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GV438: Isotoplaboratorium/ Ekstraksjon/ tynnsJiktrom  
 

(Rutinen ble sist oppdatert 04.08.2015) 

Hoved-/romansvarlig: ARILD RUSTAN, tlf 56558 

Opplæringsansvarlig: ARILD RUSTAN  

AKTIVITETER 

• Alt arbeid med radioaktive kilder 

• Celle- og enzymforsøk med radioaktive stoffer (merket med 3H, 14C, 32P eller 125I). 

• All oppbevaring av radioaktive isotoper 

• Laboratoriet er godkjent som type C laboratorium 

• Ekstraksjon av lipider og inndampning vha nitrogen 

 

REGLER 

• Alt arbeid i dette rom må alltid skje i avtrekk pga. stor helsefare ved bruk av organiske 

løsemidler!  

• Pass på at luken(e) på avtrekkene holdes så langt nede som mulig for mest effektivt avtrekk. 

• Alle som arbeider med radioaktive isotoper skal før oppstart ha gjennomført og fått godkjent 

kurs i strålevern og radioaktivitet. 

• Alle skal bruke frakk, helst en egen frakk som alltid henger på isotoplabben (bak døra). 

• Bruk alltid hansker når du arbeider med radioaktivitet, og skift ofte. OBS! ikke bruk 

hansker i kontakt med dørhåndtak, fellesinstrumenter etc.! 

• Når det arbeides med 14C, 32P eller 125I skal Geiger- Müller- teller være slått på. NB! 

Husk å nullstille før det radioaktive stoffet tas i bruk. 

• Ved arbeid med 32P benyttes alltid skjerming med pleksiglass. Avfall inneholdende 32P 

legges i egen pleksiglassbeholder. 

• Uttak fra den radioaktive kilden og arbeid med større mengder radioaktivitet (> 40 MBq 

eller 1 mCi) skal alltid skje i avtrekkskap. Alle uttak fra kilden loggføres også i egen 

bok med dato, mengde, aktivitet og navn. 

• Laboratoriebenken skal være dekket med absorberende plastbelagt papir eller plastbrett. 

Plasten skal ligge mot benken. Papiret skiftes straks ved søl, og benken vaskes godt og 

kontrollmåles. 

• Vask alltid hendene etter arbeid med radioaktivitet. 

• Kontroller alltid hender, frakk, laboratoriebenk, avtrekkskap etc. med Geiger-Müller- 

teller etter avsluttet arbeid med 14C, 32P og 125I. Dette er spesielt viktig for isotoper med høy 

radiologisk giftighet som 125I (gruppe 2). 14C og 32P klassifiseres i gruppe 3 – moderat giftighet, 

mens 3H er i gruppe 4 – lav giftighet. 

• Laboratoriet skal merkes tydelig hver gang det arbeides med en isotop. Et skilt som angir 

hvilken isotop det arbeides med henges opp på døren. 

• Det forbudt å spise eller drikke på laboratoriet.  
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• Gravide kan normalt jobbe med radioaktivitet i de mengder som er tillatt på type C-lab. Det 

finnes egne retningslinjer (Statens strålevern, veileder 2), konferer med 

strålevernskoordinator (lokal eller sentral) for å få en vurdering av arbeidet.  

• Utstyr som tilhører isotoplaboratoriet skal ikke forflyttes ut av rommet. Dette gjelder 

stativer, pipetter, glassutstyr etc. 

• Alle må rydde og vaske etter seg, og forlate labben i en slik stand man selv ønsker å finne 

den. 

• OBS! Isotoplabben skal alltid være låst. 

Det finnes egne merkede avfallsbokser for radioaktivt avfall. Gi beskjed til Arild Rustan når 

den begynner å bli full og kan hentes.  

 

INSTRUMENTER/UTSTYR 

Navn/type Instrumentansvarlig Opplæringsansvarlig Anmerkninger 

Sentrifuge: Sigma 2-15 Arild Rustan Arild Rustan  

Inkubatorskap: Jouan IGO 150 m/ CO2 

gassflaske 

Arild Rustan Arild Rustan 
 

Mikroskop: Seiwa Optical® Tissue 

culture microscope, STC-BI 

Arild Rustan Arild Rustan 
 

RISIKOVURDERING 

Risiko Forebyggende tiltak 

Isotoper – strålefare (kun 3H og 14C) Alle brukere må ha gjennomgått godkjent kurs 

Gass under trykk  

 

HMS – INSTALLASJONER 

• Øyeskylleveske 

• Brannslukningsapparat  

• Brannteppe 

• Risikoavfallsboks i pleksiglass- boks til 32P-avfall 

• Geiger-Müller-teller 

 

 

 

 

  


	GV438 start
	GV438 rest

