LA FUNDACIÓ IMO OFEREIX CONSELLS PRÀCTICS PER
PROTEGIR LA VISIÓ A LA REVETLLA DE SANT JOAN
Distribueix 12.000 díptics informatius entre punts de venda de petards, farmàcies i òptiques, amb
motiu de la campanya "A la revetlla, cal Tenir ull"
Rentar amb aigua sense pressionar el globus ocular i acudir immediatament a un centre mèdic
especialitzat són les dues mesures bàsiques per intentar evitar seqüeles greus en cas d'accident
Barcelona, 17 juny de 2013./ Els petards i els jocs amb foc poden ser especialment perillosos per als
ulls si no s'utilitzen apropiadament i amb prudència, segons la Fundació IMO, que recomana
extremar la precaució per protegir la visió a la revetlla de Sant Joan. La fragilitat de la zona ocular i la
seva exposició al material pirotècnic, freqüentment manipulat de forma incorrecta, pot provocar
importants lesions oculars que en la majoria dels casos es podrien prevenir.
Per això, la Fundació IMO ha impulsat per tercer any consecutiu la campanya A la revetlla, cal tenir
ull! i ha distribuït 12.000 díptics informatius entre els principals punts de venda de petards, òptiques i
farmàcies de Catalunya, en col·laboració amb l'Associació de Fabricants i Majoristes de Catalunya de
Focs d'Artifici, el Col·legi Oficial d'Òptics optometristes de Catalunya i l'Associació de Farmàcies de
Barcelona. A més, els consells de la Fundació IMO s'integren dins de la campanya Revetlles amb
precaució, que Protecció Civil de la Generalitat posa en marxa a l'inici de cada temporada estival.
Com prevenir accidents
Segons explica el Dr. Daniel Elies, especialista en còrnia i cirurgia refractiva de l'IMO, la primera
precaució és "no fabricar petards casolans i comprar el material pirotècnic en centres autoritzats, on
ens puguin oferir normes d'ús i ens aconsellin en la selecció dels productes més adequats". A més,
afegeix que "cal parar especial atenció als nens i als adolescents, supervisant no només quins
materials adquireixen, sinó també com els manegen".
A l'hora de manipular petards, l'oftalmòleg de l'IMO recomana protegir els ulls amb ulleres especials i
irrompibles, així com evitar acostar-se a mirar la metxa o a comprovar l’error de l'explosiu. En cas de
no manipular directament el material pirotècnic, és igualment important mantenir-se el més allunyat
possible, tenint en compte que la distància de seguretat ha de ser major com més potent sigui
l'artefacte que utilitzem.
El Dr. Elies recorda que "cal tenir especial cura amb els explosius volàtils (com els coets) i evitar
llançar petards en alt, ja que poden esclatar a l'altura de la cara i provocar severes lesions en la visió".
De la mateixa manera, "és important vigilar amb la metralla, que pot danyar l'estructura ocular fins i
tot a molts metres de distància, sobretot si es posen petards dins de maons, ampolles o qualsevol
altre tipus de contenidors", afegeix.
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Com actuar en cas d'accident
Si la lesió és purament ocular, el primer que hem de fer en cas d'accident és rentar l'ull amb aigua
per treure les restes de metralla i evitar que segueixin cremant els teixits de la zona. L'especialista
afirma que "no eliminar les partícules que queden a la ferida, pot provocar que aquesta deixi una
cicatriu, s'infecti o, fins i tot, es faci més profunda, perforant i danyant les estructures oculars".
Per evitar-ho, és aconsellable rentar el contorn de l'ull amb aigua amarada en una gasa o teixit net,
evitant comprimir el globus ocular. Una altra bona opció és fer un petit forat en una ampolla de
plàstic que puguem pressionar amb facilitat, ja que "el rentat ha de ser suau però, alhora, provocar
un arrossegament". Així mateix, "si es produeix una ferida a la parpella o la cella que afecta els ulls,
cal pressionar la zona impactada per tallar l'hemorràgia, evitant, de nou, comprimir el globus ocular".
En qualsevol cas, el protocol d'actuació de la Fundació IMO indica que l'accidentat ha de ser
traslladat ràpidament a un centre hospitalari perquè pugui ser sotmès a un examen de les
estructures internes oculars. En aquest sentit, recorda que el dolor, en ocasions, no està relacionat
amb la gravetat del procés, de manera que petites ferides poden provocar grans molèsties, mentre
que lesions importants poden no ser doloroses. Segons el Dr. Elies, "és imprescindible acudir a
l'especialista, qui realment podrà valorar l'abast de la lesió i proporcionar el tractament més
adequat".
La campanya informa que la lesió ocular pot ser múltiple i variada i afectar un o dos ulls i que poden
produir-se des de petites cremades a les parpelles i erosions a la superfície ocular, fins a mutilacions
de teixits i esclat de l'ull amb pèrdua del seu contingut. Tot i que les ferides oculars per explosiu es
tracten actualment amb gran èxit, encara poden quedar seqüeles greus en alguns casos, de manera
que les mesures de prevenció són fonamentals.
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