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Περιγραφή προϊόντος:

Ενδείξεις χρήσης:

 Προειδοποιήσεις:

Εφαρμογή:

Μεταφορά ασθενούς σε Μονάδα Επείγουσας Φροντίδας για Μετά τη Θεραπεία και Αξιολόγηση

Απορρίψτε μετά τη χρήση, σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες για τα απόβλητα ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Στοιχεία επικοινωνίας:

HalochestSeals.Com

Το Halo Seal and Halo XL αποτελείται από ένα συγκολλητικό στρώμα υδρογέλης και ένα αυτοκόλλητο, μη 

λατέξ στρώμα υποστήριξης. Είναι αδιαπέραστο από τα υγρά και σφραγίζει την πληγή μέχρι να μεταφερθεί ο 

ασθενής σε Μονάδα Υγείας. 

Τα προϊόντα Halo έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στη θεραπεία τραυμάτων του θώρακα χρησιμοποιώντας 

τυπικές τεχνικές εφαρμογής επιδέσμου που βοηθούν τους πολίτες ή τους ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης. 

Σχεδιασμένο να καλύπτει και να προστατεύει τις πληγές. Μην χρησιμοποιείτε τον επίδεσμο ως υποκατάστατο 

για ράμματα και άλλες πρωτογενείς μεθόδους κλεισίματος πληγών. Τα προϊόντα Halo είναι ένα προϊόν μίας 

χρήσης. Οι προσπάθειες επαναχρησιμοποίησης προϊόντων Halo ενδέχεται να προκαλέσουν μόλυνση και 

μόλυνση σε δευτερεύοντα ασθενή. Δεν υπάρχουν ενδείξεις χρήσης, ασφάλειας, κινδύνου ή 

αποτελεσματικότητας για μετεγχειρητικές εφαρμογές.

Βεβαιωθείτε ότι το Halo σφραγίζει πλήρως την περίμετρο του τραύματος για να αποτρέψει την είσοδο αέρα, 

υγρών και υπολειμμάτων. Άτομα που έχουν θωρακικό τραύμα θα πρέπει να μεταφέρονται αμέσως σε 

μονάδα υγειονομικής περίθαλψης ή τραύματος για αξιολόγηση από κλινικό ιατρό για μετέπειτα φροντίδα και 

θεραπεία. Μην τοποθετείτε τη σφράγιση πάνω από μεγάλα κομμάτια υπολειμμάτων, ώστε η υδρογέλη να 

μπορεί να σφραγίσει πλήρως.

Καθαρή και στεγνή πληγή.

Βίντεο εφαρμογής

Αφαιρέστε από την επένδυση απελευθέρωσης. Μην τοποθετείτε σε 

δευτερεύουσα επιφάνεια πριν την εφαρμογή για να αποφύγετε τη 

μόλυνση.

Με την πλευρά του Gel προς τα κάτω, τοποθετήστε το πάνω από το 

κέντρο της πληγής.

Χρησιμοποιήστε ελαφριά πίεση - Μην τεντώνετε κατά την 

εφαρμογή.

Χρησιμοποιήστε επιπλέον Halo Seals, εάν υπάρχουν άλλα 

τραύματα.

Επικοινωνήστε ή αναφέρετε τυχόν σοβαρά 

περιστατικά σχετικά με αυτό το προϊόν στον 

κατασκευαστή και στις ρυθμιστικές αρχές.
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Manufacturer : Medical Devices , Inc.
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