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INFORME D’ACCIDENT I INCIDENT / MALALTIA PROFESSION AL 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIDENT/INCIDENT: 
 
L’alumna està fent les pràctiques d’una assignatura de Grau en el Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició 
i Biotecnologia, tutelada per (anonimat). En el moment de l’accident estava homogeneïtzant una mostra de 
teixits amb fenol dins la vitrina de gasos. Quan va tancar un dels tubs eppendorf, aquest es va obrir 
sobtadament, esquitant-li unes gotes de fenol a la cara i la roba. El fenol és un producte químic molt 
corrosiu, i pot provocar greus cremades a la pell i mucoses encara que sigui en baixes quantitats. 
 
La pantalla de la vitrina no estava prou baixa per protegir-li la cara, i no duia ulleres de seguretat. L’alumna 
va patir cremades de segon grau a gran part de la galta dreta i damunt la cella. Per sort no va entrar fenol 
dins l’ull. És imprescindible dur ulleres de seguretat dins el laboratori i posar la pantalla de la vitrina de 
gasos tant baixa com sigui possible. Cal destacar que en cas de contacte amb productes químics, s’han 
d’utilitzar immediatament els rentaülls d’emergència (n’hi ha un a cada laboratori).  
 
Actualment l’alumnat de la UIB no rep formació ni informació suficient sobre els riscs en els laboratoris, la 
qual cosa és obligatòria segons l’Estatut de l’estudiant universitari (RD 1791/2010, articles 7 i 13) i l’Estatut 
del personal investigador en formació (RD 63/2006). Els alumnes tenen bata i ulleres de seguretat, que es 
lliuren a tots els alumnes de primer curs dels estudis amb pràctiques en laboratoris (la UIB subvenciona el 
50% d’aquest material). 
 
FORMA EN QUÈ ES VA PRODUIR: 
Contacte amb productes corrosius 
LESIONS PERSONALS: 
Cremades de segon grau a la cara. 

DANYS MATERIALS: 
Cap. 

VALORACIÓ DEL RISC:            GREU                     MODERAT                     LLEU 
 

MESURES DE PREVENCIÓ QUE CAL APLICAR: RESPONSABLE DATA 
PREVISTA 

DATA 
REAL  

PRESSUPOST 
APROXIMAT 

 
Totes les assignatures que tinguin una part pràctica o 
sortida de camp han d’incloure formació en prevenció de 
riscs, i també s’han d’entregar normes de seguretat a 
l’alumnat. Això ho ha de fer el professorat responsable de 
cada assignatura. 
El Servei de Prevenció disposa de material didàctic i 
informació, que lliurarà al professorat que ho sol·liciti. 
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Emissor de l’informe: 

 
Santiago Hernández 
Servei de Prevenció 
18/05/2012 

Vistiplau de la coordinadora del Servei de 
Prevenció: 

 
Francesca Garcias  
18/05/2012  

INFORME Núm.: 
 
12/2012 

 

REGISTRE FOTOGRÀFIC: 

 

 
 
Cremada química amb fenol a la cara (imatge obtinguda a internet, no 
correspon a l’alumna de la UIB). 

 
 


