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L'objecto d'aquesta eomunicacio os posar de manifest i senN,a-
lar I'inrportaneia (Ili(, de 1'aproftament dels primers temps de
('accident, quan encara Iii Ira el sopor o xoe de insensibilitat per
no haver reaccionat els teixits, ni l'edema encara no'I5Ira inmo
vilitzat on les coves positions i relations. Es allavors quan on
Iloe de consultar procediments s'ha d'anar do seguida it reintu-
grur les relations anat„nriques i funcionals, it esser possible, pc r
a to qual I'ecstensio i eontraeestensio totes per ajudants ensajats
to que s'ha d'oxecutar baix la direccio o instruteio laeultativa
a i'objecto de, en un moment donat pel facultatiu i actuant els
ajudants amh la forca i direccio ensajada en una hahitaci6 apart
i amb altre indivirluu a fi de que I lesionat o aeeidentat no n'hegui
esnrent.

t)brant o actuant aixis, quan of lesionat se n'adona ja whin
restablertes Ies relations anatomiques del matoix modo que se
separen les pareds articulars de les falanges font-hi entry la
sinovial o teixits per la linea inter-articular quail se sorpron en
hr trattio del (fit, seutint-se un soroll see per no haver la eon-
traccio muscular oposat aixis obstacle a la separacio (leis ossos
sencers o fracturats, situant-se en la direccio rectilinia on que
ha actuat la traceio i contra-traccio dels corresponents ossos;
dells s'ha do partir per it obrar amb seguritat per a nrouno 1, cu
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un sontit donat i deixar-los en la situacio o posicio fisiolugica

o normal. Les luxaci6ns escapulo-Numerals i les del colze son

tucilment reductihles i n'obstant s'en veuen quo deslronrou als

individuus quo intervinguoron it seguit do ('accident. Se

compn'n que la reduccio del maxilar inferior es una excepcf6

d'aquost procedir general tan descuidat per molts metges per

falta de coratge. Tan suls it ell inrporta colocar als ajudants

ensajats apart i al simular un examen de l'articulacio o fractura

dona Ies senyals convingudes do un, dos, tres amb cls ajudants

autors de I'extensi6 i do la contra-extensiu on cl sentit, dirocciu

i potencia preparats conformo cl facultatiu hagi determinat,

soguns cis coneixements quo de la roconstitucib do I'accidont

tingui format judici. Al rectificar la direccio i situaci6 dots

ossos per la traccio i contra-traecio actuen sobreIs ossos nratei-

xos corn Si estessin desprovistos de earns, se'Is col-loca o posa en

situacio per a recuperar los funcirins que'Is hi eren propies; si

luxacio, en sons moviments d'extensib i fle csio; si fractura en la

situaci6 en que estavon avans de l'accideut.

No es la t'or(,a desplegada la que I'a recuporar per si sula Ies

relations anatumiques normals, sino que es on virtud de que la

contraccio muscular no s'tri oposi en atencio a la prevencio del

dolor; aquost es lo que dificulta e inrpossibilita In maniobra

lonta, per afxu s'ha d'obrar rapida o instantaniament en un

moment inesperat, sense por it 1'(ri, ni desmai que l'accio sob-

tada pod ocasionar, perque al sentir-se ja esta reduida In Iuxacio

i ost.in rectificades i coaptades, Ies ostremitats ussies.

(,'extensiu i contra-extensiu aixis practicades deurien for-se

senrnre que persisti's el dolor articular on un accident, perque

nroltes vegades I'edonur dificulta l'examen dels ossos amb llurs

relations anatounigties i despres ja fora tard per a ensajar una

reduccio i una coaptacio Inipossibles per esser Ies relations

anatumiques estables.

Una vegada roduTda una luxacf6 la inamovilitat no dou essor

absoluta, que corn on una artriti quedaria una ankilossi.

Els teixits que rodejen les articulations son do poca vita-

Iftat, i una vegada contusos per la violencia devem haver de

protegir-los amb el calor ja siguin d'oli, vi, etz., mentres

siguin mes calonts minor, perque frets no tenon capa cef6. N'obs-

tant I'anestesia pel dol6r oxagorat on ols primers moments, pod

essor per bangs frets, per(') mos tard tl calor es I'element vivifica-

dor i regulador de la villa. Aixis se compren corn els iudivi-

duus sense resistencies corn els infants, els veils; els polls en



dies liumits, ernbromats i frets perillen; no poden resistir amb
Ilur petita activitat i caloriflcacio l'influencia paralitzadora o
as Iixiadora dels elemepts anatomies encara que touiliqui, con-
eentrant energies en la eel-lula que no anmenta en volum, ni
4111 numero, sing per medi del calor primitiu o consecutiva-
11icnt aplicat pel calor i creix per la 1lum com ve demostrat
en els vegetals durant tin dia de sol i un dia nubol amb poca
variacio de teniperatura entre'ls dos.


