Protocol oogspoelen voor het evenement :
Colours by the Sea

Tijdens het evenement Colours by the Sea worden de deelnemers meerdere keren bestrooid met gekleurd talkpoeder.
De deelnemers kunnen hier hinder van ondervinden als dit poeder in de ogen mond of
neus terecht komt. Hieronder zal vermeldt hoe te handelen bij irritatie van de ogen.

Zo als op deze afbeelding getoond zou een loper er kunnen uitzien die mee
doet aan de Colours by the Sea. Het talkpoeder is niet pijnlijk maar korrels in je
ogen is gewoon niet prettig. Let op deze foto’s zijn gemaakt in een rustige omgeving.
Het kan dus zijn dat mensen tijdens het evenement wel in paniek zijn.
Als eerste stellen we de deelnemer gerust en vertellen we wat we gaan doen
om hem of haar te verlossen van het poeder.
We nemen een poetsgaas van 10x10cm (dus niet steriel) deze doordrenken we
met schoonwater en vegen eerst het poeder boven de ogen weg.
Na het schoonmaken van het gedeelte boven het oog gaan we verder met het
schoonmaken van de oogkas. Laat de deelnemer zijn ogen dicht houden en
maak de oogkas schoon met poetsgaas wat doordrenkt is met schoon water.
Maak het oog van binnen naar buiten toe schoon.
Herhaal de procedure ook bij het andere oog indien dit nodig
is.

De deelnemer heeft de oogkassen weer schoon en heeft weer
vrij zicht als het goed is.
Het kan ook zijn dat er tussen de oogleden en op het oog zelf
poeder zit.
Om tot een goed resultaat te komen zal de deelnemer zelf mee moeten werken aan de behandeling. Laat de deelnemer zelf zijn oogleden spreiden met
zijn vingers.

Laat de deelnemer in een houding staan dat het water niet in het andere oog
kan komen zoals op de foto’s hiernaast. Pak een bidon en sproei een straal water door de oogkas vanaf de neus richting oor. Water in je ogen is ook niet
prettig maar helpt wel om de restanten poeder te verwijderen.

Zelf heb ik weinig hinder van het poeder gehad maar zoals al geschreven is dit
gedaan in een gecontroleerde situatie.
Heel veel plezier tijdens dit mooie evenement.

Eduard

