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Följande språk ingår i detta paket:
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Español (es)
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IGNITE®
Injicerbar stimulans för kallusbildning vid fraktur
150830-0
Bruksanvisning
Blandningsanvisningar
OBS! Dessa anvisningar är specifika för användning av benmärgsaspirat. Den
medföljande sterila vattenspädningen kan ersättas med benmärgsaspirat. Om steril
vattenspädning används sker injektionen direkt från sprutan.
FÖRBEREDELSE AV STÄLLET*
STEG 1
Lokalisera defekten under genomlysning med BLÅ 8 G nål och troakar.

STEG 2 (valfritt)
Om mellanliggande bindväv önskas inom defekten ska du använda en
längsgående, svepande rörelse.

2

STEG 3
Ta bort troakaren och för in IGNITE®-elevatorn, ställ in markörerna eller
handtaget i linje innan de knäpper ihop. Skapa ett subperiostalt utrymme för
injektion av graftet.

FÖRBEREDELSE AV GRAFTET
STEG 4
Använd den GRÖNA 11 G nålen och sprutan och aspirera 20 ml benmärg
med standardteknik.1 Sätt det åt sidan.
OBS! För att åstadkomma och upprätthålla vakuum drar du tillbaka
sprutkolven till önskat läge och vrider kolven medurs för att placera en av
stoppribborna bakom stopptappen. Vrid kolven moturs för att frigöra den.
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Om så önskas kan den medföljande sterila vattenspädningen ersättas med benmärgsaspirat.
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STEG 5
Ta bort ben BLÅ kolven från 30 ml sprutan. Sedan vrider du medurs tills den
sitter helt säker i sprutstället i blåsan.

STEG 6
Tillsätt benmärgsaspirat i 30 ml sprutan.

STEG 7
Tillsätt försiktigt IGNITE®-pulver ovanpå benmärgsaspiratet.
OBS! När IGNITE®-pulvret väl är kombinerat med benmärgsaspiratet bör
blandning och injicering slutföras inom 5 minuter.

4

STEG 8
Blanda till en jämn konsistens med den tillhandahållna spateln.
OBS!
Se till att inga klumpar av pulver blir kvar på bottnen.

STEG 9
Vrid och dra sprutcylindern OCH locket med en medurs rörelse från blåsan. Sätt
fast sprutlocket och för försiktigt in den BLÅ kolven i sprutcylindern.

STEG 10
Lossa sprutlocket. Avlägsna luften genom att vända sprutan upp och ned och föra
fram kolven. Ta bort sprutlocket.
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INJICERA GRAFTKOMPOSITEN
STEG 11
Om steril vattenspädning används injicerar du materialet direkt från
sprutan. Injicera inte genom en 8 G nål.
Koppla graftsprutan på en på förhand placerad nål. Injicera IGNITE®
graftkompositen i den subperiostala fickan.
OBS! Om injektionen verkar svår ska du flytta nålen.

STEG 12
Efter injiceringen måste nålen lämnas ostörd i 3-5 minuter (för partiell
koagulation). Dra långsamt ut nålen i små steg för att minimera backflöde.

*Läkaren är ansvarig för att välja lämplig kirurgisk teknik. Nedanstående riktlinjer
beskriver endast rekommenderade tekniker. Varje enskild kirurg måste utvärdera om
teknikerna är lämpliga med tanke på individuell medicinsk utbildning och sakkunskap.
™ Varumärken och ® registrerade märken som tillhör Wright Medical Technology, Inc.
De omfattas av ett eller flera av följande patent. USA-patent 5,614,206; 5,807,567;
6,030,636. Sökta patent. ©2002 Wright Medical Technology, Inc. Alla rättigheter
förbehålles.
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