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Laboratoriekitlen
for almindelige knapper. Nor -
malt vil kitlen være lukket for-
an, men der kan være typer af
arbejde, hvor hygiejnehensyn
medfører, at kitlen bør lukkes i
ryggen.

Undgå brug af åbentstående
kittel. En åben kittel øger risi-
koen for forurening af privat
tøj, men nedsætter også stink -
skabets evne til at fjerne foru-
reninger.

Forureninger må ikke spredes

Kitlen må ikke medtages i kan-
tinen, på kontorer m.m., da den
kan være forurenet med kemi-
kalier, smittefarlige organismer,
allergener m.m.

Efter arbejdstid skal kitlen kun-
ne opbevares i et skab, hvor der
ikke samtidig opbevares privat
tøj.

Ved nogle typer af arbejde, vil
det være et krav, at kitlen ta -
ges af – og hænges i laborato-
riet – når dette forlades. Det
gælder f.eks. i GMO-laboratori-
er og ved arbejde i dyrestalde.

Ved laboratoriearbejde er kitlen
standardbeklædning – et vær-
nemiddel, som arbejdsgiveren
afholder udgifterne til. Kitlen
bruges ikke blot for at skåne det
almindelige tøj, men også for
at beskytte mod skade lige stof-
fer, smittefare og brand.

Foretræk en kittel af bomuld 
– eller blandingsstof af f.eks.
po lyester og bomuld. 100% syn -
te tiske materialer bør ikke be -
nyt tes på grund af risiko for
dannelse af statisk elektricitet
og brandfare.

Kitlen skal være let at få af i til -
fælde af uheld, derfor er tryk-
knapper at foretrække, frem
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En åben kittel øger risikoen for 
forurening af privat tøj.
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kitlen kasseres. For be søg ende
og håndværkere skal der være
adgang til besøgskittel.

Der kan være behov for, at va -
s ke  tøj opbevares og håndteres, 
så kolleger eller vaskeriansatte
ikke udsættes for hudkontakt og
ind åndingsfare. Der er dog ikke
læn gere særlige krav til opbeva-
ring af og vask af kitler brugt i
GMO kl. 1 laboratorier. Hvis kit-
len er blevet forurenet med ak -
tivt GMO materiale, desinficeres
den, inden den lægges til almin-
delig vask.

Kitler kan også indgå i traditioner. F.eks. afbrænder farmaceutstuderende
deres kitler, når de har afsluttet studiets laboratorieøvelser – en praksis,
som i dag er godkendt af brandmyndighederne.

Nogle personer mener, at privat
tøj er tilstrækkeligt ved labora-
toriearbejde. En sådan adfærd
betyder, at forureninger kan
spredes på en “usynlig måde”,
fordi de pågældende selvfølge -
lig ikke aftager “arbejdstøj et”,
når de forlader laboratoriet.
Arbejds miljøorganisa ti o nen og
ledelsen må i sådanne til fæl de
træde til med adfærdsregule-
rende foranstaltninger.

Kitlen bør vaskes jævnligt, og
sker der større uheld med spild
af farlige kemikalier el.lign., bør
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