
  

Instrukcja bezpieczeństwa – warsztaty na preparatach ludzkich

Miejsce:       POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej, Przeźmierowo ul. Leśna 42a

Informacje ogólne
POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej jest niezależnym centrum szkoleniowym dla lekarzy, lekarzy 
weterynarii oraz personelu medycznego. Do Państwa dyspozycji znajduje się sala konferencyjna, sala 
warsztatowa, VIP room, śluza, toalety, łazienki. Przez cały czas trwania szkolenia możecie Państwo korzystać 
z kafeterii oraz ekspresu do kawy. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania 
napojów alkoholowych.

Zabrania się fotografowania i filmowania preparatów ludzkich oraz pomieszczeń na terenie centrum 
szkoleniowego, a także publicznego rozpowszechniania takich materiałów, chyba, że uczestnik uzyskał 
uprzednio pisemną zgodę wyrażoną przez spółkę POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej sp. z o.o. z 
siedzibą w Przeźmierowie. 

Internet
W ośrodku dostępna jest bezprzewodowa sieć PoznanLab. Hasło do sieci: LabPoznan2015
Dostęp do sieci nie upoważnia do otwierania stron internetowych o charakterze pornograficznym lub innym 
niedozwolonym.

Sala warsztatowa
Materiał udostępniony na potrzeby kursu to świeże nieutrwalone tkanki ludzkie pochodzące ze zwłok. 
Preparaty należy traktować z należytym szacunkiem. Preparaty powinny być traktowane jako materiał 
zakaźny i należy podczas ich wykorzystywania zachować wszelkie środki ostrożności.

Warsztaty na świeżych ludzkich preparatach wymagają korzystania z rękawiczek i odzieży ochronnej 
dostępnych w pomieszczeniu śluzy. Rękawiczki i odzież ochronna powinny być używane wyłącznie w sali 
warsztatowej.

Ostre narzędzia powinny być stosowane ze szczególną ostrożnością, aby uniknąć zranienia siebie i innych 
uczestników. Ostre narzędzia (np. igły, ostrza skalpeli) muszą być umieszczone po warsztatach w 
wyznaczonym do tego celu pojemniku znajdującym się na każdym stanowisku warsztatowym. Skaleczenia i 
rany spowodowane przez ostre instrumenty, które wcześniej znajdowały się w kontakcie z preparatami, 
muszą być natychmiast zdezynfekowane i zaopatrzone. W takim przypadku prosimy o natychmiastowy 
kontakt  z organizatorem szkolenia.
Ze względów bezpieczeństwa stanowczo zabronione jest przenoszenie jakiejkolwiek części preparatów poza 
salę warsztatową oraz wychodzenie z sali warsztatowej w odzieży dedykowanej do ćwiczeń.
Korzystanie z urządzenia rentgenowskich wymaga używania fartucha ochronnego oraz używania  aparatu 
RTG tylko wtedy kiedy jest to bezwzględnie konieczne

Udział w warsztatach odbywa się na Państwa własne ryzyko. POZNAŃ LAB nie ponosi odpowiedzialności za 
obrażenia lub urazy doznane podczas udziału w szkoleniu.


