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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

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

са хемикалијама (руковање, одлагање и чување) 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Предмет Процедуре за руковање хемикалијама, реагенсима и другим опасним 

материјалом је да се дефинише начин руковања и рада са хемикалијама и опасним 

материјама и дефинише начин чувања хемикалија у лабораторијским условима. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Одсек биохемијске лабораторије. Намењена запосленима на Одсеку биохемијске 

лабораторије. Са садржајем Процедуре упознати су сви запослени. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За примену ове Процедуре одговорни су сви запослени на Одсеку биохемијске 

лабораторије. За контролу процедуре одговоран је Начелник Одељења клиничке 

лабораторије. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Управљање заштитом особља и животне и радне средине може се остварити само 

ефикасним препознавањем и контролом свих штетности које постоје у лабораторијама.  

Клиничке лабораторије углавном рукују са 9 класа опасних материја, и то су (према 

класификацији УН): 

1. експлозивне материје 

2. компримовани гасови 

3. запаљиве течности 

4. запаљиве чврсте материје 

5. оксиданси 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ  

Нaзив процедуре:    

Процедура за руковање хемикалијама, реагенсима и 

другим опасним материјамa 

Oзнака: П.ХБЛ.17  

Датум: 21.09.2015. Верзија:  01 Страна: 3  od  7 

 

6. токсичне материје 

7. радиоактивне материје 

8. корозивне материје 

9. и остало у шта се убрајају инфективни агенси 

 

Опште мере предострожности у раду са хемијским агенсима су: 

1. запаљиве хемикалије, токсичне супстанце  треба да се чувају у ормарићу са 

противпожарном изолацијом и добром вентилацијом, чија врата се обавезно 

закључавају 

2. запаљиве хемикалије и оксидациона средства се чувају одвојено 

3. киселине и базе се чувају одвојено у ормарићима са вентилацијом 

4. у лабораторији се држе само оне количине хемикалија које су потребне за 

дневну потрошњу, а веће количине се држе изван лабораторије у посебним 

просторима 

5. корозивна једињења се чувају испод нивоа очију 

6. при раду са хемикалијама мора се користити заштитна опрема (ношење 

заштитних мантила, рукавица, а у случају оних хемикалија које делују на очи и 

заштитних наочара) 

7. по завршеном раду са хемикалијама, заштитне рукавице обавезно скинути, да 

остаци хемикалија на рукавицама не би контаминирали простори површину 

лабораторије. 

8. када се у некој методи користи потенцијално токсична, корозивна или 

експлозивна материја, обавезно је у опису поступка рад нагласити штетно 

својство хемикалије (нпр. Пажња корозивна) 

9. у раду са хемикалијама се не сме користити сломљено или напукло стакло 

10. није дозвољено скидање, премештање или обављање било каквих измена на 

ознакама или упозорењима које се наклазе на хемикалијма 

11. ако дође до просипања токсичне хемикалије, приликом уклањања обавезна је 

употреба заштитне опреме 
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У лабораторији мора да постоји списак свих расположивих хемикалија. 

На свакој кутији са хемикалијама, налазе се одговарајуће ознаке којима се дефинише 

степен опасности од дате хемикалије, са одговарајућим знаком упозорења, а приликом 

набавке сваку хемикалију мора да прати безбедоносни лист. Безбедоносни лист 

доставља фирма добављач, а он садржи све податке о хемикалији, упутство о 

коришћењу, чувању и мерама опреза. 

 

6. ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА: 

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) 

 

7. ПРИЛОГ: 

1. Списак хемикалија Одељења биохемијске лабораторије 

ХЕМИКАЛИЈЕ ОДЕЉЕЊА БИОХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ (METAЛНИ 

OРMAР-II СПРАT) 

1. Kalcijum-karbonat    

2. Pikrinska kiselina    

3. Natrijum citrat     

4. Metilen plavo(Loffler)   

5. Sulfosalicilna kiselina    

6. Natrijum hidroksid(prah)   

7. Litijum-hlorid     
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8. EDTA(natrijum)    

9. Kalijum-oksalat    

10. EDTA(kalijum)    

11. Barijum-hlorat     

12. Natrijum-nitroprusid    

13. Natrijum-karbonat (prah)   

14. Kalijum-titriplex dihidrat   

15. Natrijum-dihidrogen fosfat   

16. Natrijum-karbonat (kristal)   

17. Metilen plavo B    

18. Natrijum-sulfat (bezvodni)   

19. Natrijum-fosfat (dvobazni)   

20. Natrijum-fosfat (monobazni)   

21. Kalijum-hlorid    

22. Kalijum-natrijum tartart   

23. Kalijum-jodid     

24. Kalcijum-hlorid    

25. Millipore-hlorin tablete   

26. Kalijum-karbonat    

27. Natrijum-nitrit     

28. Kaolin      

29. Natrijum hidroksid (granulat)   

30. Natrijum-acetat    

31. Kalijum-permanganat    
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32. Triton      

33. Hematoksilin     

34. Kalcijum-karbonat (prah)   

35. Kalcijum-dihromat    

36. Kedrovo ulje     

37. Kalijum-hromat    

38. Eozin      

39. EDTA (di-natrijum)    

40. Mureksid     

41. Fluorekson     

42. Di-nitro fenil hidrazin   

43. Fenol-ftalein     

44. DI-nitro benzol    

45. 4-nitro anilin     

46. Brilijant-krezil modro   

47. Kalcein     

48. Metil-oranž     

49. Kompleksal III    

50. Metil-crveno     

51. 1-nitrozo-naftol    

52. Brom-fenol plavo    

53. Jod      

54. 3-etanol amin     

55. Natrijum-bikarbonat    
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56. Na-hydrogen-karbonat   

57. Bakar-sulfat     

58. Benzalkonijum-hlorid    

59. Tris      

 


