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Opis Produktu: 

Wskazania do Stosowania:

Ostrzeżenia:

Podanie:

Żelową stroną do dołu umieść na środku rany.

Użyj lekkiego nacisku - Nie rozciągaj podczas aplikacji.

Użyj dodatkowych Pieczęci Halo, jeśli obecne są inne rany.

Przetransportuj pacjenta do ośrodka opieki w nagłych wypadkach w celu dalszego leczenia i oceny

Utylizować po użyciu zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi odpadów urządzeń medycznych.

 Informacje Kontaktowe:

Prosimy o kontakt lub zgłaszanie wszelkich poważnych 

incydentów dotyczących tego produktu producentowi 

i organom regulacyjnym.
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Rana czysta i sucha.

Wideo aplikacji

Wyjmij z wkładki zabezpieczającej. Nie kłaść na wtórnej powierzchni 

przed nałożeniem, aby zapobiec zanieczyszczeniu.

Halo Vents to urządzenia medyczne, które składają się z samoprzylepnej warstwy hydrożelowej i 

samoprzylepnej (nielateksowej) warstwy spodniej. Produkty Halo nie zawierają żadnych substancji leczniczych 

i nie są zbudowane z produktów pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego. Jest nieprzepuszczalny dla płynów i 

uszczelnia ranę. Produkty Halo są przeznaczone do użytku, dopóki pacjent nie będzie mógł zostać 

przetransportowany do Placówki opieki zdrowotnej, gdzie zostaną usunięte w celu oceny pacjenta i opieki 

pooperacyjnej.

Produkty Halo zostały zaprojektowane, aby wspomagać leczenie ran klatki piersiowej przy użyciu 

standardowych technik nakładania opatrunków, które pomagają cywilom lub ratownikom. Przeznaczony do 

zakrywania i ochrony ran. Nie należy stosować opatrunku jako zamiennika szwów i innych pierwotnych metod 

zamykania ran. Produkty Halo to produkty jednorazowego użytku. Próby ponownego użycia produktów Halo 

mogą spowodować skażenie i zakażenie drugiego pacjenta. Nie ustalono żadnych wskazań dotyczących 

stosowania, bezpieczeństwa, ryzyka ani skuteczności w zastosowaniach pooperacyjnych.

Upewnij się, że Halo całkowicie uszczelnia obwód rany, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza, płynów i 

zanieczyszczeń. Osoby z urazami klatki piersiowej powinny zostać natychmiast przetransportowane do 

ośrodka opieki zdrowotnej lub ośrodka urazowego w celu oceny przez klinicystę w celu dalszej opieki i 

leczenia. Nie blokuj odpowietrznika ani zaworu przedmiotami, takimi jak koce, paski lub pozycja ciała.
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