23 de juny · Revetlla de Sant Joan

10 CONSELLS PER PROTEGIR ELS ULLS DURANT LA REVETLLA
La campanya “A la revetlla cal tenir ull!”, de la Fundació IMO, recull recomanacions per prevenir i els
accidents oculars causats pel mal ús de materials pirotècnics i saber com cal actuar en cas que se’n
produeixin
Amb la col·laboració de Protecció Civil de la Generalitat, el COOOC i AFB, el decàleg ja està disponible a
farmàcies, òptiques i centres de venda de pirotècnia de Catalunya
Barcelona, 20 de juny de 2018./ Coneixem els principals aspectes a tenir en compte quan utilitzem material
pirotècnic? Prevenir accidents oculars i saber actuar correctament si arriben a produir-se són els dos eixos de
la campanya “A la Revetlla cal tenir ull!”, promoguda per vuitè any consecutiu per la Fundació IMO amb
motiu de la festivitat de Sant Joan i que compta amb un decàleg de consells a tenir en compte a l'hora de
manipular petards, focs artificials o bengales, entre altres.
Un any més, la campanya s'està duent a terme amb la col·laboració de Protecció Civil de la Generalitat, el
Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC), l’Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB) i
l’Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya. Gràcies a aquest suport, entre el 8 i l'11 de
juny s'han distribuït més de 12.000 fullets informatius a prop d'un centenar de centres d'òptica, farmàcies i
punts de venda de pirotècnia de tot Catalunya. Els consells també estan disponibles a través de l'etiqueta
#RevetllaSegura als perfils de xarxes socials de les entitats col·laboradores, així com a la plataforma digital
del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, com a part dels consells d'autoprotecció que
Protecció Civil activa amb motiu de la revetlla.
Prevenir accidents i actuar amb celeritat
“A la Revetlla cal tenir ull!” explica les mesures de prevenció bàsiques davant el maneig de materials
pirotècnics, tant si s’han d’aplicar a un mateix com als més petits de la casa. També adverteix sobre la
multitud de lesions oculars que poden produir-se a causa del mal ús d'aquests dispositius, tal com recorda el
Dr. Daniel Elies, oftalmòleg del Departament de Còrnia, Cataracta i Cirurgia Refractiva de l’IMO: “No hem de
relacionar el dolor amb la gravetat, ja que algunes de les lesions més complexes poden passar
desapercebudes, ja que no comporten molèsties aparents.” Per això, en cas d'impacte a l'ull o a zones
properes, l'especialista recomana “netejar la ferida ocular suaument amb aigua, tapar-la amb una gasa i anar
d'urgències perquè l’oftalmòleg pugui determinar la magnitud de la lesió i indicar el tractament més
adequat”.
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10 CLAUS PER UNA #REVETLLASEGURA
1. Comprar el material pirotècnic a llocs autoritzats que ofereixin garanties de fabricació i on puguin
aconsellar-nos a l’hora de seleccionar els productes.
2. Vigilar que els productes adquirits siguin adequats a cada edat.
3. Una vegada comprat el material pirotècnic, utilitzar-lo correctament.
4. Evitar fabricar petards casolans.
5. No tirar el material pirotècnic enlaire i no col·locar-lo dins d'ampolles o altres productes contenidors.
6. No acostar-se a mirar la metxa en cas que el petard no exploti i mantenir-se sempre a una distància
prudent de seguretat.
7. Utilitzar ulleres protectores.
8. En cas de ferida a la cara que afecti els ulls, pressionar la zona impactada sense comprimir el globus
ocular.
9. En cas de ferida ocular, netejar-la 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.

Fundació IMO. Josep Maria Lladó, 3 (Sortida 7 de la Rda. de Dalt). 08035 Barcelona. 93 253 15 00. Dpt. Comunicació
·comunicacion@imo.es· Carlota Guinart/ Marta Rodríguez (639 88 9731/ 666 304 161).

