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Produktbeskrivelse:

Indikasjoner for Bruk:

Advarsler:

Applikasjon:

Med gelsiden ned, plasser over midten av såret.

Bruk lett trykk - Ikke strekk under påføring.

Bruk ekstra Halo Seals hvis andre sår er tilstede.

Transport pasienten til akuttmottaket for etterbehandling og evaluering

Kast etter bruk i henhold til lokale retningslinjer for avfall av medisinsk utstyr.

Kontaktinformasjon:

Vennligst kontakt eller rapporter eventuelle alvorlige 

hendelser angående dette produktet til produsenten 

og tilsynsmyndighetene.
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Halo-produkter er utviklet for å hjelpe til med behandling av thoraxsår ved å bruke standard 

påføringsteknikker for bandasje som hjelper sivile eller beredskapspersonell. Designet for å dekke og beskytte 

sår. Ikke bruk bandasjen som erstatning for suturer og andre primære sårlukkingsmetoder. Halo-produkter er 

et engangsprodukt. Forsøk på å gjenbruke et Halo-produkt kan introdusere kontaminering og infeksjon til en 

sekundær pasient. Ingen indikasjoner på bruk, sikkerhet, risiko eller effekt er etablert for postkirurgiske 

applikasjoner.

Sørg for at Haloen forsegler sårets omkrets fullstendig for å forhindre at luft, væsker og rusk kommer inn. 

Personer som har thoraxskader bør umiddelbart transporteres til et helse- eller traumesenter for evaluering av 

en kliniker for etterbehandling og behandling. Ikke blokker ventilen eller ventilen med gjenstander som 

tepper, stropper eller kroppsstilling.

Rent og tørt sår.

Applikasjonsvideo

Fjern fra utløserforingen. Ikke plasser på sekundær overflate før 

påføring for å forhindre kontaminering.

HalochestSeals.Com

Halo Vents er medisinsk utstyr som består av et klebende hydrogellag og et klebende (ikke-latex) baksidelag. 

Halo-produkter inneholder ingen medisinske stoffer og er ikke laget av animalske eller menneskelige derivater. 

Den er ugjennomtrengelig for væsker og forsegler såret. Halo-produkter er ment å brukes til pasienten kan 

transporteres til et helseinstitusjon hvor de vil bli fjernet for pasientevaluering og etterbehandling.
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