
אוניברסיטת חיפהמקום בו בוצע בדיקה:

חיפה, שד אבא חושי  ,199  טלפון: 04-8249000, 052-8510027 פקס: 04-8240281 איש קשר: טטיאנה צורןפרטים מזהים של המקום :

10/02/2020בוצע בתאריך:

קרן מעבדות גיהותשם מעבדת דיגום:זינגר יבגנישם הדוגם:

3814/2020דוח בדיקות תעסוקתיות מס'   
 

5018מס' תיק:

20-0133/02 (איזופלורן)מס' דוח אנליזה:מעבדות אקולוגיה א.פ. בע'' ממעבדת אנליזה:

דגימה
 אישית

רמה הגורם הנבדקשם העובד/פעילותו/מכונה/מיקום
מותרת 

יחידת 
מדידה

מחייב
 פעולה

שיטת 
אנליזה

רמת 
פעולה

פרוט תוצאות של  הערכת חשיפה נשימתית  לחומרים כימיים

תהליך/
משך ותדירות 

ריכוז
     

נתוני 
דגימה

חשיפה 
משוקללת

פסיכולוגיה מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: מעבדת עודד קלוויר,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות  , מהם הפסקות:   30 דקות

דים אלפרין /הרדמת חיות בנוכחות מערכת
לשאיבת עודפי איזופלורן

1/2447  , משך דגימה  60  דקות   ,  0:00הרדמה -  60 דקות1 שפופרת פחם  פעיל 50/100 מ"ג

חל"מ2 GC-FID< 0.31**איזופלורן

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: חדר 5102 אלקטרופיזיולוגיה,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות  , מהם הפסקות:   30 דקות

רנדא סלאלחה /הרדמת חיות בנוכחות מערכת
לשאיבת עודפי איזופלורן

3/2447  , משך דגימה  176  דקות   ,  0:00הרדמה -  180 דקות2 שפופרת פחם  פעיל 50/100 מ"ג

חל"מ2 GC-FID< 0.11**איזופלורן

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: חדר המתת חיות בתא סגור,   מספר עובדים :   2 ,  משמרת:   8 שעות  , מהם הפסקות:   30 דקות

רומן פרנק /הרדמת חיות בנוכחות מערכת
לשאיבת עודפי איזופלורן

7/2447  , משך דגימה  228  דקות   ,  0:00הרדמה -  240 דקות3 שפופרת פחם  פעיל 50/100 מ"ג

חל"מ0.052 GC-FID0.11**איזופלורן

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: חדר מס'  5104 הזרקה,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות  , מהם הפסקות:   30 דקות

אלהאם טאהא /הרדמה בנוכחות מערכת לשאיבת
עודפי איזופלורן

2/2447  , משך דגימה  118  דקותהרדמה -  120 דקות4 שפופרת פחם  פעיל 50/100 מ"ג

חל"מ0.122 GC-FID0.51**איזופלורן

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: חדר 5103,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות  , מהם הפסקות:   30 דקות

אולגה ישראל /הרדמת חיות 4/2447  , משך דגימה  235  דקותהרדמה -  240 דקות5 שפופרת פחם  פעיל 50/100 מ"ג

חל"מ3.32 GC-FID6.61**איזופלורן

מעבדה אלקטרופיזיולוגית מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: בדיקות אלקטרופיזיולוגיות/חדר 77,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות  , מהם הפסקות:   30 דקות

ריצ'ה אווסטי /הרדמת עכברים בקופסה וקנולציה 5/2447  , משך דגימה  55  דקות   ,  0:00הרדמה -  60 דקות6 שפופרת פחם  פעיל 50/100 מ"ג

חל"מ2 GC-FID< 0.31**איזופלורן

מדעים ב' מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: חדר 25/הרדמה,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות  , מהם הפסקות:   30 דקות

רינד ג'יבאריד /המתת חיות בתא אטום בהזרמת
איזופלורן

6/2447  , משך דגימה  238  דקות   ,  0:00שטיפה/ניקוי -  240 דקות7 שפופרת פחם  פעיל 50/100 מ"ג

חל"מ2 GC-FID< 0.11**איזופלורן
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מסקנות, המלצות והערות המעבדה:

סיכום ממצאים:

.TLV/TWA בדגימה מס'  4/2447 נמצאה חשיפה לאיזופלורן מעל רמה מירבית המותרת לתקן

1

הסברים:

א.  במהלך הניטור נמצאה חשיפה מעל רמה מירבית המותרת לעובדת אולגה ישראל שעסקה בהרדמת חיות בחדר 5103.
ב.  ההרדמה נעשתה בתוך מנדף מעבדתי.

2

המלצות:

א.  יש לבדוק תקינות של מנדף בחדר 5103 ולתקן אותו במקרה צורך.
ב.  יש לבצע בדיקת יעילות של המנדף ע"י גורמים מוסמכים.

ג.  יש לבדוק את אופן שימוש נכון במנדף ולפעול לצמצם את חשיפתה של העובדת.
ה.  מומלץ לבצע ניטור חוזר בתום פעילות מתקנת.

3

א.  הניטור בוצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים),  התשע"א -  2011
ב.  המעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של גורמים כימיים ופיזיקאליים ע"י משרד העבודה,  הרווחה והשירותים החברתיים.

ג.  המעבדה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לדיגום של גורם זה.
.ISO 17025 ד.  דיגום החומר ובדיקה אנליטית במעבדה חיצונית נערכו בהתאם לדרישות

ה.  הניטור מבוסס על סקר מקדים מס'  1560 מתאריך 28/10/2018.

4

סוף דוח טופס מהדורה מספר 12

שימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון  מבוצעות  כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.  המעבדה הינה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכות מעבדות
לביצוע בדיקות תעסוקתיות לרעש,  וגם לדיגום תעסוקתי של גורמים כימיים אשר סומנו בכוכבית,  ולדיגום ואנליזה של   גורמים כימיים אשר סומנו בשתי כוכביות.  ניטור חומרים כימיים בוצע בהתאם לנהלים של מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

תוצאות אנליזה מתיחסות רק לפריטים שנבדקו.  תאריך קבלת דוגמאות לאנליזה במעבדה הארצית לגיהות תעסוקתית תואם לתאריך ניטור.

הסמכה מספר 245זינגר   יבגני
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