10.03.15

Primers auxilis

Lesions oculars

Concepte
Lesions produïdes als ulls que poden ser degudes a cossos estranys, productes químics, conjuntivitis
fotoelèctrica o cops a l’ull.

Exploració
• Signes i símptomes:
. En cas de cos estrany i productes químics: llagrimeig, fotofòbia, enrogiment, inflamació, disminució de
l’agudesa visual i dolor.
. En cas de conjuntivitis fotoelèctrica: dolor intens, espasme de la parpella i fotofòbia.
. En cas de cop a l’ull: hematoma periorbitari, visió borrosa, de llums o de taques negres.
• Conseqüències: cremades químiques o actíniques i pèrdua de la visió.
• Criteris de gravetat:
. En cas de cos estrany: depenent de l’impacte, del volum i de la naturalesa del cos.
. En cas de substància química: depenent del tipus i de la concentració de la substància química i del temps
d’exposició.
. En cas de conjuntivitis fotoelèctrica: depenent del temps d’exposició a la font i del tipus i la intensitat que
tingui.
. En cas de cop a l’ull: depenent de la seva potència.

Actuació
En cas de cos estrany:
• Cal rentar amb aigua o sèrum durant 20 minuts.
• Si està enclavat: cal tranquil·litzar la víctima i no extreure’l.
• No s’han de fer utilitzar col·liris ni pomades.
• Cal tapar l’ull amb gases humides o un mocador.
• S’ha de traslladar la víctima al centre sanitari adequat.
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En cas d’àcids, àlcalis i càustics:
• Cal rentar amb aigua a raig i en gran quantitat durant vint minuts amb els ulls oberts.
• No s’ha d’aplicar pomada ni col·liri.
• No s’han de fregar les parpelles.
• Cal tapar amb gases humides.
• Cal traslladar el pacient al centre sanitari de referència.
En cas de conjuntivitis fotoelèctrica:
• Cal rentar amb aigua o sèrum entre deu i quinze minuts.
• Cal tapar amb gases.
• Cal traslladar el pacient al centre sanitari de referència.
En cas de cops a l’ull:
• S’ha de netejar amb aigua abundant.
• Cal aplicar compreses fredes.
• S’ha de tapar l’ull lesionat.
• Cal remetre sempre al centre sanitari de referència.
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