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Produkta Apraksts:

Lietošanas Indikācijas:

Brīdinājumi:

Pielietojums:

Ar gēla pusi uz leju, novietojiet virs brūces centra.

Izmantojiet vieglu spiedienu – uzklāšanas laikā nestiepiet.

Izmantojiet papildu Halo Seals, ja ir citas brūces.

Nogādājiet pacientu uz neatliekamās palīdzības nodaļu pēcārstniecības un novērtēšanas veikšanai

Pēc lietošanas izmetiet saskaņā ar vietējām medicīnas ierīču atkritumu vadlīnijām.

Kontaktinformācija:

Lūdzu, sazinieties ar ražotāju un regulatīvajām 

iestādēm vai ziņojiet par visiem nopietniem 

starpgadījumiem saistībā ar šo produktu.
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Halo produkti ir paredzēti, lai palīdzētu ārstēt krūšu kurvja brūces, izmantojot standarta pārsiešanas metodes, 

kas palīdz civilajiem vai ārkārtas palīdzības sniedzējiem. Paredzēts brūču segšanai un aizsardzībai. 

Neizmantojiet pārsēju kā šuvju un citu primāro brūču aizvēršanas metožu aizstājēju. Halo produkti ir vienreiz 

lietojami izstrādājumi. Mēģinājumi atkārtoti izmantot Halo produktus var izraisīt piesārņojumu un infekciju 

sekundārajam pacientam. Nav noteiktas norādes par lietošanu, drošību, risku vai efektivitāti pēcoperācijas 

lietojumiem.

Pārliecinieties, vai Halo pilnībā noslēdz brūces perimetru, lai novērstu gaisa, šķidrumu un gružu iekļūšanu. 

Personas, kurām ir krūšu kurvja traumas, nekavējoties jānogādā uz veselības aprūpes vai traumatisma iestādi, 

lai Klīnicists veiktu pēcaprūpi un ārstēšanu. Neaizsedziet ventilācijas atveri vai vārstu ar tādiem priekšmetiem 

kā segas, siksnas vai ķermeņa novietojums.

Tīra un sausa brūce.

Pieteikuma video

Noņemiet no atdalāmā apvalka. Nenovietojiet uz sekundārās 

virsmas pirms uzklāšanas, lai novērstu piesārņojumu.

HalochestSeals.Com

Halo Vents ir medicīniskās ierīces, kas sastāv no lipīga hidrogēla slāņa un adhezīva (bez lateksa) pamatnes 

slāņa. Halo produkti nesatur nekādas ārstnieciskas vielas un nav izgatavoti no dzīvnieku vai cilvēku 

atvasinājumiem. Tas ir šķidrumu necaurlaidīgs un noblīvē brūci. Halo produkti ir paredzēti lietošanai līdz 

brīdim, kad pacientu var nogādāt veselības aprūpes iestādē, kur tie tiks izņemti pacienta novērtēšanai un 

pēcaprūpei.
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