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	Stap 4
•
Bij gebruik van de mini-MIIG™-injectiespuit
steekt u de verstrekte trechter in de injectiespuit.
•
Giet alle verstrekte zoutoplossing in de
injectiespuit.

	Stap 5
	BELANGRIJK: STAPPEN 5 – 8 MOETEN WORDEN
VOLTOOID IN 1 MINUUT OF MINDER.
•

Strooi alle poeder voorzichtig op de vloeistof.

	Stap 6 (voltooien in ongeveer 40 seconden)
•
Bij gebruik van de mini-MIIG™-kit moet de
trechter worden verwijderd.
•
Gebruik de bijgeleverde spatel voor het
vermengen van de poeder en het oplosmiddel.
De spatel tussen uw vingers “ronddraaien” kan
bij het mengproces behulpzaam zijn.
			BELANGRIJK: Dit materiaal heeft
ongeveer 30 seconden nodig om
“nat te worden”. Het is uiterst
belangrijk dat u geen vloeistof meer
aan de injectiespuit toevoegt.

				
					Stap 7
•
H aal de injectiespuit uit de houder
•
S teek de zuiger in de cilinder van de
injectiespuit.
•
Tik voorzichtig op de injectiespuit in
de
omgekeerde
stand
om
de
overtollige
lucht
bovenin
de
injectiespuit (rechts) te krijgen.
		
		

	Stap 8
•
Verwijder de rode dop van de
injectiespuit.
•
Vóór aansluiting op de inbrengnaald
moet de overtollige lucht verwijderd
worden door de zuiger naar het
aangegeven volume op de injectiespuit
op te voeren:
					
mini-MIIG™ = 5 cc
					
MIIG™115 = 15 cc
	Stap 9
•
B evestig de injectiespuit op de vooraf
geplaatste naald.
•
I njecteer de pasta onmiddellijk in de te
behandelen plaats.
•
Vermijd teveel vullen van de botleemte of
het samendrukken van de plaats van
behandeling.

Het resterende materiaal kan in de injectiespuit achterblijven. De hoeveelheid
resterend materiaal staat in verband met het door de gebruiker nakomen van de
in deze instructies beschreven meng- en ejectietijden.
NB:
De pasta moet vóór de uiteindelijke plaatsing van de hardware gelegenheid tot
verharding (ongeveer 5-7 minuten lang) hebben.

