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Descrição do Produto:

Indicações de Uso:

Avisos:

Inscrição:

Use leve pressão - Não estique durante a aplicação.

Transportar paciente para unidade de atendimento de emergência para pós-tratamento e avaliação

Descarte após o uso, de acordo com as diretrizes locais de resíduos de dispositivos médicos.

Informações de contato:

Entre em contato ou relate quaisquer incidentes 

graves relacionados a este produto ao fabricante e às 

autoridades reguladoras.
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Ferida limpa e seca.

Vídeo de Aplicação

Remova do forro de liberação. Não coloque na superfície secundária 

antes da aplicação para evitar contaminação.

Os produtos Halo são projetados para auxiliar no tratamento de feridas torácicas usando técnicas de aplicação 

de curativos padrão que auxiliam os socorristas civis ou de emergência. Projetado para cobrir e proteger 

feridas. Não use o curativo como substituto de suturas e outros métodos primários de fechamento de feridas. 

Os Produtos Halo são produtos de uso único. Tentativas de reutilizar produtos Halo podem introduzir 

contaminação e infecção em um paciente secundário. Nenhuma indicação de uso, segurança, risco ou eficácia 

é estabelecida para aplicações pós-cirúrgicas.

Certifique-se de que o Halo sela completamente o perímetro da ferida para evitar a entrada de ar, líquidos e 

detritos. As pessoas com lesões torácicas devem ser imediatamente transportadas para uma unidade de saúde 

ou trauma para avaliação por um clínico para cuidados e tratamento pós-trauma. Não bloqueie a ventilação ou 

a válvula com itens como cobertores, correias ou a posição do corpo.

Com o Gel voltado para baixo, coloque sobre o centro da ferida.

Use Halo Seals adicionais, se outras feridas estiverem presentes.
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Halo Vents são dispositivos médicos que consistem em uma camada adesiva de hidrogel e uma camada de 

suporte adesiva (sem látex). Os Produtos Halo não contêm quaisquer substâncias medicinais e não são 

construídos a partir de derivados animais ou humanos. É impermeável a líquidos e sela a ferida. Os produtos 

Halo destinam-se a ser usados até que o paciente possa ser transportado para uma unidade de saúde, onde 

serão removidos para avaliação do paciente e cuidados posteriores.
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