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  یاضطرار یدستورالعمل استفاده ازدوش و چشم شو

 بهداشت حرفه ای شگاهینحوه استفاده ازدوش و چشم شوی اضطراری در آزما حی: تشرهدف

 یبهداشت حرفه ا یها شگاهیکاربرد : آزما دامنه

  شگاهیافراد حاضر در آزما هی: کلتیمسئول

 روش اجرا  

 انگریزدن از د ادیو با فر دیدر چشوومخ نونسووردی نود را حف  کن ییایمیمواد شوو دنیدر صووورت پاشوو .1

 .دیکمک بخواه

 .ددهی قرار شوی¬چشم های¬د را مقابل دوشبه سمت ظرف چشم شوی اضطراری رفته و چشمان نو .2

 آن را باز کنند. دیبخواه گرانیاز د ایو  دکنی باز را شوی¬آب چشم ریش .3

شمان نود را باز نگه دار    .4 شش آب چ  قهیدق 15آب حداقل به مدت  ادیو آن را با مقدار ز دیدر هنگام پا

 .شوند شسته بهتر ها¬تا چشم دنگهداری باز را ها¬. با دستانتان پلکدیشستشو ده

ای نود را لنزه ستبای¬می ها¬شوی¬هنگام استفاده ازچشم کند¬یاستفاده م یچنانچه فرد از لنز تماس .5

 نارج کند.

 د.الزم انجام  شو یتا اقدامات درمان دیو پرسنل درمانگاه (اورژانس )اطالع ده شگاهیفورا به مسئول آزما .6

 شوند. شیو آزما دیبازد یبه طورهفتگ ستبای¬می شوی چشم و دوش های¬دستگاه .7



از دوش اضطراری جهت شستشوی آن مواد استفاده        ست بای¬یمواد روی بدن م زشیر ایهنگام ترشح   .8

 شود.

 .است ضروری ها¬دوش نیکه مواد نورنده وجود دارد نصب ا ییدر جاها .9

 متر باشد. 30ستبای¬یم یو از نظر مکان هیثان 10حداکثر  یاز نظر زمان لهیوس نیبه ا یامکان دسترس .10

شوند که فرد مصدوم حت     دیدوشها با  نیا .11 ستفاده از ا     یطوری نصب  سته هم قادر به ا  لهیوس  نیبا چشم ب

 باشد.

  نمودخ جدا بدن از کامالً را آلوده های¬لباس سووتبای¬یروی بدنخ م ییایمیمواد شوو ختنیدرصووورت ر .12

 .ردیدوش قرار گ ریفرد مصدوم در ز قهدقی 15 مدت به سپس

 

 

 

 



 PCE-ERT10ارت تستر 

 سیم سه سنج ارت کاال نام

 ERT-PCE 10 مدل

 کاال شرح

 ولتاژ سنجش قابلیت با سنج ارت دستگاه

 اهم 0.01 دقت:

 ثانیه 2.5 گویی: پاسخ زمان

 ,1000V III CAT IEC10101 استانداردها:

 جانبی لوازم

 زمین به اتصال میخ

 سیم ست

 حمل کیف

 باتری

 کالیبراسیون گواهی

 استفاده راهنمای

 آلمان Instruments PCE شرکت ساخت سازنده شرکت

  

 

 


