OSTEOSET ® RESORBABLE

BEAD KITS AND MINI-BEAD KITS
MIXING INSTRUCTIONS
150834-0

Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd:
English (en)

Deutsch (de)

Nederlands (nl)

Français (fr)

Español (es)

Italiano (it)

Português (pt)

中文-Chinese (sch)

Turkce (tk)

Ga voor andere talen naar onze website: www.wmt.com
Klik vervolgens op de optie Prescribing Information
(Voorschrijfinformatie).
Neem voor aanvullende informatie en vertalingen
contact op met de fabrikant of de lokale distributeur.
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MENGINSTRUCTIES VOOR DE
OSTEOSET ® RESORBEERBARE PARELKIT
(150834-0)

NL

1.

Vermengen volgens de in stappen 1-5 vermelde aanwijzingen.
NB:

Geen extra stoffen aan de pasta toevoegen. Andere mengoplossingen en/of andere
stoffen toevoegen kan de verhardingstijd aanzienlijk wijzigen. Sommige stoffen,
zoals beenmerg en bloed, kunnen voorkomen dat de pasta volledig verhardt.
Stap 1
•
•
•

Voeg het poeder aan de mengkom toe
Voeg het verdunningsmiddel in zijn geheel toe
Laten staan
o
Standaardkit: 1 minuut
o
Snelverhardingskit: 30 seconden

Stap 2
•
•
•

30 – 45 seconden lang grondig vermengen
NIET te veel vermengen
Wanneer de consistentie van het mengsel die van pasta is (d.w.z.
het blijft aan de spatel vastkleven), is het klaar om in de vorm aan
te brengen

Stap 3
•

Breng een gelijke laag calciumsulfaat met de spatel op de
onderste helft van de Wright parelsjabloon (afgebeeld) aan, en
zorg ervoor dat elke parelholte volledig gevuld wordt. Elke
OSTEOSET® resorbeerbare parelkit bevat genoeg materiaal voor
het vullen van twee parelsjablonen.

Stap 4
•

•

Breng de bovenkant van de vorm aan en druk stevig samen (er
wordt overtollig materiaal uit de openingen aan het boveneinde
van de vorm geduwd). Laten staan
Standaardkit: ongeveer 15-20 minuten
Snelverhardingskit: ongeveer 3-5 minuten
Trek de vorm voorzichtig uit elkaar

Stap 5
•

Beweeg de vorm om het verwijderen van luchtbelletjes te
versnellen

2.

Duw de gevormde implantaten voorzichtig in de plaats van behandeling. Vermijd teveel
vullen van de botleemte of het samendrukken van de plaats van behandeling.

3.

Verwijder overtollig materiaal uit de plaats van behandeling. Bedek de opening van de
botleemte met corticalisvenster en/of gezond periost of ander zacht weefsel. Sluit de
operatieplaats met gebruikmaking van standaard-sluittechnieken.

4.

Gooi alle ongebruikte OSTEOSET®
menggereedschappen weg.

resorbeerbare

parelkitmaterialen
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MENGINSTRUCTIES VOOR DE OSTEOSET ®
MINI RESORBEERBARE PARELKIT
1.

Vermengen volgens de in stappen 1-5 vermelde aanwijzingen.
NB:

Geen extra stoffen aan de pasta toevoegen. Andere mengoplossingen en/of andere
stoffen toevoegen kan de verhardingstijd aanzienlijk wijzigen. Sommige stoffen,
zoals beenmerg en bloed, kunnen voorkomen dat de pasta volledig verhardt.
Stap 1
•
•
•

Voeg het poeder aan de mengkom toe
Voeg het verdunningsmiddel in zijn geheel toe
Laten staan
o
Standaardkit: 1 minuut
Snelverhardingskit: 30 seconden
o

Stap 2
•
•
•

30 – 45 seconden lang grondig vermengen
NIET te veel vermengen
Wanneer de consistentie van het mengsel die van pasta is (d.w.z. het
blijft aan de spatel vastkleven), is het klaar om in de vorm aan te
brengen
Stap 3
•
•

Breng een gelijke laag OSTEOSET®-pasta op
slechts één helft van de bijgeleverde vorm aan
Zorg ervoor dat elke parelholte volledig gevuld is.
NB: Elke kit bevat genoeg materiaal voor het
vullen van slechts de helft van de bijgeleverde
vorm, wat in totaal ongeveer 5 cc uiteindelijk
volume is.

•

Na het volledig vullen van de helft van de vorm, tikt u
met de vorm op een plat oppervlak om de
luchtbelletjes te verwijderen.

Stap 4
Laten staan
• Standaardkit: ongeveer 15-20 minuten
• Snelverhardingskit: ongeveer 3-5 minuten
Stap 5
•

Beweeg de vorm om het verwijderen van luchtbelletjes te
versnellen

2.

Duw de gevormde implantaten voorzichtig in de plaats van behandeling. Vermijd teveel
vullen van de botleemte of het samendrukken van de plaats van behandeling.

3.

Verwijder overtollig materiaal uit de plaats van behandeling. Bedek de opening van de
botleemte met corticalisvenster en/of gezond periost of ander zacht weefsel. Sluit de
operatieplaats met gebruikmaking van standaard-sluittechnieken.

4.

Gooi alle ongebruikte OSTEOSET® mini resorbeerbare parelkitmaterialen en de
menggereedschappen weg.
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