
INSTRUÇÕES PARA O USO
Atenção!

1. É proibido comer, beber ou fumar dentro do laboratório.
2. É obrigatória a presença de um docente ou monitor durante a

utilização do laboratório.
3. É obrigatório o uso de jalecos. É proibido o uso de jalecos em

qualquer área da Instituição que não seja o laboratório.
4.  Usar calçados fechados, sendo proibido o uso de chinelos.
5. E  proibido  a  ingestão  de  qualquer  alimento  ou  bebida  no

laboratório.
6.  É  necessário  conhecimento  prévio  sobre  o  manuseio,

funcionamento  e  a  finalidade  dos  equipamentos  do
laboratório.

7. Materiais descartáveis usados, inclusive os pérfuro-cortantes,
devem  ser  colocados  em  lixeiras  adequadas  ao  descarte,
conforme ABNT.

8. Não descartar matérias sólidos, reagentes ou outros produtos
químicos nas pias.

9. Os  materiais  biológicos  líquidos  ou  sólidos  contaminados
somente poderão ser descartados nas pias após o processo de
esterilização em autoclave.
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10. Lavar as mãos e braços com técnicas assépticas,  antes e
após as atividades no laboratório.

11. Não colocar as mãos na boca ou nos olhos quando estiver
em atividade.

12. Bolsas,  mochilas  e  pertences  dos  alunos  deverão  ser
colocados  em  armários,  na  entrada  do  laboratório,  nunca
sobre as bancadas do laboratório, para evitar contaminações.

13. As  bancadas  deverão  permanecer  sempre  limpas,
desinfetadas e desocupadas após o término das aulas práticas.

14. Manter toda vidraria limpa e seca.
15. Prender os cabelos em touca para evitar  contaminações

e/ou  acidentes  e  não  usar  jóias,  relógios  ou  quaisquer
adereços.

16. É obrigatório o uso de pipetador ou pêra de borracha na
aspiração de líquidos.  Não pipetar  nenhum tipo  de  produto
com a boca.

17. Material  colocado  em  geladeira  ou  freezer  precisa  ser
identificado  e  descartar  após  o  término  do  trabalho,  para
viabilizar espaços.

18. É recomendado o uso de máscara na pesagem de produtos
voláteis em forma de pó ou líquidos.

19. Ao testar odor de um produto químico qualquer, desloque
com a mão para sua direção os vapores que se desprendem do
frasco. Nunca coloque o frasco sob o nariz.

20. Ter conhecimento das técnicas de uso de bisturi antes de
usá-lo.

21. Usar luvas descartáveis nos experimentos e em lavagens
de materiais.

22. Desligar os equipamentos após o uso.



23.  Não  deixe  qualquer  frasco  ou  vidraria  sem  a  sua
respectiva tampa.

24.  Mantenha o ambiente de trabalho limpo e organizado.


