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Gebruiksaanwijzing
Menginstructies

VOORBEREIDING OPERATIEPLAATS*

STAP 1
Bepaal de plaats van het defect onder fluoroscopie met de BLAUWE 8 ga
naald en trocart.

STAP 2 (optioneel)
Als het verstoren van fibreus weefsel in een defect wenselijk is, maakt u
lange longitudinale bewegingen.

STAP 3
Verwijder de trocart en breng de IGNITE ®-lift in, waarbij u de
markeringen met elkaar uitlijnt voor u het geheel samenklikt.
Vorm een subperiostale ruimte voor injectie van het
transplantaat.
VOORBEREIDING VAN HET TRANSPLANTAAT

STAP 4
Aspireer met behulp van de GROENE naald van 11 ga en de spuit van 20
ml beenmerg volgens de standaardtechniek. Leg de spuit terzijde.

STAP 5
Verwijder de BLAUWE zuiger uit de spuit van 30 ml. Draai vervolgens naar
rechts tot deze stevig bevestigd is aan de spuitstandaard in de
doordrukverpakking.

STAP 6
Voeg beenmergaspiraat toe aan de spuit van 30 ml.

STAP 7
Voeg voorzichtig IGNITE ®-poeder toe bovenop het beenmergaspiraat.
N B : N a d a t h e t I G N I T E ®- p o e d e r g e c o m b i n e e r d i s m e t h e t
beenmergaspiraat moet het mengen en injecteren binnen 5 minuten
klaar zijn.

STAP 8
Meng tot een gelijkmatige consistentie met de bijgeleverde spatel.
NB: Zorg dat er geen poederklonters op de bodem achterblijven.

STAP 9
Draai naar rechts en trek de cilinder van de spuit EN de dop los van de
doordrukverpakking. Zet de dop van de spuit vast en breng voorzichtig de
BLAUWE zuiger in de cilinder van de spuit in.

STAP 10
Zet de dop van de spuit los. Verwijder de lucht door de spuit om te keren en
de zuiger in de spuit te duwen. Verwijder de dop van de spuit.

INJECTEER HET TRANSPLANTAATMENGSEL

STAP 11
Plaats de transplantaatspuit op de vooraf aangebrachte
naald. Injecteer het IGNITE ® -transplantaatmengsel in de
fascia subperiostalis.
NB: Als de injectie lastig lijkt, verplaatst u de naald.

STAP 12
Na de injectie moet de naald 3-5 minuten ongestoord
(voor gedeeltelijke stolling). Trek de naald langzaam
en stapsgewijs terug om terugstromen tot een
minimum te beperken.

*De medische specialist is per definitie verantwoordelijk voor de juiste chirurgische technieken.
De bovenstaande richtlijnen worden uitsluitend verstrekt als aanbevolen technieken. Elke
chirurg moet de geschiktheid van de technieken evalueren op basis van zijn/haar persoonlijke
medische opleiding en kennis.
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