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Cur Síos ar an Táirge:

Tásca Úsáide:

Rabhaidh:

Feidhmchlár:

Le Glóthach taobh síos, cuir os cionn lár an chréachta.

Úsáid brú éadrom - Ná stráice le linn iarratais.

Bain úsáid as rónta Halo breise, má tá créachta eile i láthair.

Othar a Iompar chuig Áis Chúram Práinne le haghaidh Iarchóireála agus Meastóireachta

Déan iad a dhiúscairt tar éis úsáide, de réir na dtreoirlínte dramhaíola feiste leighis áitiúil.

Eolas Teagmhála:

Cinntigh go ndéanann an Halo imlíne an chréachta a shéaladh go hiomlán chun aer, leachtanna agus smionagar 

a chosc ó dhul isteach. Ba cheart daoine a bhfuil gortuithe chliabhraigh orthu a iompar láithreach chuig saoráid 

cúram sláinte nó tráma le haghaidh meastóireachta ag Cliniceoir le haghaidh iarchúraim agus cóireála. Ná cuir 

an séala thar phíosaí móra smionagar ionas gur féidir leis an hidrogel séala iomlán a dhéanamh.

Créachta glan agus tirim.

Físeán Feidhmchlár

Bain as líneáil scaoileadh. Ná cuir ar an dromchla tánaisteach roimh é 

a chur i bhfeidhm chun éilliú a chosc.

Déan teagmháil le do thoil nó cuir in iúl don mhonaróir 

agus d’údaráis rialála aon teagmhais thromchúiseacha 

maidir leis an táirge seo.

HalochestSeals.Com

Tá Halo Seal agus Halo XL comhdhéanta de chiseal hidrogel ghreamaitheach agus ciseal taca ghreamaitheacha, 

neamh-latex. Tá sé neamh-thréscaoilteach an fhoirceannadh a leachtanna agus a rónta go dtí gur féidir an t-

othar a iompar chuig Áis Cúraim Sláinte.

Tá Táirgí Halo deartha chun cabhrú le cóireáil créachta thoracacha trí úsáid a bhaint as gnáth-theicnící 

feidhmithe gléasta a chabhraíonn le Freagróirí Sibhialtacha nó Éigeandála. Deartha chun créachta a chlúdach 

agus a chosaint. Ná húsáid an fheisteas mar ionadú ar uaimeanna agus ar mhodhanna dúnta créachta 

príomhúla eile. Is táirge aonúsáide iad Halo Products. Má dhéantar iarracht ar Tháirgí Halo a athúsáid féadfar 

éilliú agus ionfhabhtú a thabhairt d’othar tánaisteach. Níl aon chomharthaí úsáide, sábháilteachta, riosca nó 

éifeachtúlachta bunaithe le haghaidh feidhmeanna iar-mháinliachta.
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