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ESTIGUEU ALERTA
Els petards i els jocs amb foc poden ser espe-
cialment perillosos per als ulls, si no s’utilitzen 
correctament i amb prudència.

La fragilitat de la zona ocular i la seva gran 
exposició al material explosiu que es manipula 
durant la revetlla de Sant Joan i altres festes 
pròpies de l’estiu, pot provocar lesions oculars 
múltiples i variades que afectin un o els dos ulls.   

Les lesions poden anar des de petites cre-
mades a les parpelles i erosions a la superfície 
dels ulls, fins a mutilacions de teixits i esclat de 
l’ull amb pèrdua del seu contingut.  

Malgrat que les ferides oculars per 
explosiu es tracten actualment amb 
gran èxit, encara poden quedar se-
qüeles greus en alguns casos.  
 

SIGUEU PRUDENTS
L’alt risc de lesions oculars fa necessari prendre 
mesures especials de prevenció.  
Us recomanem les següents:

 
Adquiriu el material pirotècnic en 
llocs autoritzats i amb totes les 
garanties de fabricació.

No fabriqueu artefactes  
explosius casolans. 

Seleccioneu adientment el material 
pirotècnic que faran servir els nens 
i superviseu-ne la manipulació. 



Eviteu apropar-vos a mirar la 
metxa o a comprovar la fallada 
d’un explosiu.

Si accioneu material pirotècnic, feu 
servir ulleres protectores tot i que 
no necessiteu correcció òptica. 

Si no manipuleu explosius directa-
ment, el més segur és mantenir-vos 
tan allunyats com sigui possible del 
material pirotècnic.

 

REACCIONEU AMB  
ENCERT I RAPIDESA
En cas de patir una ferida a la cara  
que afecti els ulls:

 
Pressioneu la zona impactada per 
tallar l’hemorràgia, sempre evitant 
comprimir el globus ocular.

Si la ferida és purament ocular 
renteu-ne el contorn amb una gasa 
o teixit net ben mullat per eliminar 
les partícules que puguin seguir 
danyant l’ull sense comprimir el 
globus ocular.

1. Acudiu ràpidament a un centre 
hospitalari per a un examen de 
les estructures internes oculars. 

2. No relacioneu el dolor amb la 
gravetat, ja que ferides petites 
poden provocar molèsties grans 
i lesions greus poden no ser 
doloroses. 
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Recordeu que si manipuleu 
explosius és convenient fer 
servir ulleres protectores 
i que, en cas de ferida, cal 
rentar el contorn de l’ull 
sense comprimir el globus 
ocular i anar urgentment a 
un centre sanitari.
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Amb la col·laboració de:

www.imo.cat 

@imobarcelona 
#revetllasegura

Josep Maria Lladó, 3 (sortida 7 Ronda de Dalt), 
08035, Barcelona. 


