10 CLAUS PER PROTEGIR ELS ULLS PER SANT JOAN
Actuar amb cautela i adoptar mesures preventives bàsiques són dos dels consells que promou la
Fundació IMO a través de la campanya “A la revetlla, cal tenir ull”
Barcelona, 20 de juny de 2016/ Amb motiu de la revetlla de Sant Joan, la Fundació IMO recorda les
10 claus a tenir en compte per protegir els ulls quan es manipula material pirotècnic. Aquests
consells són l'eix de la campanya “A la Revetlla cal tenir ull!”, que té el suport de Protecció Civil de
la Generalitat, el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) i l’Associació de
Farmàcies de Barcelona (AFB) i que, des del passat 6 de juny, ha distribuït més de 12.000 fullets
informatius en centres d'òptica, farmàcies i distribuïdores de materials pirotècnics de Catalunya.
Entre la informació de la campanya, destaquen 10 claus per protegir els ulls durant la revetlla de
Sant Joan:
1. Adquirir el material pirotècnic en llocs autoritzats que ofereixin garanties de fabricació i que
puguin aconsellar-nos en la selecció dels productes.
2. Sobretot en el cas dels nens, vigilar que els productes que adquirim siguin adequats a cada
edat.
3. Un cop comprat el material pirotècnic, tenir cura del seu ús correcte.
4. Evitar fabricar petards casolans.
5. No llançar el material pirotècnic enlaire ni col·locar-lo dins d’ampolles o d’altres productes
contenidors.
6. No apropar-se a mirar la metxa en cas que el petard no exploti i mantenir sempre una
distància de seguretat prudent.
7. Utilitzar ulleres protectores.
8. En cas que una ferida a la cara afecti els ulls, pressionar la zona impactada sense comprimir
el globus ocular.
9. En cas de ferida ocular, netejar suaument amb aigua i tapar l’ull amb una gasa.
10.
Anar al servei d’urgències perquè l’especialista pugui examinar les estructures
oculars i, així, determinar la gravetat de la lesió i proporcionar el tractament adequat.
A aquests 10 consells, el Dr. Daniel Elies, especialista del Departament de Còrnia i Cirurgia
Refractiva de l’IMO, hi afegeix una consideració important: no relacionar el grau de dolor amb la
gravetat de la lesió, ja que “les ferides petites poden provocar molèsties grans i les més greus
poden no ser doloroses”, segons corroboren sovint al servei d'Urgències de l’IMO, que està
operatiu les 24 hores els 365 dies de l'any.
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