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REGRAS PARA USO E LIMPEZA DA CABINE DE SEGURANÇA (CS) II B2 

Objetivo: Este POP define e padroniza as regras para a conduta dos técnicos e 

pesquisadores, no que diz respeito à limpeza e preparação da Cabine de Segurança (CS) II 

B2, antes e após sua utilização. Destina-se aos técnicos e pesquisadores envolvidos em 

atividades de rotina executadas na Seção de Biotério da Faculdade de Odontologia de Bauru 

da Universidade de São Paulo. 

EXECUTANTE OPERAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESQUISADOR 

1) Ligar o fluxo laminar;  

2) Usando luvas e mascara: limpar toda a superfície interna da 

cabine com álcool 70%; 

3) *Colocar todos os materiais necessários dentro da capela 

biológica (pipetador, pipetas, ponteiras e tubos);  

4) Antes do uso: Ligar a ventilação da cabine e a luz UV por 15 

minutos;  

5) Manter a cabine fechada enquanto a luz UV estiver ligada; 

6) Conduzir as manipulações no centro da cabine, mantendo o vidro 

frontal na posição indicada; 

7) Minimizar os movimentos dentro da cabine; 

8) Ao termino dos procedimentos: 

9) Recolher todo o qualquer lixo# de dentro da cabine; 

10)  Limpar com álcool 70%, antes de retirar da cabine, todos os 

materiais utilizados;  

11) Limpar toda a superfície interna da cabine com álcool 70%  

12) Fechar a cabine; 

13)  Ligar a luz UV por 15 minutos;  

14)  Desligar a luz UV e , em seguida, desligar o fluxo laminar.  

* Para retirar ou abrir qualquer coisa que está dentro da cabine biológica à mesma deve 

estar com o fluxo de ar funcionando 

#Se necessário ser autoclavado: lacrar o lixo no interior da cabine e limpar sua superfície 

com álcool 70% antes de retirar da cabine  

** caso haja ACIDENTE com material contaminado dentro da cabine de segurança:  

Retirar a luva contaminada dentro da cabine; fechar a cabine por alguns segundos 

enquanto coloca um novo segundo par de luvas; no caso de líquido colocar um papel toalha 

em cima e borrifar álcool 70% em cima do papel; deixar o papel absorver todo o líquido e 

jogá-lo fora no lixo destinado à autoclave; sempre promover a limpeza das bordas para 

dentro; recolher todo o material contaminado e colocá-lo no lixo para autoclave ainda 

dentro da cabine; ao finalizar a limpeza do acidente proceder à limpeza normal da cabine 

com descarte do primeiro par de luvas. 
 


