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Definició
La otitis de piscina (o otitis externa) és una infecció al
canal de la oïda (la apertura en forma de tub que transmet
els sons des de l’exterior fins el timpà) que pot ser
causada per diferents tipus de bacteris o de fongs.
Generalment es desenvolupa a l’adolescencia i als adults
joves que tenen les oïdes exposades a humitat persistent i
excessiva.

La otitis externa és més habitual a persones amb contacte
perllongat amb l’aigua, tot i que algunes vegades una cosa
tan simple com l’aigua de la dutxa també pot provocar-ho.
Nedar a l’aigua amb clor també pot causar otitis externa
donat que l’aigua amb clor pot facilitar la penetració de
becteris o fongs al canal de la oïda. La otitis externa es
troba més freqüentment a climes càlids i durant l’estiu.

Algunes vegades, a les persones amb una infecció de
l’oïda mitjana (otitis mitjana), el pus pot arribar al canal de
la oïda per un orifici al timpà, fent possible que es
desenvolupi la otitis externa.
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L’alcohol boricat
Potser l’otitis externa tingui prevenció aplicant gotes
d’alcohol bporicat després d’haver nedat. L’alcohol a
més ajuda a eliminar l’aigua del conducte, però pot
irritar especialment si aquest es troba irritat. També és
una bona idea secar amb una toalla cuidadosament les
teves orelles després de nedar, banyar-te o dutxar-te.
Evitar nedar a aigües contaminades també redueix el
risc d’infecció.

Bastonets
Una de las causes freqüents d’otitis externes, tot i que
no es tingui contacte amb l’aigua, és la neteja de la oïda
amb bastonets o qualsevol altre material punxant que
s’introduïsca a aquest, danyant el conducte.

Mantin tots els objectes lluny de les teves oïdes –
incloent aplicadors com els bastonets de cotó,
imperdibles o fins i tot tapons de les oïdes – si no t’han
confirmat que pots usar-los.

Tractament
Si penses que tens otitis externa, has d’acudir al teu
metge. És la forma més ràpida d’aliviar el dolor i
previndre que la infecció arribe a altres parts del teu cos.
El tractament mèdic per a la otitis externa depén de la
severitat de la infecció i el dolor. A les infecciones més
lleus, el teu metge pot receptar només gotes o
corticoesteroids. Aquest tractament ajuradà a combatre
la infecció i reduïrà la inflamació del canal de la oïda. Als
casos on calgui un tractament complet, les gotes s’han
d’administrar durant 7 o 10 dies.
Si tens una infecció severa, el teu metge potser et
recomani antibiòtics orals. Potser el teu metge necessitit
prendre una mostra de la secreció de la teua oïda per a
identificar el tipus de germen que està causant la
infecció.

Per sentir-se millor…
Coloca una compresa tèbia de teixit de cotó o
una compresa calenta sobre la teua oïda per
aliviar el dolor. També pots prendre
medicaments com paracetamol o ibuprofè.

A casa, segueix les instruccions del teu metge
aplicant les gotes receptades i antibiòtics, si
te’ls han receptat (és importante que no deixis
de prendre’ls, fins i tot si et trobes millor, és
important prendre la dosi complerta).

Evita que la teua oïda entri en contacte amb
l’aigua durant dies o setmanes – fins i tot quan
et dutxis o et rentis el cap! – Açò pot ser difícil,
però pots utilitzar, per exemple, un gorro de
dutxa o taps de cotó recoberts de vaselina, que
hauras de treure’t una vegada hagis acabat.

Ha d’acudir al seu
metge
Si presenta:
•Dolor a l’oïda, amb o sense febre.
•Picor persistent a l’oïda o al conducte.
•Pèrdua o disminució de l’audició a una oïda o a
les dues.
•Secreció provenient de l’oïda, especialment si
és espessa, descolorida, amb sang o amb una
olor desagradable.

Els símptomes anteriorment descrits poden
significar que tinguis otitis externa.

No prengui antibiòtics pel
seu compte.

Mai utilitzi bastonets per a 
les oïdes
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