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Marejant-se
viatjant
El nostre equilibri es veu amenaçat quan les acceleracions, les corbes o les aturades sobtades
activen certs receptors del nostre cervell, de
manera que reben senyals contradictoris de diferents centres sensorials. El resultat és aquella estranya sensació que definim com a mareig.
El nom clínic d’aquest trastorn és «cinetosi»,
que correspon a qualsevol trastorn produït pel
moviment.
Cal destacar que en aquest trastorn hi ha un
important component personal, que fa que cada persona sigui particularment sensible o resistent a l’estímul creat pel moviment.
SÍMPTOMES:
Abans de produir-se el vòmit, hi ha una sèrie de
símptomes que són la resposta fisiològica del
mareig:
■ Pal·lidesa
■ Sudoració freda
■ Sensació de moviment dels objectes
■ Alteracions del moviment corporal (sense
coordinació motora)
■ Sialorrea (excés de saliva)
■ Nàusees

■ Mantenir la vista en un angle de 45º per damunt de l’horitzó
■ Evitar la calor
■ No menjar ni beure en excés durant les hores
prèvies al viatge
■ Estimular l’atenció dels nens, mantenint-los
distrets amb jocs
■ En cas d’embaràs, respectar totalment les
mesures preventives; no es poden prendre medicaments contra el mareig

EL VÒMIT:
Quan apareix, és difícil reconduir la situació,
per tant val més tranquil·litzar-se, evitar el moviment, procurar airejar-se i abstenir-se de menjar o beure durant un període prudent de temps.
S’ha d’iniciar la ingestió d’aliments de mica en
mica, començant per petites quantitats d’aigua.

MESURES PREVENTIVES:
El tractament per evitar el mareig ha de ser bàsicament preventiu. Per tant, és convenient tenir
en compte instruccions com les següents:
■ Col·locar-se en llocs de poc moviment
■ Adoptar, si és possible, la posició de “decúbit
supí” (boca per amunt, i apujant les cames)
■ No llegir

RECORDI, abans de viatjar:
■ No menjar ni beure abundantment.
■ Calcular la durada del viatge; en cotxe, per
planificar aturades.
■ Evitar la lectura.
■ Adoptar una postura correcta en el seient.
■ Fixar la vista en un punt allunyat de l’horitzó.
■ Procurar una bona ventilació.
■ Evitar la calor.
■ Anar amb compte amb els aliats del mareig:
els sorolls, el fred i la fatiga.

L’ACTE FARMACÈUTIC,
GARANTIA DE SALUT

Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona
www.twitter.com/
www.facebook.com/
www.coft.cat
COFTarragona
COFTarragona

c/ Enric d’Ossó, 1
43005 Tarragona
Telèfon 977 250 937
Fax: 977 231 605
colfarm@coft.cat

