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10 CLAUS PER A UNA REVETLLA SEGURA
La campanya A la revetlla cal tenir ull!, de la Fundació IMO, recull recomanacions sobre com cal actuar en
cas d'accident ocular causat pel mal ús de material pirotècnic i com es pot prevenir
Oftalmòlegs i fabricants aconsellen extremar les precaucions amb els petards d'explosió, que representen
el 20 % de les vendes i que poden ocasionar lesions greus a la zona oculofacial
Barcelona, 17 de juny de 2019./Què hem de tenir en compte quan manipulem petards o uns altres tipus de
materials pirotècnics? Com cal actuar en cas d'accident, especialment si es produeix a la zona ocular? La
campanya A la revetlla cal tenir ull!, promoguda per novè any consecutiu per la Fundació IMO, dona
resposta a aquestes qüestions, en forma de decàleg per a una revetlla segura.
Enguany, la campanya torna a tenir la col·laboració de Protecció Civil de la Generalitat i de l’Associació de
Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, un suport que ha permès la distribució de cartells
informatius amb els consells de la campanya en més de 500 punts de venda de pirotècnia. Així mateix,
aquestes recomanacions també estaran disponibles ala web www.revetllasegura.org, a les xarxes socials,
amb l'etiqueta #RevetllaSegura, com també a la plataforma digital del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, a part dels consells d'autoprotecció que Protecció Civil activa amb motiu de la
revetlla.
A la revetlla cal tenir ull! se centra en les mesures de prevenció per a manipular qualsevol tipus d'artefacte
pirotècnic, especialment quan s’utilitzen petards d'explosió. “El principal risc d'aquests artefactes és que
poden arribar a esclatar amb molta força, i les seves restes o el foc poden impactar a la cara”, adverteix el
Dr. Daniel Elies, del Departament de Còrnia, Cataractes i Cirurgia Refractiva de l'Institut de Microcirurgia
Ocular de Barcelona (IMO). Els petards d'explosió representen el 20% de les vendes durant la revetlla,
segons explica Albert Cunillera, membre de l’Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de
Catalunya: “Alguns dels més venuts són els “trons amb metxa”, els coets de canya o els petards més comuns,
que consisteixen en un cilindre que s'encén des de la base”. No obstant això, el majorista recomana ser
especialment cauts amb els anomenats “xinos”, “els més utilitzats pels nens”.
Per tot això, “és important seguir mesures de prevenció bàsiques, com no acostar-se els petards a la cara, no
tirar-los enlaire i mantenir-hi una distància de seguretat, especialment si els activen els més petits de la casa,
que han d'estar sempre supervisats per un adult. També recomanem l’ús d’ulleres protectores”, afegeix
Elies, que recorda que “les lesions molt greus poden no ser doloroses o causar molèsties aparents o
viceversa”. En cas d'impacte, el primer pas és netejar la zona danyada suaument, sense exercir pressió, amb
aigua o amb una gasa i, a continuació, dirigir-se a un centre mèdic perquè l'oftalmòleg pugui practicar una
exploració completa, determinar la magnitud de la lesió i recomanar el tractament més indicat”.
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Adquiriu el material pirotècnic a llocs autoritzats i amb totes les garanties.
Vigileu que els productes adquirits siguin adequats a cada edat.
Una vegada comprat el material pirotècnic,utilitzeu-lo correctament.
Eviteu fabricar petards casolans.
No llenceu el material pirotècnic enlaire, ni el col·loqueu dins d'ampolles o altres envasos.
No us acosteu a mirar la metxa i mantingueu sempre una distància prudent de seguretat.
Utilitzeu ulleres protectores.
En cas de ferida a la cara que afecti els ulls, pressioneu la zona sense comprimir el globus ocular.
En cas de ferida ocular, netegeu-la suaument amb aigua i tapeu l'ull amb una gasa.
Acudiu al servei d'urgències sempre en cas d’accident.
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