמבער גז מעבדתי דולףלעבוד עם  סורא

 ).08-934-2999( חרוםבמנדף ולהודיע למוקד   emergencyכפתור 
 

 שלבי החלפת מבער מעבדה
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

סגור היטב את 
ברז הגז. בדוק 

המיכל ריק אם 
 ע"י נענוע קל.

הברג החוצה 
את הנוקר מבית 

  .המיכל

הוצא הנוקר 
והנח אותו על 

משטח העבודה 
 .במנדף הכימי

הסר תחתית 
 -בית המיכל

הבא את 
הלשונית אל 
הפתח בגוף 

 .המבער

הוצא מיכל הגז 
ממקומו והשאר 

במנדף הכימי 
 לנידוף מלא.עד 

וודא כי כל 
החלקים נמצאים 
(נוקר, בית מיכל, 

תחתית בית 
מיכל ומיכל גז 

 .חדש)

הכנס המיכל 
החדש לתוך 
בית המיכל. 

וודא כי המיכל 
 אינו פגום.

הרכב את תחתית 
בית המיכל. וודא 

כי המגרעות כלפי 
חוץ. סובב 

התחתית בכדי 
 למנוע נפילתה.

וודא כי מחט 
, הנוקר תקינה
הנוקר קפיצי 

 והגומי אינו בלוי.

וקר. הברג הנ
וודא כי הוא 

מתברג בקלות 
ו"יושב" בבית 
המיכל בצורה 

  .אחידה
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 כימי וביולוגי לטיפול בשפךהנחיות 
 

 :כימי שפך
 
 התפשטות ומנעעל התקרית, הרחק אנשים ואת ראש הקבוצה  את הסובביםעדכן  .1

 .השפך
 .בטיחות כימיתעל ממונה הבקש להזעיק את ו 08-934-2999חרום למוקד דווח  .2
 טיפול בשפך.לאדם נוסף העזר ב .3
ומנע  סגור את הדלת ,צא החוצהמדובר בשפך גדול שאין ביכולתך לטפל בו: במידה ש .4

 כניסת אנשים.
כלורופורם, אצטון, אתנול וכד') פתח בר בשפך גדול של חומר נדיף מאוד (מדובמידה ש .5

 במנדף הכימי וצא מהחדר.  emergencyחלון/דלת, לחץ על מצב 
 כפפות, הצטייד בשקיות לפסולת כימית, עטה , נעליים כיסויי לבש ,כהכנה לניקוי השפך .6

 "ורמיקוליט" לספיגת הנוזל, יעה ומברשת (מטאטא) וניירות ספיגה (מגבות נייר).
מרכז אל מהחוץ ורמיקוליט  פזר באופן הבא: את השפך בעזרת "ורמיקוליט" תחום .7

 . הפסולת אסוף בעזרת יעה ומברשת אל תוך שקית דקות ו 5 -כהמתן שפך. ה
בורמיקוליט בעזרת הספוג השפך השברים ואת פנה  ,מעורבים שברי זכוכיתשבמידה  .8

 ).Sharps(הפסולת החדה אל מיכל יעה ומברשת 
 חזור על פעולות הניקוי מספר פעמים עד שהאזור נקי. .9

 .עם מדבקה מתאימה סלק כפסולת כימית  .10
 הקפד להחליף כפפות מזוהמות.  .11
 סבון.במים ובסוף התהליך שטוף ידיים ב  .12

 
 :HFשפך 

 
מימן וחומרים מסוכנים  (גורם לשחרור "ורמיקוליט"באמצעות   HFאסור לטפל בשפך

 )אחרים
                           .HFולהודיע שמדובר בשפך  08-934-2999  חרום מוקדל לדווח יש

 . Chemisorb HF - לחומצה זו חומר מיוחד בשפך באמצעות צוות יחידת הבטיחות יטפל
 
 
  

 שפך ביולוגי:
 
 עדכן את הסובבים ואת ראש הקבוצה על התקרית.  .1
לקבלת  08-934-2999דווח למוקד חרום  ואינך מסוגל לטפל בו, במקרה שהשפך גדול .2

 בטיחות ביולוגית.על ממונה העזרה ובקש להזמין את 
נוסף  השתמש בציוד מגן אישי, עטה כפפות ונעליים כיסויי לבש ,כהכנה לניקוי השפך .3

 . בהתאם לגורם הסיכון
 .את השפך בנייר סופגכסה  .4
 .1:10פזר סביבו ומעליו תמיסת אקונומיקה במיהול  .5
 למיכל הפסולת הביולוגית.ופנה  אסוף ,דקות 10 -כ המתן .6
 הקפד להחליף כפפות מזוהמות. .7
 סבון.בשטוף ידיים במים ו בסוף התהליך .8
 
 
 

 
 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7p_G276zPAhUBrhQKHetZAr0QjRwIBw&url=http://www.hygiene4less.co.uk/&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNFiDm7sY_wdrLGJpn-CazItYUkK6w&ust=1474973659696837
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqpcq_7qzPAhUI7BQKHRXpCPMQjRwIBw&url=http://lab-training.com/2014/06/19/importance-laboratory-spill-management/&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNHX-5P7HtRniUKr7zbq_aIcm4yG8Q&ust=1474973260728796
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 הנחיות לטיפול בשפך רדיואקטיבי
 
 
 

התפשטות  ומנעעל התקרית, הרחק אנשים  הסובבים ואת ראש הקבוצהעדכן את  .1
 הזיהום.

 קרינה.על בטיחות ממונה הובקש להזעיק את  08-934-2999 חרום למוקד דווח .2
 בעזרת מונה גייגר.את גבולות הזיהום קבע  .3
לבש כיסויי נעליים, כפפות, והצטייד בשקיות לפסולת  ,הזיהוםכהכנה לניקוי  .4

ספריי מונה גייגר ורדיואקטיבית, "ורמיקוליט" או חיתולים לספיגת הנוזל, 
 .Count off)( לדקונטמינציה

 טיפול בשפך.ל ,אדם נוסףב לפחותעזר יה .5
מנת לקבוע  גייגר את גבולות השפך עליש לנטר באמצעות מונה בכל שלבי הניקוי  .6

 .אדם נוסףע"י עשה יניטור יאת רמת הזיהום. ה
ספוג את השפך בעזרת "ורמיקוליט" באופן הבא: פזר ורמיקוליט מהחוץ אל מרכז  .7

 דקות ואסוף בעזרת יעה ומברשת אל תוך שקית הפסולת.  5 -השפך. המתן כ
חיתולים וכפפות שהזדהמו יש לאסוף לתוך שקית פסולת שאריות "ורמיקוליט",  .8

 רדיואקטיבית ייעודית.
עד  סגור עם מיסוך מתאיםשהזדהמו יש להשאיר במקום  ציוד מעבדה וציוד נקיון .9

 לדעיכת הרדיואיזוטופ.
 סלק כפסולת רדיואקטיבית לחבית המחלקתית.ו החלף כפפות בתדירות גבוהה  .10
בסוף התהליך בדוק באמצעות מונה גייגר שאתה נקי, הסר מיגון אישי, שטוף ידיים   .11

   סבון.בו מיםב
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 חומר מסוכן:ו מעורב בטיפול בזיהום גופני הנחיות ל
 כימי, ביולוגי, רדיואקטיבי

 
 

 עיניים:
 .דקות 15במשטפת עיניים במשך את שתי העיניים שטוף  .1
 העזר באדם נוסף. ,פקח את עיניך בעזרת הידיים .2
מומלץ להשתמש אם יש,  העיניים נמצאת בכל מסדרון בבנייני המעבדות. משטפת .3

 ברז הכיור המעבדתי.עיניים המותקנת על המשטפת ב
 
  

 :עור, פנים, גוף
פריט הלבוש אם  .הניקוי טרם תחילת, הסר אותם במקרה שהחלוק ו/או הבגדים הזדהמו .1

 "נדבק" לעור, אין להסירו.
 מותר אם הבטיחות בגיליון בדוק( דקות 15במשך זורמים מים בהאיבר שנפגע את שטוף  .2

 .)סבון עם לשטוף
 .והחדרת הזיהום לא לגרום לפצעיםאל תשפשף את העור בכדי  .3
 

 ).MSDS(של החומר הנחיות בגיליון הבטיחות פעול לפי היש ל ,בכל מקרה
 
 

 :דקירה
 .זורמים לחץ באזור הדקירה (עודד דימום), תוך שטיפת המקום במים .1
 בערכת עזרה ראשונה. הנמצאחטא בחומר חיטוי  .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כל פעולה שאינה כרוכה בהזרקה לחיות, בזכור

 )16 'מיש להשתמש במחט קטומה (פרטים בע

  08-934-2999 החרום למוקד דווח, פציעה/פגיעה של מקרה בכל
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 חומרים מעבדתייםללציוד וחלופות בטיחותיות 

 
 

 :לאבקות חלופות
 

PFA prilled 1Kg (Sigma 441244 ) 
PFA solution 4% 1L in PBS, SC-281692 )אלמוג ’חב(   
PFA 16% or 32% Sol. EM GRADE,10x10ml /pack ) נאור בר' חב(   
SDS 1L 20%  stock solution Molecular Biology grade (Biolab 020031087) 
SDS Pellets, 1 kg   (Carl Roth Gmbh 020028138) 

 
 

 :במתנול לשימוש חלופות
 

Two water based stains for staining SDS-PAGE: 
 Instant blue 
 Simple blue 

 
Western Blot without Methanol  
Final concentration 1X 
Tris 15mM 
Glycine 120mM 
Run: 200mA constant for 1.5 hours  

 
 

 :קטומה מחט
 

 .בכל פעולה למעט בהזרקה לחיות קטומה במחט להשתמש יש דקירות למניעת
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מחסן  ט"מק( גדלים 3 מספק המכון מחסן ,)הבטיחות ביחידת דוגמאות( גדלים 9 קיימים
 ):בכחול

 
010009721  Monoject, Blunt Cannulas 20g X 1-1/2 "  
010009725  Monoject, Blunt Cannulas 18g X 1 " 
010009727  Monoject, Blunt Cannulas 21g X 1 "  
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 דרגות סיכון לייזר
בהתאם לקריטריונים ודרגת הנזק הפוטנציאלי בהתאם ללדרגות סיכון מסווגים הלייזרים 

 הבאים:

  עוצמת האלומה ביחס לערך החשיפה המרבית המותרת)MPE(  .ערכי שהוגדר בעבורה
MPE ללייזר מסוים תלויים באורך הגל ובזמני החשיפה.  

  יכולתה של האלומה הישירה, או המפוזרת, לגרום נזק לעין, בהתחשב באמצעי ההגנה
 . s 0.25 -רבי מוערך ביהטבעי של רפלקס המצמוץ, שזמן תגובתו המ

 .יכולתה של האלומה הישירה לגרום נזק לעור, או לגרום להצתה של חומרים דליקים 

  הבאות:סיכון הלדרגות  סווגותמערכות הלייזר מ

), לעיניים MPE: לייזר שאין בו סיכון בכל מצב אפשרי (ערכיו הנגישים קטנים מערכי 1דרגה 
 כולל מצבים של שימוש במכשור אופטי להסתכלות ישירה באלומת הלייזר.

 ךאשאין בו סיכון בכל מצב אפשרי,   nm –302.5 4000: לייזר בתחום אורכי הגל 1Mדרגה 
 עשוי להיות מסוכן אם המשתמש יוסיף רכיבים אופטיים במהלך אלומתו.

) s 0.25) שרפלקס המצמוץ בלבד (תוך  nm -400 700: לייזר בתחום הנראה (2דרגה 
מספק הגנה למשתמש בכל מצב אפשרי, כולל מצבים של שימוש במכשור אופטי להסתכלות 

 לייזר. ישירה באלומת ה

) שרפלקס המצמוץ בלבד מספק הגנה  nm -400 700: לייזר בתחום הנראה (2Mדרגה 
אם המשתמש יוסיף רכיבים  ,למשתמש בכל מצב אפשרי, אבל הגנה זו עלולה לא להספיק

 אופטיים במהלך אלומתו. 

שבאלומתו הישירה יש סיכוני עיניים   nm 610 -302.5: לייזר בתחום אורכי גל 3Rדרגה 
 . 3Bמופחתים בהשוואה לסיכונים של דרגה 

 : לייזר שאלומתו הישירה מסוכנת לעיניים אבל לא אלומתו המפוזרת.3Bדרגה 

 אלומתו המפוזרת מסוכנת לעין  ,: לייזר שאלומתו הישירה מסוכנת לעין ולעור4דרגה 
 מסוגלת להצית חומרים דליקים. ו
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 לעבודה בלייזראמצעי בטיחות 
 תראההשילוט ו

ויותקן  ,מנורת אזהרה מעל דלת הכניסה תוצב ,בכל מעבדה בה קיימים סיכוני חשיפה ללייזר
 .שילוט מתאים על הדלת

 ציוד מגן אישי

. מסוכנתאפשרות שהעובד ייחשף לאלומת לייזר כל  למנוע נועדשימוש בציוד מגן אישי 
 בסביבת בעבודה אישילהשתמש בציוד מגן את העובד תקנות הבטיחות מחייבות  מסיבה זו

וון אלומות לייזר ייש להשתמש בכפפות במהלך כבנוסף . מעבדה וחלוק משקפי מגן: הלייזר
    .סגול-בתחום האולטרא

 משקפי מגן    

יש לייזר פתוח נדרשת מבואת כניסה בה יש מתקן למשקפי מגן. עובדים עם  ןבה במעבדות
להיות  המשתמשים חייבים. כל זמן העבודה עם הלייזר שךבמ להשתמש במשקפי מגן

                          המשקפיים מספקים את ההגנה.  מודעים לתחום אורכי הגל בהם
לכן חל איסור  ,משקפיים המתאימים למערכת אחת לא מתאימים בהכרח למערכת אחרת

 .ממונה בטיחות לייזרות ללא אישור להעביר משקפיים בין מעבד

  כדלקמן: יבוצע ע"י ממונה בטיחות לייזראפיון משקפי המגן 

 המסנן האופטי לעמוד בהספקים האופטיים המירביים של אלומת הלייזר.על  .1
ת אלומת הלייזר המסנן האופטי המשולב במשקפי המגן צריך להנחית את עוצמ .2

 המוגדר ללייזר הנתון. MPE -הערך לערך נמוך יותר מ
 גל האלומה.יפות ההספק ואורך נקבעים לפי צפללייזרים רציפים משקפיים מאפייני  .3
שך נקבעים לפי צפיפות האנרגיה של האלומה, מי פולסים ללייזרמשקפיים מאפייני  .4

 הפולסים ואורך הגל של הלייזר.
 דרכם. ראיה מיטבית ולאפשר ללהיות נוחים למשתמש ומשקפי המגן צריכים  .5

 לכיתוב על משקפי מגן בהתאם למיגון הנדרש:אות דוגמבטבלה מובאות 

 אורך גל צפיפות הספק סוג הלייזר
אלומה רציפה/ 

 כיתוב על המשקפיים משך פולסים

Fiber 2 x 105 W/m2  1550 nm רציפה D 1100 – 1800 L3 

Fiber 2 x 109 W/m2 1550 nm רציפה D 1100 – 1800 L7 

Fiber 2 x 109 W/m2 1550 nm 1800 – 1100 רציפה nm DI L7 
ירוק 

Nd:YAG 4 J/m2 532 nm 
3 nano 

seconds 450 – 550 nm R L3 
ירוק 

Nd:YAG 4 J/m2 532 nm 
3 nano 

seconds 350 – 570 nm DIR L3 
ירוק 

Nd:YAG 4 J/m2 532 nm 
3 nano 

seconds 350 – 570 nm DIR LB3 
ירוק 

Nd:YAG 7 x 105 J/m2 532 nm 
3 nano 

seconds 450 – 550 nm R L9  
ירוק 

Nd:YAG 7 x 105 J/m2 532 nm 
4 nano 

seconds 350 – 570 nm DIR L9 
ירוק 

Nd:YAG 7 x 105 J/m2 532 nm 
5 nano 

seconds 350 – 570 nm DIRM LB9 

סכנה
קרינת לייזר

סכנה
קרינת לייזר
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 עשה ואל תעשה בעבודה עם לייזר

 עשה

 למעבדה.דלת הכניסה ומעל מקרינת לייזר מוצבים על תראה הוודא ששלט ומנורת  .1

 עוצמתו של הלייזר שבשימושך.אורך הגל ו מהו דע .2

 .בו אתה משתמשלייזר סוג הל יםהמתאימברשותך משקפי מגן שבדוק  .3

 לפני הפעלת הלייזר. וודא מעת לעת שהיא אכן פועלת.תראה ההק את מנורת הדל .4

ברחבת הכניסה לחדר סגור לכל אורכו. כמו כן, וודא  שהוילוןלפני הפעלת הלייזר וודא  .5
 מתאים. וילון או בחומר חוסםושחלונות המעבדה, אם קיימים, מכוסים ב

 אלומת הלייזראת להחזיר העלולים  תכשיטיםהקפד להסיר  ,לייזרהוון אלומות ילפני כ .6
 .)טבעות צמיד,שעון, (

 ובמקומות המועדים לפיזורים. לכהחוסם אלומה בקצה מה יש להציב במערך האופטי .7

 .שולחן האופטי יהיה מוקף במחסומיםהככל שניתן,  .8

לייזר  בהם משתמשים במע' ת ובמעבד מסוג הלוקרבוןוודא שקיים מטף לכיבוי אש  .9
 .4 דרגה

 .תראה לאחר כיבוי הלייזרהלכבות את מנורת ה יש .10

דרוש פינוי ו 08-934-2999 למוקד בטחוןמייד דווח  מאלומת לייזר וך נפגעיבמקרה שעינ .11
 במרכז הרפואי "קפלן".   ,למיון עיניים

 

  אל תעשה

, או למשטח מחזיר ואל תכוון אלומת לייזר לעינו של אחר אל תסתכל לתוך אלומת לייזר .1
 .אלומה

 מהווה חלק מהמערך האופטי.  שאינו אל תציב במעבדת הלייזר כל משטח מחזיר .2
 .עם דלת זכוכית, ציוד מחזיר אור וכד')בגובה האלומה (ארון אין להציב ציוד היקפי  .3
 אופטי רכיבים אופטיים שאינם חלק מהמערך האופטי.  אין להניח על שולחן  .4
  . בולעבודה  יםמשקפי מגן המתאימ ללאאין להפעיל לייזר  .5
  המתאים לסוג הלייזר שבשימוש.אין להשתמש במשקפי מגן שאין עליהם סימון  .6
 המעבדות ללא אישור ממונה בטיחות לייזר.אין להעביר משקפי מגן בין  .7
אינם מספקים הגנה לכל פעילות מקבילה, באורכי גל שונים, כשמשקפי המגן לבצע אין  .8

 .הפועליםאורכי הגל 
 .האלומות, או חלקן, מצוי בגובה העיניים מערך אופטי שבו מישור אין לתכנן .9

בהם המחשב הינו מרכיב מערכות פרט ל עבודה וכסא, שולחן אין להציב במעבדת לייזר .10
מערכת. במקרה זה, המחשב יוצב על שולחן בגובה שימנע אפשרות פגיעה בעין ב

 ס"מ מעל מישור האלומה. 40מהאלומה. גובה עיני העובד בכל עת יהיו לפחות 
תנועה חופשית סביב השולחן  רצפת המעבדה ציוד או מכשור המונעאין להניח על  .11

  האופטי.
 .CO2אין להשתמש במטף כיבוי אש המכיל אבקה או גז   .12
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 אהיהחי – ראשוני רפואי טיפול
 

 ובקש עזרה הזעק, 08-9342999 חייג, לאש במידה. ונושם מגיב הנפגע אם בדוק .1
 בהתאם פעל החייאהאם יש בידך מכשיר  .)דפיברילטורהחייאה ( מכשיר להביא

 .להנחיותיו
 מ"ס 5 של לעומק מטה כלפי מהר לחץ, החזה במרכז ידיך כפות 2 את הנח החייאה: .2

 .בדקה 100 של ובקצב לפחות
ביצוע רת שילוב הנשמות ועיסויים. מאחר שאת יעילות ההחייאה ניתן לשפר בעז .3

עיסוי ברצף הוא העיקרון החשוב ביותר בהחייאה, ישולבו ההנשמות רק אם ביצועם 
 לא יפגע בצורה משמעותית ברצף העיסויים.

 את והרם לאחור הנפגע ראש את הטה, אוויר נתיב פתח שמה:עיסוי משולב הנ .4
 סיוע הגעת עד הנשמות 2 -ו חזה עיסויי 30המשך לבצע הנשמות.  2, בצע הסנטר
  .רפואי

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הזכויות שמורות לאהרון אמיתי

 
 

 טיפול במקרה התחשמלות
 

 לפני כל פעולה אחרת.יש לנתק את החשמל  .1
 ).08-9342999יש להודיע למוקד החרום (טל'  .2
 על מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה.מוקדם ככל שניתן  בנפגעטיפול יש להתחיל  .3
מומלץ לפעול במהירות, אבל חשוב יותר לפעול בזהירות, בקור רוח ובשיקול  .4

 דעת.
אין לסייע  .הטיפולבכל שלבי  להקפיד על סביבה ואמצעים יבשים לגמרי יש .5

 לנפגע כאשר ידיך רטובות או רגליך יחפות.
מחומר מבודד העשוי השתמש בחפץ ך לנתק את החשמל, אפשרותבאם אין  .6

 (פלסטיק, גומי, עץ יבש) או בגב כף היד כדי להפריד בין מקור החשמל לנפגע.
 את ניתוק הנפגע ממקור המתח לאנשי המקצוע. השאראם קיים ספק, 

 רפואי צוות להגעת עדרה יש לבצע החייאה ולהמשיך בה הנפגע מחוסר הכאם  .7
 .מקצועי

תחבושת ייעודית  יש להניח יות חשמל זהה לטיפול בכוויות חום:הטיפול בכוו .8
 .)נמצאים בערכת עזרה ראשונה(ג'ל לטיפול בכוויות  למרוחות או לכווי

 יש לפנות את הנפגע לטיפול רפואי. .9
 
 
  
 

 עיסוי   לב                          
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 מניעת דליקות –בטיחות אש 
 

, אמבט חימום) הרחק חומרים גלויה שימוש במקורות חום (תנור, להבה בעת .1
 דליקים.

 אין להשאיר אש גלויה ללא השגחה. .2
 .באמצעות מפצליםפר מכשירי חשמל מסלשקע בודד אין לחבר  .3
 חומרים עת שימש בחומרים דליקים במעבדות. יש להפרידנקוט משנה זהירות ב .4

 .טרמיותסובהתאם לתאימות למניעת ריאקציות אק כימיים
החרום מהחדר ומהמבנה, בדגש על את פתחי היציאה ו :ךהכר את סביבת עבודת .5

 מסלול ההימלטות הקצר ביותר החוצה.
  הכר מיקום מפסק חשמל ראשי של החדר בו הנך עובד. .6
 הכר מיקומם של אמצעי הכיבוי בסביבת עבודתך. וודא שהנך יודע להפעילם. .7
 דא שהמעברים ויציאות החרום פנויים.ו .8
 .08-9529106איתרת בעיית חשמל? פנה מיד למוקד השרות  .9

 
 

 
 

 סדר פעולות במקרה שריפה
 

מיקום  מסור .שרוף שריפה / עשן / ריחעל  )08-9342999החרום (למוקד דווח  .1
 מספר טלפון. ו ייק (בניין, קומה, מספר חדר), שםמדו

 
, כתלות (גלגלון/זרנוק) מטף או באמצעים אחריםכיבוי באמצעות החל בפעולות  .2

 בגודל השריפה ובאמצעי הכיבוי הקיימים במקום, תחת הדגשים הבאים:
 .הצלת חיים קודמת לכל 
 .אין בסמכותך לטפל בשריפה בה מעורבים חומרים מסוכנים 
 .אין לכבות שריפה במים ובמטף מסוג אבקה בבנייני המכון 
 אין לפתוח דלתות.  

 
השתמש במקרה של עשן,  לאנשים ליציאת החרום, זח תב, נוחשמל גז תמקורו נתק .3

  לכוחות הכיבוי וההצלה.וציית פעולה שתף בשמיכת מילוט, 
 

 השריפה או להשתלט עליה, הימלט מהמבנה.את במקרה בו אינך יכול לכבות  .4
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 הנחיות להפעלת מטף כיבוי אש
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 למוצרים בשימוש שוטףים קטלוגרשימת מספרים 
 מחסן מק"ט  English Name שם עברית מס'

בקבוק לפסולת רדיואקטיבית  1
 ליטר 2נוזלית 

HDPE square bottle 2000 ml with gasket 010018272 

 Heavy Duty Vacuum Bottle Closure size 53B, 2000ml 010003993 ל' 2 פלסטיק יניקה בקבוק 2

 נמכר( ל' 2 יניקה לבקבוק פקק 3
 )בנפרד

Filling/Venting Closure, Tubing 1/4 for bottle 2L 010003998 

 נוזלית כימית לפסולת  L 5 ריקן'ג 4
 צר פתח

Tank plastic narrow mouth 5 L square screw 010005580 

 נוזלית כימית לפסולת L 10  ריקן'ג 5
 צר פתח

Tank plastic narrow mouth 10 L round screw 010005480 

 כימית לפסולת   ML  250 ריקן'ג 6
 צר פתח נוזלית

Bottle plastic N/M with screw cap 250 ml 010005845 

 כימית לפסולת   ML  500 ריקן'ג 7
 צר פתח נוזלית

Bottle plastic narrow mouth with screw cap 500 ml 010005824 

 כימית לפסולת  ML 1000 ריקן'ג 8
 צר פתח נוזלית

Bottle plastic N/M with screw cap 1000 ml 010005757 

 SPP lab coat XXL  100 pcs 0100160084 חלוק חד פעמי 9

 Bactiwipe for disinfection 020010045 מגבונים לחיטוי 10

   כוהל חום מד 11
 צלזיוס )-10(  -)+110(

Thermometer alcohol - 100C +1100C 010005402 

 Monoject, Blunt Cannulas 20g X 1-1/2" 010009721 מחט קטומה 12

 Monoject, Blunt Cannulas 18g X 1" 010009725 מחט קטומה 13

 Monoject, Blunt Cannulas 21g X 1" 010009727 מחט קטומה 14

 פתח, כחול פקק פלסטיק מיכל 15
 ל' 10 למוצקים רחב

Tank plastic wide mouth 10 L round screw 010005569 

,   צהוב ומכסה אדום שארפס מיכל 16
 HDPE    ל' 2

Tank plastic for needle and syringe 2 L, W/O label 010005576 

,   צהוב ומכסה אדום שארפס מיכל  17
 HDPE    ל' 7

Tank plastic for needle and syringe 7 L, W/O label 010005381 

 Plastic Bin w Lid for Disposable Sharp Items, 25L 010014305  ל' 25, לבן שארפס מיכל 18

מסנן בטיחותי לחומ"ס (פועל על  19
 עקרון תת לחץ)

Steriflip-HV, 0.45um, PVDF, radio-sterilized 010013353 

 Sodium Hypochlorite 6% BP-P, 1 L 20015987 6%סודיום היפוכלוריט  20

פיפטת פסטר פוליסטירן  21
 סטרילית (פלסטיק)

Pipets, Polypropylene, Plasteur Pasteur, 5-
3/4", Sterile,25/bag 

010016081 

 Cleanroom contamination Control Mat 18''x45'' 010016081 שטיח דביק 22

 קטנה ביולוגית פסולת שקית 23
 25*35) ביוהאזרד(

Bag plastic waste bio hazard, size 25x35cm 10005775 

 גדולה ביולוגית פסולת שקית 24
 50*60) ביוהאזרד(

Bag plastic waste bio hazard, 50 micron, size 60x50 cm 10005624 

  ביולוגית פסולת שקית 25
 60*90) ביוהאזרד(ענקית

Bag plastic waste bio hazard, size 60x90 cm 10013860 
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 מחסן מק"ט  English Name שם עברית מס'

 כימית פסולת שקית 26
200X300MM 

Bag plastic clear chemical waste 200x300 mm,100 m 
 

010008615 

 כימית פסולת שקית 27
300X400MM 

Bag plastic clear chemical waste 300x400 mm,100 m 010008614 

 כימית פסולת שקית 28
400X400MM 

Bag plastic clear chemical waste 400x400 mm,100 m 010008613 

  כימית פסולת שקית 29
400X600MM 

מיקרון 100עובי   

Bag plastic clear chemical waste 600x400 mm,100 um 10009493 

 כימית פסולת שקית 30
500X600MM 

מיקרון 100עובי   

Bag plastic clear chemical waste 600x500 mm,100mm 010012124 

 רדיואקטיבית פסולת שקית 31
 ס"מ 36*45

Bag plastic radioactive waste size 36x45 sm 10005866 

תרסיס לניקוי משטחים מזיהום  32
 רדיואקטיבי

COUNT OFF, Surface Cleaner Radioactivity Decontamination 020012865 
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