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Produkt Beskrivelse:

Indikationer for Brug:

Advarsler:

Ansøgning:

Med gelsiden nedad placeres den over midten af såret.

Brug let tryk - Stræk ikke under påføring.

Brug yderligere Halo Seals, hvis andre sår er til stede.

Transport af patient til akutmodtagelse for efterbehandling og evaluering

Bortskaf efter brug i henhold til lokale retningslinjer for affald af medicinsk udstyr.

Kontakt Information:

HalochestSeals.Com

Halo Vents er medicinsk udstyr, der består af et klæbende hydrogellag og et klæbende, (ikke-latex) bagsidelag. 

Halo-produkter indeholder ingen medicinske stoffer og er ikke konstrueret af animalske eller menneskelige 

derivater. Det er uigennemtrængeligt for væsker og forsegler såret. Halo-produkter er beregnet til at blive 

brugt, indtil patienten kan transporteres til et sundhedscenter, hvor de vil blive fjernet til patientevaluering og 

efterbehandling.

Halo-produkter er designet til at hjælpe med behandling af thoraxsår ved at bruge 

standardforbindingsteknikker, der hjælper civile eller beredskabspersonale. Designet til at dække og beskytte 

sår. Brug ikke bandagen som erstatning for suturer og andre primære sårlukningsmetoder. Halo-produkter er 

et engangsprodukt. Forsøg på at genbruge et Halo-produkt kan medføre kontaminering og infektion hos en 

sekundær patient. Der er ikke etableret indikationer for brug, sikkerhed, risiko eller effektivitet for 

postkirurgiske anvendelser.

Sørg for, at Halo'en forsegler sårets omkreds fuldstændigt for at forhindre, at luft, væsker og snavs trænger 

ind. Personer, der har thoraxskader, skal straks transporteres til et sundheds- eller traumecenter for 

evaluering af en kliniker til efterbehandling og behandling. Bloker ikke udluftningen eller ventilen med 

genstande såsom tæpper, stropper eller kropsstilling.

Rent og tørt sår.

Applikationsvideo

Fjern fra release liner. Må ikke placeres på sekundær overflade før 

påføring for at forhindre kontaminering.

Kontakt venligst eller rapporter alle alvorlige 

hændelser vedrørende dette produkt til producenten 

og de regulerende myndigheder.
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