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Os seguintes idiomas estão incluídos nesta embalagem:
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Em seguida, clique na opção Prescribing Information
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microMIIG ® HV
ENXERTO INJECTÁVEL MINIMAMENTE INVASIVO
INSTRUÇÕES DE MISTURA
(131915-5)

PT

IMPORTANTE:

não começar até que o local do enxerto esteja preparado e pronto para a
injecção.
Etapa 1
•

Se utilizar o curvador de agulha, retirar primeiro o
trocarte de metal da agulha.

Etapa 2
•

Utilizar o curvador para dobrar a agulha, permitindo a
colocação precisa do material. Existem dois canais que
permitem vários graus de curvatura. Introduzir a agulha
na ranhura SUPERIOR para obter uma curvatura mais
agressiva ou na ranhura INFERIOR para obter uma
curvatura mais suave.

Etapa 3
•

Retirar o êmbolo da seringa e colocar de lado.

Etapa 4
•

Fixar a seringa à tampa vermelha da seringa préposicionada na bandeja.

Etapa 5
•
•

Introduzir o funil fornecido na seringa.
Verter diluente na seringa.

OBSERVAÇÃO: efectuar as etapas 6 a 10 no prazo de cinco minutos.
Etapa 6
•
•

Após o funil estar posicionado, verter cuidadosamente a totalidade do pó para o
interior da seringa.
Retirar o funil.

Etapa 7
•

Utilizar a espátula fornecida para misturar o pó e a
solução em conjunto durante um minuto. Rodar a
espátula entre os dedos pode auxiliar o processo de
mistura.

Etapa 8
•
•
•

Retirar a seringa juntamente com a
tampa da bandeja (esquerda).
Introduzir o êmbolo no cilindro da
seringa além do primeiro “batente”.
Dar umas pancadinhas ligeiras na
seringa numa posição invertida para
deslocar o excesso de ar para a parte
superior da seringa (direita).

Etapa 9
•
•

Retirar a tampa vermelha da seringa.
Antes de efectuar a ligação com a agulha de
administração, fazer avançar o êmbolo até que
restem 4 cc de material na seringa.

Etapa 10
•
•
•

Fixar a seringa à agulha.
Injectar a pasta no local do defeito.
Evitar o preenchimento em excesso de cavidades ósseas ou a compressão do local
de tratamento.

OBSERVAÇÃO: o enxerto injectável microMIIG ® HV endurecerá em cerca de 22 a 30
minutos in situ.
O material residual pode ser deixado na seringa. A quantidade de material restante pode
dever-se a um defeito de tamanho e de utilização do material.

