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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

Ова Процедура је писани документ којим се детаљно утврђује начин на који се поступа 

са лабораторијским посуђем. 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Предмет процедуре за прање лабораторијског посуђа је да дефинише начин поступања 

са лабораторијским посуђем (прљавим и чистим) 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Одељење клиничке лабораторије, радно место: "перач лабораторијског посуђа". 

Намењена је запосленом са радним распоредом на наведеном радном месту. Са 

Процедуром су упознати сви запослени у Одељењу клиничке лабораторије. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За примену ове Процедуре одговорни су сви запослени у Одељењу, а посебно радници 

који раде на радном месту: "перач лабораторијског посуђа". За контролу процедуре 

одговоран је начелник Одељења клиничке лабораторије. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Просторија за рад перача лабораторијског посуђа (перионица) је одвојена и састоји се 

од: 

 стола за одлагање прљавог лабораторијског посуђа 

 судопере 

 стола за одлагање чистог лабораторијског посуђа 

 система за дестилацију воде 

 сушнице 

 сувог стерилизатора 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ  

Нaзив процедуре:  

Процедура  за прање лабораторијског посуђа 

Oзнака: П.ХБЛ.13 

Датум: 21.09.2015. Верзија:  01 Страна: 3  od  4 

 

 ормара са потребним материјалом за рад 

 

Запрљано посуђе се у лабораторији одлаже на тачно одређено место за запрљано 

посуђе, одакле га у перионицу односи перач, који је задужен и да после прања чисто 

посуђе распореди на места где се то посуђе налази у лабораторији. 

Судови се перу ручно, али се прво сви судови који су дошли у контакт са инфективним 

материјалом претходно потапају у дезинфекционо средство. 

Са свих судова који су за прање, уклањају се све ознаке, 70% алкохолом (ако су писане 

фломастерима) и/или топлом водом и четкицом (налепнице) 

Након тога се сви судови перу топлом водом и детерџентом, добро исперу топлом 

водом и на крају дестилованом водом (добија се из система за дестилацију воде). 

 

Судови који се користе за одређивање серумског гвожђа пролазе посебну 

предпроцедуру: 

 пипете се потапају у хромсумпорну концентровану киселину 2 дана, затим се 

помоћи вакум-пумпе прво испирају под млазом топле воде, а потом дестилованом 

водом 

 епрувете се прво потопе 5-10 минута у 50% азотну или хлороводоничну киселину, 

па се потом прво исипрају под млазом топле воде, а затим дестиловане.  

 Након прања, лабораторијско посуђе се суши: 

 у сушници (стакло на 120°С два сата, а пластика на 50°С четири сата) 

 у сувом стерилизатору (пипете на 180°С два сата) 

 

Затворени вакум системи за венепункцију, предметна стакла, микроскопске љуспице, 

наставци, чашице за узорковање урина се користе за једнократну употребу, не перу се, 

већ се одлажу у кесе за инфективни отпад. 
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6. ДОКУМЕНТА: 

1. Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС, бр: 101/05) 

2. Препоруке за безбедност и здравље на раду у медицинским установама 

(Приручници за управљање медицинским отпадом/Публикација бр: 12/001, 

Министарство здравља Република Србија, мај 2012.г) 

3. Смернице Добре лабораторијске праксе (Службени гласник РС. Бр:28/2008 од 

18.3.2008.год) 

4. Закон о лековима и медицинским средствима (Службени гласник РС бр: 84/04 и 

85/05) 

 


