
Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU

Produktbeskrivning: 

Indikationer för Användning:

Varningar: 

Ansökan:

Med gelsidan nedåt, placera över mitten av såret.

Använd lätt tryck - Sträck inte under appliceringen.

Använd ytterligare Halo Seals, om andra sår finns.

Transportera patienten till akutmottagningen för efterbehandling och utvärdering

Kassera efter användning enligt lokala riktlinjer för avfall av medicintekniska produkter.

Kontaktinformation:

Rent och torrt sår.

Applikationsvideo

Ta bort från release liner. Placera inte på sekundär yta före 

applicering för att förhindra kontaminering.

Halo Vents är medicintekniska produkter som består av ett självhäftande hydrogelskikt och ett vidhäftande 

(icke-latex) stödskikt. Halo-produkter innehåller inga medicinska substanser och är inte tillverkade av 

animaliska eller mänskliga derivat. Det är ogenomträngligt för vätskor och tätar såret. Halo-produkter är 

avsedda att användas tills patienten kan transporteras till en sjukvårdsinrättning där de kommer att tas bort 

för patientutvärdering och eftervård.

Halo-produkter är designade för att underlätta behandling av bröstsår genom att använda standardtekniker 

för applicering av förband som hjälper civila eller räddningspersonal. Designad för att täcka och skydda sår. 

Använd inte förbandet som ersättning för suturer och andra primära sårtillslutningsmetoder. Halo-produkter 

är en engångsprodukt. Försök att återanvända en Halo-produkter kan leda till kontaminering och infektion hos 

en sekundär patient. Inga indikationer på användning, säkerhet, risk eller effekt har fastställts för 

postkirurgiska tillämpningar.

Se till att Halo försluter sårets omkrets helt för att förhindra att luft, vätskor och skräp kommer in. Personer 

som har bröstkorgsskador ska omedelbart transporteras till en vård- eller traumainrättning för utvärdering av 

en läkare för eftervård och behandling. Blockera inte ventilen eller ventilen med föremål som filtar, remmar 

eller kroppsställning.

Vänligen kontakta eller rapportera alla allvarliga 

incidenter angående denna produkt till tillverkaren 

och tillsynsmyndigheter.
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