
Zásady bezpečnosti práce 
s chemickými látkami



Zásady práce s hořlavinami

 Při práci s hořlavinami nesmí být v blízkosti 
volný oheň.

 Ether se vždy zahřívá pouze na vodní lázni s 
předem ohřátou vodou, současná práce s 
elektrospotřebiči je vyloučena.

 Lahve s hořlavinami se chrání před zdroji 
tepla a přímého světla, zbytečně se 
neponechávají otevřené.



Zásady práce s žíravinami

Kyseliny se ředí opatrným a mírným 
naléváním kyseliny do vody za stálého 
míchání, popřípadě chlazení.

Hydroxid se sype do vody, ne naopak! 
Hydroxid přisypáváme za stálého 
míchání a kontroly ohřevu vzniklého 
roztoku.



Valné většině problémů při 
používání chemických látek 
předejdete, když:

1) budete dostatečně pozorní a 
ukáznění

2) budete důsledně dodržovat uvedená  
pravidla práce

3) budete se řídit doporučením učitele 
nebo vedoucího laboratoře.



Nehody v laboratoři a jejich 
předcházení

1. mechanická poranění
– při nesprávném lámání a ohýbání trubic a při sestavování přístrojů
2. spáleniny
– látky správně zahřívat, zahřívané zkumavky neucpávat palcem
– nemít hořlaviny poblíž plamene
– nedotýkat se holýma rukama horkých předmětů
– při míchání neprohlížet skleněnou nádobu odspoda, nedívat se do 

jejího ústí
– rozlitou rtuť ihned odstranit (vyučující), místo posypat jodem nebo 

zinkovým práškem
3. požár
– hašením zamezit přístupu vzduchu nebo ochladit hořící látku
4. poleptání
– opatrné nalévání, větší nádoby přenášet oběma rukama
5. vnitřní otravy způsobené požitím jedu
– opatrně pipetovat, práce s jedovatými plyny v digestoři



Zásady první pomoci:
Každé zranění, úraz, nevolnost, nehodu ihned ohlásit pro poskytnutí první 

pomoci!

1. řezné rány
– nechat chvíli téct krev, vyplaví se nečistoty, omýt 3 % H2O2, sterilní obvaz
– střepiny a cizí tělesa odstraní lékař

2. spáleniny
– přiložit vatu smočenou ethanolem, mast proti spáleninám, sterilní obvaz

3. chemické spáleniny
– omýt proudem vody neutralizované sodou nebo kyselinou octovou

4. poleptání očí
– oko otevřít třeba i násilím a důkladně vymýt vodou (borovou), přiložit sterilní obvaz

5. poleptání ústní sliznice a horních zažívacích orgánů
– ošetření podle druhu chemikálie, neutralizace, ihned vyhledat lékařskou pomoc

6. otrava plyny
– postiženého přenést na čerstvý vzduch, ponechat v klidu, zajistit lékařské ošetření

7. vnitřní otravy
– vyvolat zvracení, popř. výplach žaludku v nemocnici



Děkuji za pozornost
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