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هودهای ایمنی زیستی به سه گروه تقسیم می شوند:
کالس 1: از این کالس جهت کار کردن با مواد شیمیایی 

و رادیونوکلوئوتیدها استفاده می کنند. 
در  عفونی  مواد  با  کردن  کار  جهت   :2 کالس 
از  دارد  امکان  و  دارد  بهتری  کاربرد  ها،  آزمایشگاه 

مدل های A1 ،B2،B1 و A2 باشد.
کالس 3: این نوع از هودهای ایمنی زیستی، عالوه بر 
بیولوژیک  عوامل  برای  شد،  گفته  قبال  که  هایی  ویژگی 

خیلی خطرناک هم، قابل استفاده است.

نحوه کار با هود آزمایشگاهی
◀  حتما قبل از اینکه با هود آزمایشگاهی کار کنید، کلید 
وزنده آن را به مدت 10 تا 15 دقیقه روشن بگذارید و 

برای کنترل کردن ذرات موجود در هوا از یکی از تجهیزات آزمایشگاهی 
به نام هود آزمایشگاهی یا Biological Safety Cabinet استفاده 

می شود. گزارشات و بررسی ها، حاکی از آن است که فعالیت هایی مثل 
میکروب شناسی )یا کشت میکروب(، تهیه اسید و سانتریفیوژ باعث ایجاد و 

شکل گیری آئروسل یا ذرات معلق درهوا شده که موجب مبتال شدن پرسنل به 
بیماری می شود. کار هودهای ایمنی زیستی جداسازی این ذرات از هوا است.

هود آزمایشگاهی در چه مواردی مورد استفاده قرار 
می گیرد؟

 در آزمایشگاه ها برای حفاظت کردن از پرسنلی که با 
مواد عفونی کار می کنند.

 حفاظت از پرسنل دربرابر تجزیه نمونه هایی که 
موجب ایجاد آلودگی می شود.

 برای جلوگیری از منتشر شدن آلودگی در هوا بر اثر 
کار با مواد شیمیایی .

 برای انجام کار های معمولی که با انگل ها، باکتری 
ها، ویروس ها، قارچ ها )پاتوژن ها(، کشت های سلولی 

و شرایطی که با تولید سم در ارتباط است، از هود 
آزمایشگاهی استفاده می شود.

هود آزمایشگاهی اتاقکی از جنس استیل دارد و جلوی آن 
شیشه ای عمودی قراردارد وبه دلیل اینکه به آسانی باال و 
پایین می شود این کاربرد را به کاربر می دهد که فعالیتی که 
توسط دستانش در داخل هود انجام می دهد را مشاهده کند. 
این هودها دارای اشعه ماوارء بنفش، پریز برق، خرطوم هایی 

برای تخلیه هوا، موتور الکتریکی و سیستم تهویه هوا هستند.
هود  در  موجود  هوای  تخلیه  های  لوله  مکش  کار 
از طریق  آزمایشگاهی، دور کردن ذرات عفونی آزمایشگاه 

فیلتر HEPA1 هود است. 

هود آزمایشگاهی

                مقاله علمی وفنی
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   مهندس نیلوفر حسن

های المینار را می توان پیش نیازهای تخصصی کارهای 
مسائل  برای  ها  آن  از  استفاده  و  دانست  آزمایشگاهی 
معمولی مختلف آزمایشگاهی، به خصوص در حوزه های 
پزشکی، داروشناسی، الکترونیک و صنعتی مناسب است.

ساختمان هود المینار

هود جریان آرام و خطی )هود المینار(
 کابینت هود المینار:

جنس  از  باید  کابینت  برای  استفاده  مورد  ماده  الف( 
فوالد مقاوم در برابر خوردگی)Stainless Steel(  باشد.

ب( در کابینت از المپ هایUV-C  استفاده می شود که 
میکروب ُکش هستند.

اُپراتور از کابینت، الزم است  پ( در زمان استفاده ی 
این چراغ یا المپ خاموش باشد تا بیماری های جبران 

ناپذیر پوستی را موجب نشود.
ت( این المپ ها در زمان عدم استفاده ی اُپراتور فضای 

داخلی کابینت را استریلیزه می کند.
سرعت جریان هوای المینار: از 0.3 تا 0.5 متر بر ثانیه.

 هدف هود المینار: محافظت از آلودگی محیط قابل 
انتقال به مواد مورد استفاده درون کابینت؛ و نه اُپراتور.

 قابلیت هود المینار: در برابر مواد بیوهازارد )مواد 
برای  که  سمی  و  میکروبی  میکروبیولوژیک،  خطرناک 
سالمتی مضر هستند( و نیز بخارهای شیمیایی نمی تواند 

محافظت نماید و نباید استفاده شود.
 فیلتر در هود المینار: از فیلترهای HEPA استفاده می شود 

که هوای اتاق را می کشد و هوای تمیز تحویل می دهد.
در شکل های زیر به وضوح می توان نحوه چرخش هوا را 
با توجه به نوع فیلتر، محصول و فلش ها مشاهده و تحلیل کرد. 

توسط الکل 70% سطح داخلی هود را ضدعفونی کنید.
◀  سعی کنید همواره در انتهای هود فعالیت کنید.

داخل هود وجود  در  که  اضافی  نمونه های  و  ◀  وسایل 
دارد را خارج کنید.

◀  اگر هود شما به المپ ماوراء بنفش تجهیز شده است، 
توسط الکل آن را هفته ای یکبار تمیز کنید.

◀  هنگامی هم که کارتان با هود تمام شد، آن را با الکل 
70% ضدعفونی کنید.

◀  وقتی که کارتان با هود تمام شد بعد از گذشت 10 الی 
20 دقیقه هود را خاموش کنید.

◀ بعد از خاموش کردن المپ دستگاه،  پنجره شیشه ای 
جلوی هود را ببندید.

◀  اگر می خواهید هود فعالیت مطلوبی داشته باشد آن را 
به دور از جریان هوا )پنجره ها یا درب ها( نگه دارید.

◀  بهتر است جهت استفاده از یک شعله، هود دارای لوله 
کشی گاز باشد.

هود المینار
علت به کارگیری هود المینار

به دنبال استفاده از هود المینار، محیط های کاری خواهیم 
داشت که توسط به جریان انداختن هوا از بین یک سیستم 
در  کاری  سطح  یک  میان  از  آن  کردن  تهی  و  فیلتراسیون 
آلوده  ذرات  از  عاری  جهتی،  تک  یا  المینار  هوای  جریان 
محیطی  ها  آن  گفت  باید  نتیجه  در  بود.  خواهند  کننده 
تواند  می  امر  این  و  دارد  تمیز  هوایی  که  کنند  می  فراهم 
از مواد  باشد.  از کارهای آزمایشگاهی  نیاز یک سری  پیش 
استفاده   آن می شود  داخل محفظه  در  بزرگ هم  و وسایل 
 کرد. همچنین  هوا را به صورت مستقیم به صورت اُپراتور 

)۸ ساعت برروز( نمی دمد.
اگر بخواهیم طوردیگر به این قضیه بنگریم، باید گفت هود 
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یعنی   :)Turbulent( برهم  درهم  متالطم،   

جریانی که در آن هوا جهت های مختلفی دارد و نمی 
توان مسیرآن را پیش بینی و مشخص کرد.

منابع: 
1- گروه آموزش تجهیزات پزشکی جهاد دانشگاهی- واحد علوم پزشکی 

تهران
2-https://t.me/joinchat/AAAAAEAjK9uC9G_H7QZP0w

3-http://www.parslab.com/products/hoods/laminar-flow-hood

4-http://www.bmecenter.ir

در شکل های زیر به وضوح می توان نحوه چرخش هوا 
و  مشاهده  ها  فلش  و  محصول  فیلتر،   نوع  به  توجه  با  را 

تحلیل کرد:

جریان المینار
 خطی، آرام )Laminar(: یعنی جریانی که در آن هوا 
به صورت مالیم، خطی، آرام و در یک جهت حرکت می 

کند و مسیرش قابل پیش بینی است.

                   مقاله علمی


