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INFORME D’ACCIDENT I INCIDENT
DESCRIPCIÓ:
Una becària estava connectant una pipeta de vidre en un dosificador, i amb la pressió la pipeta es va
trencar, provocant talls importants en un dit i en la palma de la mà. Inicialment va ser atesa en el Servei
Mèdic, però donat que els talls eren profunds, la varen derivar a un Hospital on li varen posar punts al dit i
a la mà.
Dies després va tornar al metge per molèsties a la mà, i varen detectar que havien quedat petits
fragments de vidre dins la palma de la mà. El mes d’agost la varen operar per treure els fragments de
vidre. Actualment fa feina normalment i en principi no li quedaran seqüeles.
Aquest tipus d’accident és bastant freqüent (ja hem tingut diversos accidents similars els darrers anys,
tant amb alumnes com becaris), i és molt difícil d’evitar, atès que és relativament fàcil que el material de
vidre pugui tenir petites esquerdes no visibles a simple vista, les quals faciliten el trencament del vidre
quan s’aplica pressió. La millor solució és substituir el material de vidre per plàstic resistent sempre que
sigui possible.
FORMA EN QUÈ ES VA PRODUIR:
Talls i/o cops per objectes o eines
LESIONS PERSONALS:
Diversos talls a la mà
VALORACIÓ DEL RISC:
GREU
MESURES DE PREVENCIÓ QUE CAL APLICAR:
Valorar la possibilitat de substituir gradualment el
material de vidre (pipetes, matrassos,...) per material
de plàstic resistent, quan sigui tècnicament possible.
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S’HA DISTRIBUÏT CÒPIA DE L’INFORME A LES SEGÜENTS PERSONES:
- Josep Aguiló, Vicerector de Planificació Economicoadm. i president del Comitè de Seguretat i Salut
- Delegats de prevenció i altres membres del Comitè de Seguretat i Salut
- Professor responsable de la becària.
- Directors dels Departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Química.

