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Deskrizzjoni Tal-prodott:

Indikazzjonijiet Għall-Użu:

Twissijiet: 

Applikazzjoni:

Bil-ġenb tal-Ġel 'l isfel, poġġi fuq iċ-ċentru tal-ferita.

Uża pressjoni ħafifa - Tistirax waqt l-applikazzjoni.

Uża Halo Siġilli addizzjonali, jekk feriti oħra jkunu preżenti.

Trasport tal-Pazjent lejn Faċilità ta' Kura ta' Emerġenza għal Post Trattament u Evalwazzjoni

Armi wara l-użu, skont il-linji gwida tal-iskart tal-apparat mediku lokali.

Dettalji ta 'kuntatt:

HalochestSeals.Com

Halo Seal u Halo XL jikkonsisti f'saff ta 'idroġel li jwaħħal u saff ta' rinforz adeżiv, mhux tal-latex. Hija 

impermeabbli għal-likwidi u tissiġilla l-ferita sakemm il-pazjent ikun jista’ jiġi ttrasportat lejn Faċilità tal-Kura tas-

Saħħa. 

Il-Prodotti Halo huma ddisinjati biex jgħinu fit-trattament tal-feriti toraċiċi billi jużaw tekniki standard ta 

'applikazzjoni ta' dressing li jgħinu lil Ċivili jew lir-Rispondenti ta 'Emerġenza. Iddisinjat biex ikopri u jipproteġi l-

feriti. Tużax l-ilbies bħala sostitut għal suturi u metodi oħra ta 'għeluq tal-feriti primarji. Il-Prodotti Halo huma 

prodott ta' użu wieħed. Tentattivi biex jerġgħu jintużaw Prodotti Halo jistgħu jintroduċu kontaminazzjoni u 

infezzjoni għal pazjent sekondarju. L-ebda indikazzjonijiet ta 'użu, sigurtà, riskju, jew effikaċja ma huma 

stabbiliti għal applikazzjonijiet ta' wara kirurġiċi.
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Kun żgur li l-Halo jissiġilla kompletament il-perimetru tal-ferita biex tevita li jidħlu arja, likwidi u debris. Persuni 

li għandhom ġrieħi toraċiċi għandhom jiġu ttrasportati immedjatament lejn faċilità tal-kura tas-saħħa jew tat-

trawma għal evalwazzjoni minn Klinika għall-kura u t-trattament ta’ wara. Tpoġġix is-siġill fuq biċċiet kbar ta 

'debris sabiex l-idroġel ikun jista' jagħmel siġill sħiħ.

Ferita nadifa u niexfa.

Applikazzjoni Video

Neħħi mill-inforra tar-rilaxx. Tpoġġix fuq wiċċ sekondarju qabel l-

applikazzjoni biex tevita l-kontaminazzjoni.

Jekk jogħġbok ikkuntattja jew irrapporta kwalunkwe 

inċident serju dwar dan il-prodott lill-manifattur u lill-

awtoritajiet regolatorji.
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