
UN PROCEI)IMENT SENZILL PER A GUARIR

1\IOLTES SUPURACIONS CRONIQUES DE L'ORELLg

Pel Dr . JUST ARGULLOS

Son varies les causes que poden mantenir la cronicitat d'una

supuracio de 1'orella, i es compren ; es aquesta una regio tan an-

fractuosa, tan plena de cavitats, la majoria incompletament ta-

bicades, que es, molt factible que una infeccio que primitivament

radicava en la caixa timpanica, per causes diverses es mantingui.

alli o es propagui a distancia originant focus en diversos punts,

mantenint mesos i fins anys una supuracio quk el dia menys
pensat pot adquirir extremada virulencia, propagant-se a regions
extra otiques i esdevingui causa de greus complicacions, sovint
letals, si no acudim a operar a temps.

D'aci la convcniencia de que un otorreic cronic es posi el
mes aviat possible a mans d'un metge especialitzat, perque es
aqucst qui esta en condicions de precisar on radica la causa i
awnsellar o practicar el clue cone a cada cas.

Abans de tractar tin otorreic procurarem explorar-lo be.
1)espres d'una neteja meticulosa del conducte, ens farem

carrec de les alteracions que podem trobar en el timpa i altres
regions auriculars, com perfbracions, destruccions, brides, gra-
nulacions, caries dell ossets, fungus, detritus epidermics, trajec-
tes fistulosos, masses colesteatomatoses, segiiestres, alteracions
de la membrana de Schrapnell, en fi, de tot quant pugui esser
causa de la persistencia de la infeccio. No sera per demes prac-
ticer una radtoscopia per a investigar 1'estat del ventre i cello.
les masto dees, no descuidant de reconeixer tambe les fosses
nassals, rino-farinx i gorja i donar un cop d'ull a 1'estat veneral
del patient per les relacions que pugui tenir amb 1'afecci6 auri-
cular i posar remei a tot.
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Cqnegudes les lesions i suprimides les causes visibles, si per-

sisteix Ia supuracio de I'orella, aeonseliarem l'aplicacio de dis-

tints medicaments, segons el criteri que tinguem format, i aci

comenca el periode de proves per assolir Ia curacio defiuitiva

Dissortadament, la medicina no es una cicncia exacta, car
son varies les causes, moltes d'elles desconegudes, que influeixen
i son motiu de la diversa eficacia dels medicament, la quaff cosa
l±orta corn a consegiicncia fets corn el segiient : A tin nialalt de
supuracio otica, posem per cas, se li renova cada dia una tira de
glassy iodnfurmica en el conducte audititi, i aquesta cura li mo-
difica favorablement Ia infeccio, guarint-se-li en poques sessions.
En canvi, en on altre, la mateixa cura li produeix tin eritema
del conducte, s'exacerba la infeccio i dona.lloc a una snptiraci6
molt flies abund'osa.

Casos semblants tots n'hem ohservat. El metgc sempre haura
de comptar antb aquesta diversitat de resultats per a fer eficac
el sell tractament, cosa que a voltes no es pot aconseguir fins a
coneixer per mitja d'un estudi previ, la tolerancia del malalt per
als medicaments

L'eficacia varia hen sovint, ^seghns la frequcncia de la cura
que es practica. Roso per cas la cura de Bezold. A on otorreic se
li practica una vegada cada tres o quatre dies i no es cura, ans
be, e1 perjudica; per-6 se Ii aplica varies vegades al dia, i el cura
en poc temps.

Varia tambe segons la major o menor ahundancia de la su-
puracio, de manera que a tin mateix individu, li c,'(nvindra una
cura humida. o he Seca, segons la quantitat de pus que eliniina

Totes aquestes paxticularitats justifiqua que a l'otorreic Ii
sigui convenient, per a guarir-se, sovintejar les visites a la conr
sulta de I'(,,toleg, pero fregiientment aixo se li fa molt pesat.
perque li ocasiona greus perjudicis materials, ja sigui perque
ha de deixar lcs seves octipacions, o perque resideixi molt ]luny
o perque els sews mitjans economics son molt restringits ; aixo
obliga al met-e, cercant el mal menor, a donar-11 instruccions
per a quc ell mateix es pugui practicar el tractament, i aixo plan-
teja on nou factor que influeix molt tambe en l'eficacia de la
curacio respecte a l'habilitat i a la pulcritut en que les cures es
verifiquen.

Per agtiestes raons proctirem posar a mans de I'otorreic init-
jans senzills que no empitjorin niai el mal i puguin aconseguir
ben sovint la curacio.
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Una de les practique que flies bons resultats ens han donat

i que es coneguda fa molts ant's, es Ia segiient :
Quan ccmvc al malalt una cura seca, no necessita altres apa-

relis que un insuflador de polvos i una pera amb canula de goma

p,cr a la neteja del conducte audititt amb dutxa d'aire. Com a

medicament gairche sempre It receptent 1 acid boric, finament

polvoritzat i tamisat de non.

Les cures es practiquen tinicament canviant el medicament
de l'interior de l'orella d'una a sis o mes vegades al dia. I,'im-
portant cs renovar la cura abans que el medicament quedi adhe-
rit al Ions del conducte, per a evitar que s'hagi de burxar o mu-
Ilar l'orella prr a netejav-la.

Si a I'otorreic li conve que el medicament penetri per regions
dificilntent accessibles a, anfractuoses, solem receptar-li: alco-
hol de 40° saturat d'acid boric 20o grams, i una petita bena de
glassa, am]) vores, de 2 centimetres x 5 nietrlts. Cmt a instru-
mental de curacio, en tiudra prou amb una xeringa de vidre
d'un s to c. c. i una pinca auricular.

Les cures es practiquen netejant el conducte amb una irri-

gacio a pnca p-esio. Emprant de To a 20 c. c. del medicament

n'hi haura prow: es decanta el cap per esc6rrer el sobrant de

liquid i sense eixugar cl conducte, se li col-loca una tireta de
glassa d'uns 6 <i 7 centimetres - la petita bena receptada li ser-
veix - fins arribar a tocar el fans, tireta que s'haura estcrilit-
zat previantcnt de la segment manera:

Sagas la glassa am]) la pinca, es sumorgeix en 1'alcohol cl

mate.ix que s'ntilitza per a les cures, s'encen, i per a evitar que
es cretni, es venteja agitant-la en faire fins que quedi Seca. Es
dcixa re(redar una estona la pinca que la soste, i llavors ja esta
en c:mdicians d'esser aplicada al eondttcte attditiu.

L'aguda coissor que la irrigacio sol prevocar, en poca estona
es calma completament.

_Aquesta cura hods e- cr practicada d'una a trey vegades
cada clia.

L nicanumt am]) ci, 1' eediutents descrits hem guarit mol-
tes supuracions croniqucs de l'orella, nioltes d'eltes ben anti-
-ties i algunes, adhuc amb lesibns tan acccntuades que sem]ava
impossible pedcr prescindir d'una intervencio quirtirgica.

Ara podria afegir rota casuistica extensa i suggestiva, pero.
per no allargar aquest tre]all, crec que amb el que he indicat
n'hi ha prou per a que el metge general o no especialitzat, sl
(lnai van adrecades aquestes breus notes de vulgaritzacio, tingui
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a ma, tot i trobant-se desprovist d'instrum,ental i de tecnica apro-

piats, tin mitja del qual induptablernent treura partit per a cu-

rar molts dels seus malalts de supuracio cronica de l'orella.

Discussio : Dr. Cusi Vidal.

El procediment proposat pel Dr. Argullos, es molt enginvos

i senzill, pero em sembla dificil, que el malalt sol es pugni fer

totes les cures. Representa, de totes maneres, una simplificacio

d'interes sobre les tecniques corrents.

Dr. Mestres :

El tractament proposat pel conunicant ha de resultar molt

practic pel metge general, i especialment pels metges forans,

,evitant aixi enviar molts malalts als especialistes.


