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INFORME D’ACCIDENT I INCIDENT / MALALTIA PROFESSION AL  

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIDENT/INCIDENT: 
 
Dos tècnics de laboratori estaven tallant una tela per ordre dels responsables del laboratori. Varen fer 
aquesta feina entre les 11,30h i les 13h, i poc després un dels tècnics va començar a notar ardor i 
sensació de cremor a les mans i a la cara i ulls (l’altre tècnic només va tenir símptomes a les mans). Varen 
ser atesos en el servei mèdic, on els varen diagnosticar dermatitis de contacte, i els varen aplicar pomada 
amb cortisona. Varen derivar els tècnics a urgències. 
 
Hem xerrat amb els responsables del laboratori i ens han confirmat que aquesta tela està impregnada amb 
un insecticida (deltametrina). La capsa que contenia la tela no tenia cap indicació de risc. Els responsables 
del laboratori no van informar als tècnics de laboratori que la tela estava impregnada amb un insecticida ni 
els van dir que havien d’utilitzar equips de protecció. S’adjunta la fitxa de seguretat química de la 
deltametrina on especifica els riscos que comporta. 
 
FORMA EN QUÈ ES VA PRODUIR: 
Contacte amb substàncies químiques 
LESIONS PERSONALS: 
Dermatitis de contacte amb gran simptomatologia, sense 
baixa laboral 

DANYS MATERIALS: 
Cap 

VALORACIÓ DEL RISC:               GREU                   MODERAT                     LLEU 

MESURES DE PREVENCIÓ QUE CAL APLICAR: RESPONSABLE  DATA 
PREVISTA 

DATA      
REAL  

PRESSUPOST 
APROXIMAT 

 
Recordar als responsables de tots els laboratoris de la 
UIB que han d’aplicar les mesures de prevenció i 
protecció quan encomanin feines al seu personal i a 
treballadors externs (tècnics de laboratori, manteniment, 
netejadores, etc.), als quals han d’informar de forma 
clara sobre els riscos que comporta la feina. 
 

 
Grups de 
recerca / 
Servei de 
Prevenció 

 

 
-- 

 
Juliol 
2010 

 
-- 

EMISSOR DE L’INFORME: 
 
 
 
Santiago Hernández 
Servei de Prevenció 
15/07/2010 

Vistiplau PRESIDENT DEL COMITÈ DE 
SEGURETAT I SALUT: 
-- 

INFORME Núm.: 
 
11/2010 

 

REGISTRE FOTOGRÀFIC:  
 

 
 

S’HA DISTRIBUÏT CÒPIA DE L’INFORME A LES SEGÜENTS P ERSONES: 
- Responsables del grup de recerca. 
- Membres del Comitè de Seguretat i Salut (per mail). 
- Directors de Departament de Biologia, Biologia Fonamental, Química i Física (per mail), perquè el 

distribueixin entre el seu personal. 
 


