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NORME SSM LABORATOARUL DE CHIMIE/BIOLOGIE 

1. În laboratorul de chimie se lucrează curat, 
fără grabă, în linişte deplină; 

2. În laboratorul de chimie hainele se protejează prin 
folosirea halatului, iar pentru întreţinerea locului 
de muncă sunt necesare două cârpe: una pentru 
ştergerea mesei, cealaltă pentru ştergerea 
exterioară a vaselor din truse; 

3. Pe masa de lucru, în afara trusei şi a caietului nu se 
admite prezenţa niciunui alt obiect; 

4. Înainte de începerea experimentului este necesară 
studierea atentă a descrierii acestuia; 

5. Efectuarea corectă a unui experiment presupune 
nu numai utilizarea reactivilor corespunzători în 
cantităţi potrivite şi adăugate la momentul oportun 
ci şi urmărirea continuă şi atentă a desfăşurării 
procesului pe tot parcursul său, notarea în caiet a 
particularităţilor tuturor experienţelor (depunere 
sau dizolvare de precipitat, degajare de gaze, 
schimbare de culoare, modificări de temperatură); 

6. Un experiment trebuie să fie econom deoarece un  
reactiv scos din vasul de păstrare în cantitate mai 
mare decât cea necesă nu se mai reintroduce în 
recipientul original pentru a evita impurificarea şi, 
ca urmare, reprezintă o pierdere; 

7. Tot pentru evitarea impurificării nu se pot schimba 
dopurile sau pipetele vaselor de păstrare a 
reactivilor. Spatulele se spală şi se usucă înainte de 
folosire. 

8. Reactivii şi instalaţiile de folosinţă comună nu se 
mută la locul individual de lucru; 

9. Vasele de laborator nu se folosesc niciodată pentru 
alimente sau băuturi destinate consumului 
personal 

10. Nu se gustă nici o substanţă chimică; 
11. Un începător nu efectuează într-un laborator nici o 

experienţă fără consultarea prealabilă a 
conducătorului de luicrări practice; 
În laboratorul de chimie pot să apară mai multe 

tipuri de accidente de muncă.  

Rănirea cu vase de sticlă 

- se verifică dacă în rană nu au rămas cioburi; 
- rana se dezinfectează cu alcool etilic, soluţie de 

permanganat sau soluţie de iod şi se aplică 
bandajul; 

 Arsurile termice 
Pot să apară prin manipularea neatentă a 

vaselor fierbinţi sau prin aprinderea lichidelor 

volatile. În cazul acestor arsuri de procedează 

astfel: 

i. se aplică un pansament ce conţine soluţie de 
permanganat de potasiu cu concentraţie cu atât 
mai mare cu cât arsura este mai adâncă; 

ii. se presară bicarbonat de sodiu şi de tamponează 
cu vată; 

iii. în cazul arsurilor superficiale se poate folosi 
tamponarea cu alcool etilic apăsând tamponul pe 
rană timp de 2-3 minute. 

 Arsurile chimice  
În cazul arsurilor chimice anularea efectului trebuie 

să ţină cont de natura chimică a agresorului: 

a. arsurile cu acizi (sulfuric, azotic, clorhidric, 
fosforic) cer ştergerea uscată a arsurii cu vată, 
hârtie de filtru, spălarea cu cantitate mare de apă 
şi apoi cu o soluţie de 2-3% bicarbonat de sodiu 
sau cu o soluţie circa 1% amoniac; 

b. arsurile cu acid fluorhidric cer spălarea directă cu 
apă frecând intens locul agresat până la apariţia 
culorii roşii; apoi se aplică un pansament îmnuiat în 
suspensie de oxid de magneziu în glicerină de 
concentraţie 20%; 

c. arsurile cu baze se tratează prin spălarea cu apă 
până nu se mai simte senzaţia de „unsuros”, apoi 
se clăteşte cu soluţie de acid acetic sau citric 2%; 

d. arsura cu fosfor se tratează cu jet de apă sau cu 
soluţie de permanganat de potasiu, dar este 
necesară prezentarea la medic deoarece poate 
surveni intoxicarea cu fosfor prin rană. 
Intoxicaţiile pot fi de două feluri: 

- intoxicaţii cu gaze; 
- intoxicaţii produse pe cale bucală. 
 Intoxicaţiile produse pe cale bucală impun: 
o În cazul acizilor, administrare de hidroxid de 

magneziu; 
o In cazul bazelor, administrare de soluţie de acid 

acetic sau citric; 
o Amoniac lichid, aer curat şi eventual respiraţie 

artificială; 
o Brom, se inspiră amestec de aer cu 3-5% amoniac, 

se spală ochii, gura şi nasul cu soluţie de 
bicarbonat; 

o Arseniu sau compuşi ai acestuia, lapte şi ouă 
crude; 

o Săruri de plumb, cupru, mercur: lapte, albuş de ou 
 

În orice laborator de chimie trebuie să existe o 

trusă de prim ajutor. 
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