
Υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος PRO-DENSE® 
Οδηγίες ανάμιξης 

150836-0

Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: 

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) 
Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文-Chinese (sch) 
Türkçe (tk) 

Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της εταιρείας μας www.wmt.com 

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Prescribing Information (Πληροφορίες συνταγογράφησης). 

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα για περισσότερες πληροφορίες και 
μεταφράσεις. 
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* Η σήμανση συμμόρφωσης CE ισχύει σύμφωνα με τον αριθμό καταλόγου και εμφανίζεται στην 
εξωτερική ετικέτα, εάν εφαρμόζεται. 
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Υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος PRO-DENSE® 
(150836-0) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην προσθέτετε άλλες ουσίες στο μόσχευμα.  Η χρήση 
εναλλακτικών διαλυμάτων ανάμιξης ή/και η προσθήκη άλλων ουσιών 
στο μίγμα ενδέχεται να μεταβάλει την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα αυτού του προϊόντος.  Κάποιες ουσίες, όπως ο 
μυελός των οστών και το αίμα, θα παρεμποδίσουν τη στερεοποίηση του 
μοσχεύματος. 

Προετοιμασία της θέσης εμφύτευσης και των παρελκόμενων 

1. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο γωνιακής κάμψης
(όπου διατίθεται) για να κάμψετε τη βελόνα, ώστε να επιτύχετε ακριβή 
τοποθέτηση του υλικού. Υπάρχουν δύο κανάλια κάμψης.  ΥΨΗΛΟ 
(HIGH): έντονη καμπυλότητα, ΧΑΜΗΛΟ (LOW): ήπια καμπυλότητα. 

2. Προτοποθετήστε τη βελόνα στη θέση της βλάβης υπό ακτινοσκοπική
καθοδήγηση. 

Μίκτης 
Σύριγγα 

Σπειροειδής 
εξωθητήρας 

Περιέκτης 
σκόνης 

Φιαλίδιο 
διαλύματος 
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3. Αφαιρέστε το κορυφαίο τμήμα 
του μίκτη. 

4. Προσθέστε όλη τη σκόνη. 

 

  
 
 
 
5. Προσθέστε όλο το διάλυμα. 6. Επανατοποθετήστε το 

κορυφαίο τμήμα και προσαρτήστε 
το σωλήνα κενού στη θύρα κενού.

 

  

 
 
7. Αναμίξτε έντονα, 
πραγματοποιώντας περίπου 50 
περιστροφές σε 30 δευτερόλεπτα 
(προς τη μία κατεύθυνση). 

8. Αποσυνδέστε το σωλήνα 
κενού, αφαιρέστε το κορυφαίο 
τμήμα και αποξέστε τυχόν 
περίσσεια. 

 
Σημείωση: Εγχύστε την πάστα σε 3-5 λεπτά.

 
 

   
 
 
9. Αφαιρέστε την κόκκινη 
γλωσσίδα. 

10. Περιστρέψτε τη λευκή άκρη 
για να αποκαλύψετε τη θύρα της 
σύριγγας. 
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11. Κρατώντας το μίκτη γυρισμένο στο πλάι, εισαγάγετε το σπειροειδή 
εξωθητήρα υπό γωνία, έως ότου εφαρμόσει πλήρως. 
 

 
 
 
 
 
12. Κρατώντας το μίκτη γυρισμένο στο πλάι, προωθήστε το σπειροειδή 
εξωθητήρα έως ότου το μόσχευμα μόλις αρχίσει να εισέρχεται στη θύρα 
της σύριγγας, όπως απεικονίζεται. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13. Αφαιρέστε το πώμα της 
σύριγγας από τη σύριγγα 
διανομής. 

14. Τοποθετήστε εφαρμοστά το 
σώμα της σύριγγας σε κάθετο 
προσανατολισμό. 

 

  
 
 
 
 
15. Ενόσω κρατάτε το μίκτη 
γυρισμένο στο πλάι, συνεχίστε 
την περιστροφή/προώθηση του 
εξωθητήρα, έως ότου πληρωθεί 
η σύριγγα. 

16. Αποσυνδέστε τη σύριγγα και 
επανασυνδέστε το πώμα της 
σύριγγας. 
(Σημείωση: Για το κιτ των 20 ml, 
επαναλάβετε αμέσως τα βήματα 
14-17 για την επιπρόσθετη 
σύριγγα.) 

 

  
 3



 
 
17. Συνδέστε τη σύριγγα στην προτοποθετημένη βελόνα.  Ξεκινήστε την 
έγχυση, εφαρμόζοντας σταθερή πίεση με τον αντίχειρα.  Αποφύγετε την 
υπερπλήρωση ή την αύξηση της πίεσης στη θέση θεραπείας. 
Σημείωση: Εάν η έγχυση καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής, ανατρέξτε στα 
βήματα 18a-18b. 

 
 
Για μηχανική υποβοήθηση: 
18a. Σύρετε και κουμπώστε το λευκό κολάρο για να ενεργοποιήστε την 
περιστροφική δράση. 
18b. Στρέψτε τη λαβή του εμβόλου δεξιόστροφα για να συνεχίσετε την 
έγχυση. 
 

 
 
Σημείωση: Το μόσχευμα θα στερεοποιηθεί σε ~20-30 λεπτά. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να παραμείνουν στη σύριγγα υπολείμματα 
υλικού.  Το ποσό του υπολείμματος σχετίζεται με την 
πιστή εφαρμογή από το χρήστη των χρόνων ανάμιξης 
και έγχυσης που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να αφήνετε την πάστα να στερεοποιηθεί πριν από 
την οριστική τοποθέτηση του υλικού.  Μην την επεξεργάζεστε κατά τη 
διάρκεια της στερεοποίησης. 

4




