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Descriere Produs:

Indicatii de Utilizare:

Avertizări:

Aplicație:

Cu gelul în jos, puneți-l peste centrul rănii.

Folosiți o presiune ușoară - Nu vă întindeți în timpul aplicării.

Transportați pacientul la unitatea de îngrijire de urgență pentru post-tratament și evaluare

Aruncați după utilizare, conform recomandărilor locale privind deșeurile de dispozitive medicale.

Informații de Contact:

Vă rugăm să contactați sau să raportați orice incident 

grav legat de acest produs producătorului și 

autorităților de reglementare.
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Produsele Halo sunt concepute pentru a ajuta la tratarea rănilor toracice prin utilizarea tehnicilor standard de 

aplicare a pansamentului care ajută civilii sau cei care au intervenție în situații de urgență. Conceput pentru a 

acoperi și proteja rănile. Nu utilizați pansamentul ca înlocuitor pentru suturile și alte metode primare de 

închidere a plăgii. Produsele Halo sunt produse de unică folosință. Încercările de reutilizare a unui produs Halo 

pot introduce contaminare și infecție la un pacient secundar. Nu sunt stabilite indicații de utilizare, siguranță, 

risc sau eficacitate pentru aplicațiile postoperatorii.

Asigurați-vă că Halo etanșează complet perimetrul rănii pentru a preveni intrarea aerului, a lichidelor și a 

resturilor. Persoanele care au leziuni toracice trebuie transportate imediat la o unitate de asistență medicală 

sau de traumatologie pentru evaluare de către un clinician pentru îngrijire și tratament post. Nu blocați 

orificiul de ventilație sau supapa cu obiecte precum pături, curele sau poziția corpului.

Rană curată și uscată.

Video cu aplicație

Scoateți de pe căptușeala de eliberare. Nu așezați pe suprafața 

secundară înainte de aplicare pentru a preveni contaminarea.
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Halo Vents sunt dispozitive medicale care constau dintr-un strat de hidrogel adeziv și un strat de suport adeziv 

(fără latex). Produsele Halo nu conțin substanțe medicinale și nu sunt construite din derivate animale sau 

umane. Este impermeabil la lichide și etanșează rana. Produsele Halo sunt destinate să fie utilizate până când 

pacientul poate fi transportat la o unitate de îngrijire medicală de unde vor fi îndepărtate pentru evaluarea 

pacientului și îngrijirea ulterioară.

Folosiți sigilii Halo suplimentare, dacă sunt prezente și alte răni.
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