ARRENCA LA CAMPANYA “A LA REVETLLA CAL TENIR ULL”
La Fundació IMO impulsa per sisè any aquesta iniciativa, que té l'adhesió de Protecció Civil de la
Generalitat, òptiques, farmàcies i punts de venda de material pirotècnic de Catalunya
Els especialistes aconsellen extremar les precaucions, ser prudents i reaccionar amb rapidesa per
evitar lesions greus o permanents
Barcelona, 6 de juny de 2016/ La Fundació IMO engega la sisena campanya divulgativa amb motiu
de la revetlla de Sant Joan: "A la revetlla, cal tenir ull!”, un decàleg de consells que posen l'accent
sobre les precaucions que es deuen tenir en compte quan es manipula material pirotècnic. A més,
Protecció Civil de la Generalitat també difondrà aquests consells a través de la seva plataforma en
línia, com a part del pla PREALERTA que aquesta entitat duu a terme anualment per prevenir i
actuar davant qualsevol incidència que pugui produir-se amb motiu de la revetlla. La campanya
estarà vigent del 6 al 23 de juny, tots dos inclosos.
Xarxes socials per una #RevetllaSegura
A la campanya hi col·laboraran, a més, el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya
(COOOC) i de l’ Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB), que ofereixen el seu suport, un any
més, a través dels seus canals de comunicació i amb la presencia de 12.000 fulletons informatius en
centres d'òptica, farmàcies i distribuïdores de materials
pirotècnics de Catalunya. Així mateix, totes les entitats
difondran aquests consells a través de les seves xarxes
socials, amb l'etiqueta #RevetllaSegura que promou
Protecció Civil de la Generalitat.
Extremar les precaucions i ser prudents
La campanya adverteix que, si no s'utilitzen correctament i
amb prudència, els petards i els jocs amb foc poden resultar
especialment perillosos per als ulls. De fet, la zona ocular és
extremadament fràgil i qualsevol accident pot provocar
lesions múltiples i variades tant a les parpelles com a la
superfície dels ulls, que poden fins i tot esclatar i patir la pèrdua del contingut. Tal com explica el
Dr. Daniel Elies, especialista del Departament de Còrnia i Cirurgia Refractiva de l'Institut de
Microcirurgia Ocular (IMO), “és important evitar totes aquelles actituds que puguin fer que els
petards explotin prop de la cara, com per exemple llançar-los en l'aire”. En aquesta línia, la
Fundació IMO també recomana mantenir-se a una distància prudencial de la metxa de l'explosiu i
allunyat del material pirotècnic una vegada encès. Així mateix, és imprescindible utilitzar ulleres
protectores en fer ús d'aquest tipus de materials per evitar exposar la zona ocular.
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Reaccionar amb encert i rapidesa
En cas d'accident, o de patir una ferida a la cara que afecti la zona ocular, els oftalmòlegs de l’IMO
recomanen pressionar la zona impactada amb un dit per tallar l'hemorràgia, netejar l'àrea afectada
amb una gasa mullada per eliminar les partícules que puguin seguir danyant l'ull (sense comprimir
el globus ocular) i acudir ràpidament a un centre hospitalari per a un examen de les estructures
internes oculars. Així mateix, el Dr. Elies recorda que “el grau de dolor pot no estar relacionat amb
la gravetat de la lesió. Les ferides més petites poden provocar grans molèsties i les més greus
poden no ser doloroses”.
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