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BELANGRIJK:

Niet beginnen voordat de transplantatieplek geprepareerd en klaar voor de
injectie is.
Stap 1
•

Bij gebruik van een naaldbuiger moet de metalen trocar
eerst van de naald verwijderd worden.

Stap 2
•

Gebruik het buigapparaat voor het buigen van de naald,
wat nauwkeurige plaatsing van het materiaal mogelijk
maakt. Er zijn twee kanalen aanwezig om verschillende
krommingsgraden mogelijk te maken. Steek de naald in
de HOOG-gleuf voor een scherpere kromming, of in de
LAAG-gleuf voor een flauwere kromming.

Stap 3
•

Verwijder de zuiger uit de injectiespuit en leg hem opzij.

Stap 4
•

Bevestig de naald op de vooraf geplaatste rode
injectiespuitdop op de tray.

Stap 5
•
•

Steek de bijgeleverde trechter in de injectiespuit.
Giet het verdunningsmiddel in de injectiespuit.

NB: Voer stappen 6-10 uit binnen 5 minuten.
Stap 6
•
•

Met de trechter op zijn plaats giet u alle poeder voorzichtig in de injectiespuit.
Verwijder de trechter.

Stap 7
•

Gebruik de bijgeleverde spatel voor het vermengen van
de poeder en het oplosmiddel gedurende 1 minuut. De
spatel tussen uw vingers ronddraaien kan bij het
mengproces behulpzaam zijn.

Stap 8
•
•
•

Verwijder de injectiespuit met de dop
van de tray (links).
Steek de zuiger in de cilinder van de
injectiespuit voorbij de eerste “stop”.
Tik voorzichtig op de injectiespuit in
omgekeerde stand om de overtollige
lucht tot bovenin de injectiespuit
(rechts) te verplaatsen.

Stap 9
•
•

Verwijder de rode dop van de injectiespuit.
Vóór aansluiting op de inbrengnaald voert u de
zuiger op totdat er 4 cc materiaal in de injectiespuit
overblijft.

Stap 10
•
•
•

Bevestig de injectiespuit op de naald.
Injecteer de pasta in de te behandelen plaats.
Vermijd teveel vullen van de botleemte of het samendrukken van de plaats van
behandeling.

NB: De microMIIG ® HV injecteerbare prothese verhardt na ongeveer 22-30 minuten
in situ.
Het resterende materiaal kan in de injectiespuit achterblijven. De hoeveelheid resterend
materiaal kan te wijten zijn aan de omvang van de afwijking en aan materiaalgebruik.

