
RUTINER FOR ARBEID MED BAKTERIER OG GJÆR 

 

Ved håndtering av bakterier eller gjær på laben anbefales bruk av benkepapir, gjerne med 

plastbakside.  

Bruk egnet verneutstyr. 

Bakterie/gjær-avfall: 

1) Alt avfall i væskeform skal samles i flasker og autoklaveres før det kan helles ut i vasken. 

NB! Kast ikke spisser i løsningene, dette for å unngå at de havner i vasken etter 

autoklavering. 

2) Kontaminert glass og plast-utstyr autoklaveres etter bruk og går deretter til vask. 

3) Brukte agarskåler, engangssentrifugeringsrør og annet «vått» kontaminert materiale skal 

kastes i bøtten for autoklavering. Etter autoklavering kan avfallet kastes som restavfall.  

4) Spisser, rør, hansker og annet kontaminert «tørt» materiale skal kastes i gul bøtte for 

spesialavfall. Går til forbrenning. 

 

Ved uhell: 

 Ved søl på benkepapir: kast benkepapiret i autoklavbøtten for autoklavering. 

 Ved søl utover benker eller gulv: Tørk opp mesteparten av sølet med tørkepapir og kast 

papiret i autoklavbøtten. Videre vask med vann etterfulgt av 70% sprit for desinfeksjon. 

Alt tørkepapiret som ble brukt under vaskingen kastes i autoklavbøtten. Under arbeidet 

skal det brukes hansker og eventuell annen egnet beskyttelse. 

 Ved søl i sentrifuger: Følg gjeldende instrukser for instrumentet. Vanlig praksis er at 

man først tørker opp sølet med papir, etterfulgt av vask med vann før sentrifugen 

desinfiseres med 70% sprit. Alt tørkepapiret som ble brukt under vasking/desinfisering 

kastes i autoklavbøtten. Under arbeidet skal det brukes hansker og eventuell annen egnet 

beskyttelse. 

 Ved søl i risteinkubator: følg gjeldene instruks for inkubatoren.  



Stikk/kuttskader Skyll straks i 5 minutt med rikelig og rennende vann. Desinfiser sår ved bruk 

av huddesinfeksjon (førstehjelpskap). Ved evt. Smitterisiko ta kontakt med Bergen Legevakt. 

 

Sprut i øye Skyll straks i 5 minutt med rikelig og rennende vann. Bruk øyenskyllevæske eller 

øyendusj. Ved evt. smitterisiko ta kontakt med Bergen Legevakt. 

 

 

HUSK AT AVIK OG ULYKKER SKAL MELDES- SPØR HMS-KOORDINATOR 

SIGRID BRUVIK HVIS UKLART! 

 


