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  هود ايمني بيولوژيك:عنوان -1

 
 . دهندباشد كه خطرات بيولوژيكي را كاهش ميداراي فيلتر برحسب نانومتر مي : اقدامات وابسته -2
 

 : هدف -3

 دور كردن مواد خطرناك و آلوده بيولوژيكي
 

 : موارد كاربرد -4

 .شودا استفاده مي كار از آنهكنند و نيز پاكيزگي محيط براي حفاظت كاركنان و مواردي كه تهيه مي-1-3
 . گيرد انجام ميHEPA اين كار توسط جريان دادن به دور كردن مواد خطرناك و آلوده توسط فيلتر -2-3

  
  : صالحيت و شايستگي كاربر -5

 .باشدبه عهده مسئول فني آزمايشگاه مي
 

 :  نمونه -6

 
 : هاي مورد نياز قبل از انجام كارسازي تجهيزات، مواد، لوازم و آماده -7

 )براي رفع آلودگي طبيعي كار(كه در هود به كار رفته ) UV( المپ -1-7
 .كند كه هوا را جريان داده و مواد خطرناك و آلوده را دور ميHEPA فيلتر -2-7
 . باشد بر خالف هود تهويه داراي فن داخلي مي-3-7
 

 :  نكات ايمني -8
 . نانومتر باشد٢۵/٣/٧UV طول موج المپ -1-8
 . روشن بودن المپ  بايد عينك مخصوص جهت مراقبت از چشم استفاده شود در هنگاه -2-8
 . در هنگام كار كردن شخص هرگز نبايد روشن باشدUV المپ -3-8
 

  ):سوابق مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملكرد(  مستندات  -9

 . صحيح آنها مطمئن شويم به طور منظم بايد عملكرد هودها ارزيابي و كنترل شود تا از عملكرد-1-9
 .  بايد حتماً ميزان ساعتي كه هود روشن است ثبت شود-2-9
 . در هنگام راه اندازي و شروع كار با هود و همچنين هر زماني كه هود را جابه جا كرديد بايد عملكرد آن را ارزيابي نمود-3-9
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 : كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار -10

شود و به مرور منفذ فيلتر هاي موجود در محيط ميم هود و فيلتراسيون جريان هوا كه باعث تصفيه و حذف آئروسل در اثر كار مداو-1-10
 . شوداصلي دستگاه پوشيده مي

 تشخيص زمان اتمام طول عمر مفيد فيلتر به طور عادي بسيار مشكل و احتياج به دقت و وقت زياد دارد در كاتالوگ اكثر هودها -2-10
 .اعت مجاز كار كرد فيلتر ذكر شده استميزان س

 .  حتماً باشد ميزان ساعتي كه هود روشن است ثبت شود-3-10
 كاري و يا در پايان هر سال مورد بررسي  بسته به ميزان تعيين شده براي هر هود دستگاه بايد توسط افراد مجرب بعد از اتمام ساعت-4-10

 .دقيق قرار گيرد و در طي بازرسي و مشكل جريان هوا و فشار استاتيك سيستم اندازه گيري شود
 بايد در جايي دور از جريان هوا باشد فن وسايل گرم كننده يا مطبوع كننده هوا و وسايلي كه منجر به جريان هوا II و I هود كالس -5-10

 .  شوندI و IIتوانند موجب اختالل در جريان صحيح هواي هود نوع ر صورتي كه د نزديك هود قرار گيرند ميشود دمي
 .  از هود فاصله داشته باشد٩٠cm براي عدم اختالل در جريان صحيح و توانايي رفع آلودگي هود فرد ناظر يا فرد دوم بايد حداقل -6-10
 

 .: مراحل اجرايي كار -11
فيلترها، سطح عبور هوا و هواكش قبل از آغاز كار هود تعويض فيلتر، جا به جايي هود و قبل از انجام آزمايش براي تائيد كار ابتدا سطح كار، 

 . كنيمهود و ضد عفوني آلودگي واضح دستگاه و رعايت اصول ايمني كار را شروع مي
 

  :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش -12
دهد كه قبالً با مواد عفوني متوسط يا شديد تماس داشته و حال بايد غير عفوني غيير كند به اين ترتيب نشان ميوقتي نوع فعاليت با هود ت

 . كار كرد
 

 ): علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن( تفسير  -13

 .  كرد هود خواهد شدپس از آلودگي واضح و آشكار دستگاه با مواد عفوني در صورتي كه نكات فوق رعايت نشود باعث اختالل در كار
 

 : مراجع و منابع -14
 
 
 
 
 
 
 


