“A la revetlla cal tenir Ull!”
10 claus per protegir els ulls per Sant Joan
Òptiques, farmàcies i punts de venda de pirotècnia de Catalunya s'acullen a la campanya de la
Fundació IMO amb la distribució de 12.000 fullets amb consells de prevenció per a la revetlla
El decàleg de recomanacions, que té el suport de Protecció Civil de la Generalitat, també estarà
present en xarxes socials amb l'etiqueta #RevetllaSegura

Barcelona, 19 de juny de 2017./ La Fundació IMO edita, per setè any consecutiu, el decàleg de
consells de prevenció que cal tenir en compte si manipulem material pirotècnic, així com algunes
recomanacions sobre els primers auxilis bàsics que podem posar en pràctica en cas d'accident. Tot
això, integrat en la campanya “A la revetlla cal tenir ull!”, un any més amb la col·laboració de
Protecció Civil de la Generalitat, del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC),
de l’Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB) i de l’Associació de Fabricants i Majoristes de
Pirotècnia de Catalunya. Durant tota la campanya, que va començar a difondre’s el passat 2 de
juny, s'estan distribuint més de 12.000 fullets informatius en centres d'òptica, farmàcies i punts de
venda de pirotècnia de Catalunya. Així mateix, aquestes claus estaran també disponibles a les
xarxes socials de les entitats col·laboradores, a través de l'etiqueta #RevetllaSegura i de la
plataforma online que promou Protecció Civil de la Generalitat, com a part del pla de prealerta que
duu a terme amb motiu de la revetlla.
Preveure possibles accidents i reaccionar amb encert
La campanya adverteix que el material pirotècnic pot causar multitud de lesions oculars provocades
pel mal ús dels petards o focs artificials. “Poden ser lleus o moderades, com ara petites cremades a
les parpelles, o greus, i arribar fins i tot a provocar l'esclat, amb la consegüent pèrdua del globus
ocular”, explica el Dr. Daniel Elies, especialista del Departament de Còrnia i Cirurgia Refractiva de
l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO).
No obstant això, moltes d'aquestes lesions es poden evitar seguint unes precaucions bàsiques, com
ara utilitzar ulleres protectores quan es manipulen petards i focs artificials o mantenir-nos allunyats
de la metxa. La campanya també recomana extremar aquestes mesures en presència dels nens i
nenes i supervisar la compra i l’ús de productes pirotècnics, sempre en centres autoritzats i sota el
control d'un adult.
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En cas d'accident, la Fundació IMO assegura que la clau és actuar amb encert i rapidesa, tal com
adverteix l’oftalmòleg: “El grau de dolor no és un factor que determini la gravetat del cas, ja que
lesions molt greus poden passar totalment desapercebudes i no provocar cap tipus de molèstia.”
Per tot això, en cas d'accident, l'especialista recomana visitar un centre hospitalari per descartar
lesions en les estructures oculars que puguin posar en perill la visió.
10 CLAUS PER A UNA #REVETLLASEGURA
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 d’emprar-lo correctament.
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.
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