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Vörulýsing:

Ábendingar um Notkun:

Viðvaranir:

Umsókn:

Með hlauphliðinni niður, settu yfir miðju sársins.

Notaðu auka Halo Seals ef önnur sár eru til staðar.

Flytja sjúkling á bráðamóttöku fyrir eftirmeðferð og mat

Fargaðu eftir notkun, samkvæmt staðbundnum leiðbeiningum um úrgang lækningatækja.

Samskiptaupplýsingar:

Vinsamlegast hafðu samband við eða tilkynntu öll 

alvarleg atvik varðandi þessa vöru til framleiðanda og 

eftirlitsyfirvalda.
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Halo vörurnar eru hannaðar til að aðstoða við meðhöndlun á brjóstholssárum með því að nota staðlaða 

umbúðaaðferðir sem aðstoða borgaralega eða neyðarviðbragðsaðila. Hannað til að hylja og vernda sár. Ekki 

nota umbúðirnar í staðinn fyrir sauma og aðrar aðferðir til að loka sárum. Halo vörur eru einnota vara. Tilraunir 

til að endurnýta Halo vörur geta leitt til mengunar og sýkingar hjá aukasjúklingi. Engar vísbendingar um 

notkun, öryggi, áhættu eða verkun eru staðfestar fyrir notkun eftir skurðaðgerð.

Gakktu úr skugga um að Halo loki alveg jaðri sársins til að koma í veg fyrir að loft, vökvar og rusl komist inn. 

Einstaklingar sem eru með áverka á brjóstkassa ættu að vera tafarlaust fluttir á heilsugæslu eða áfallahjálp til 

að meta af lækni til aðhlynningar og meðferðar. Ekki loka fyrir loftopið eða lokann með hlutum eins og 

teppum, ólum eða líkamsstöðu.

Hreint og þurrt sár.

Umsókn myndband

Fjarlægðu af losunarfóðrinu. Ekki setja á annað yfirborð áður en það 

er borið á til að koma í veg fyrir mengun.
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Halo Vents eru lækningatæki sem samanstanda af límandi hýdrogellagi og límandi, (ekki latex) baklagi. Halo 

vörurnar innihalda engin lyf og eru ekki gerðar úr dýra- eða mannaafleiðum. Það er ógegndræpt fyrir vökva og 

þéttir sárið. Halo vörurnar eru ætlaðar til notkunar þar til hægt er að flytja sjúklinginn á heilsugæslustöð þar 

sem þær verða fjarlægðar fyrir mat á sjúklingi og eftir umönnun.

Notaðu léttan þrýsting - Ekki teygja þig meðan á notkun stendur.
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