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Opis Izdelka:

Indikacije za Uporabo:

Opozorila: 

Uporaba:

S stranjo z gelom navzdol, položite na sredino rane.

Uporabite lahek pritisk - Med nanašanjem se ne raztegujte.

Uporabite dodatne Halo tesnila, če so prisotne druge rane.

Prevoz pacienta v ustanovo za nujno oskrbo za naknadno zdravljenje in oceno

Po uporabi zavrzite v skladu z lokalnimi smernicami za odpadke iz medicinskih pripomočkov.

Kontaktni Podatki:

Obrnite se na proizvajalca in regulativne organe ali jih 

obvestite o morebitnih resnih dogodkih v zvezi s tem 

izdelkom.
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Čista in suha rana.

Video aplikacije

Odstranite iz sprostitvene obloge. Ne postavljajte na sekundarno 

površino pred nanosom, da preprečite kontaminacijo.

Izdelki Halo so zasnovani za pomoč pri zdravljenju torakalnih ran z uporabo standardnih tehnik nanašanja 

oblog, ki pomagajo civilnim reševalcem ali reševalcem v sili. Zasnovan za pokrivanje in zaščito ran. Obloge ne 

uporabljajte kot nadomestilo za šive in druge metode primarnega zapiranja ran. Izdelki Halo so izdelki za 

enkratno uporabo. Poskusi ponovne uporabe izdelkov Halo lahko povzročijo kontaminacijo in okužbo 

sekundarnega bolnika. Za uporabo po kirurških posegih ni nobenih znakov uporabe, varnosti, tveganja ali 

učinkovitosti.

Zagotovite, da Halo popolnoma zapre obod rane, da preprečite vstop zraka, tekočin in drobirja. Osebe, ki imajo 

poškodbe prsnega koša, je treba nemudoma prepeljati v zdravstveno ustanovo ali ustanovo za travme, da jih 

oceni zdravnik za nadaljnjo oskrbo in zdravljenje. Ne blokirajte zračnika ali ventila s predmeti, kot so odeje, 

trakovi ali položaj telesa.
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Halo Vents so medicinski pripomočki, ki so sestavljeni iz adhezivne hidrogelne plasti in adhezivne (brez 

lateksa) hrbtne plasti. Izdelki Halo ne vsebujejo nobenih zdravilnih učinkovin in niso izdelani iz živalskih ali 

človeških derivatov. Je neprepusten za tekočine in tesni rano. Izdelki Halo so namenjeni uporabi, dokler 

pacienta ni mogoče prepeljati v zdravstveno ustanovo, kjer jih bodo odstranili za oceno pacienta in po oskrbi.
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