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Prekės Aprašymas:

Naudojimo Indikacijos:

Įspėjimai:

Taikymas:

Gelio puse žemyn, uždėkite ant žaizdos centro.

Naudokite lengvą spaudimą – tepdami neištempkite.

Jei yra kitų žaizdų, naudokite papildomus Halo Seals.

Nuvežkite pacientą į skubios pagalbos įstaigą po gydymo ir įvertinimo

Po naudojimo išmeskite pagal vietines medicinos prietaisų atliekų gaires.

Kontaktinė informacija:

Švari ir sausa žaizda.

Programos vaizdo įrašas

Nuimkite nuo atlaisvinamojo pamušalo. Prieš naudojimą nedėkite 

ant antrinio paviršiaus, kad išvengtumėte užteršimo.

„Halo Vents“ yra medicinos prietaisai, sudaryti iš lipniojo hidrogelio sluoksnio ir lipnaus, (ne latekso) pagrindo 

sluoksnio. Halo Produktuose nėra jokių vaistinių medžiagų ir jie nėra pagaminti iš gyvūninės ar žmogaus kilmės 

produktų. Jis nepralaidus skysčiams ir sandarina žaizdą. „Halo“ gaminiai skirti naudoti tol, kol pacientas gali 

būti nugabentas į sveikatos priežiūros įstaigą, kur jie bus pašalinti, kad būtų atliktas paciento įvertinimas ir 

priežiūra.

„Halo“ produktai yra skirti padėti gydyti krūtinės ląstos žaizdas, naudojant standartinius tvarsčių tepimo 

būdus, kurie padeda civiliams arba skubios pagalbos teikėjams. Sukurta uždengti ir apsaugoti žaizdas. 

Nenaudokite tvarsčio kaip siūlų ir kitų pirminių žaizdų uždarymo būdų pakaitalo. „Halo Products“ yra 

vienkartinis produktas. Bandymai pakartotinai naudoti „Halo“ gaminius gali užkrėsti ir užkrėsti antrinį 

pacientą. Nenustatyta jokių naudojimo, saugumo, rizikos ar veiksmingumo požymių, skirtų pooperaciniam 

naudojimui.

Įsitikinkite, kad Halo visiškai užsandarina žaizdos perimetrą, kad nepatektų oro, skysčių ir šiukšlių. Asmenys, 

patyrę krūtinės ląstos sužalojimus, turi būti nedelsiant vežami į sveikatos priežiūros įstaigą ar traumos įstaigą, 

kad gydytojas įvertintų po priežiūros ir gydymo. Neužblokuokite ventiliacijos angos ar vožtuvo tokiais daiktais 

kaip antklodės, dirželiai ar kūno padėtis.

Susisiekite arba praneškite apie visus rimtus 

incidentus, susijusius su šiuo gaminiu, gamintojui ir 

reguliavimo institucijoms.
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