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Productomschrijving:

Indicaties voor Gebruik:

Waarschuwingen:

Sollicitatie:

Oefen lichte druk uit - Rek niet uit tijdens het aanbrengen.

Gebruik extra Halo Seals als er andere wonden aanwezig zijn.

Vervoer de patiënt naar de spoedeisende hulp voor nabehandeling en evaluatie

Na gebruik weggooien volgens de lokale afvalrichtlijnen voor medische hulpmiddelen.

Contactgegevens:

HalochestSeals.Com

Halo Vents zijn medische hulpmiddelen die bestaan uit een zelfklevende hydrogellaag en een zelfklevende, 

(niet-latex) ruglaag. Halo-producten bevatten geen medicinale stoffen en zijn niet gemaakt van dierlijke of 

menselijke derivaten. Het is ondoordringbaar voor vloeistoffen en sluit de wond af. Halo-producten zijn 

bedoeld om te worden gebruikt totdat de patiënt naar een zorginstelling kan worden vervoerd, waar ze 

worden verwijderd voor patiëntevaluatie en nazorg.

Halo-producten zijn ontworpen om te helpen bij de behandeling van thoracale wonden door gebruik te maken 

van standaard technieken voor het aanbrengen van verbanden die hulp bieden aan burgers of hulpdiensten. 

Ontworpen om wonden te bedekken en te beschermen. Gebruik het verband niet ter vervanging van 

hechtingen en andere methoden voor primaire wondsluiting. Halo-producten zijn producten voor eenmalig 

gebruik. Pogingen om Halo-producten opnieuw te gebruiken, kunnen besmetting en infectie bij een 

secundaire patiënt veroorzaken. Er zijn geen aanwijzingen voor gebruik, veiligheid, risico of werkzaamheid 

vastgesteld voor postoperatieve toepassingen.

Zorg ervoor dat de Halo de omtrek van de wond volledig afdicht om te voorkomen dat lucht, vloeistoffen en 

vuil binnendringen. Personen met thoracaal letsel moeten onmiddellijk worden vervoerd naar een 

gezondheidszorg- of traumacentrum voor evaluatie door een arts voor nazorg en behandeling. Blokkeer de 

ontluchting of het ventiel niet door voorwerpen zoals dekens, riemen of lichaamshouding.

Schone en droge wond.

Toepassingsvideo

Verwijderen uit release liner. Voor het aanbrengen niet op een 

secundair oppervlak plaatsen om besmetting te voorkomen.

Leg met de gelzijde naar beneden over het midden van de wond.

Neem contact op met of meld eventuele ernstige 

incidenten met betrekking tot dit product aan de 

fabrikant en regelgevende instanties.
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