SUBSTITUTO DE ENXERTO ÓSSEO PRO-DENSE™
INSTRUÇÕES DE MISTURA
154099-1
Neste pacote estão incluídos os seguintes idiomas:

Para mais idiomas, visite o nosso website www.wright.com. Em seguida,
clique na opção

(Informações de prescrição).

Para obter mais informações e as traduções, contacte o fabricante ou o
distribuidor local.

* A marcação CE de conformidade é aplicada de acordo com o número
de catálogoe aparece no rótulo exterior, se aplicável.
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NOTA: não adicione quaisquer outras substâncias ao enxerto. A utilização de
soluções de mistura alternativas e/ou a adição de outras substâncias à
mistura pode alterar a segurança, a eficácia e endurecimento deste produto.
1.

Retire o engaste metálico do frasco da solução. Ligue a seringa
misturadora ao recipiente de pó com o adaptador CINZENTO e puxe a
haste misturadora para trás.

2.

Inverta o recipiente e bata suavemente para transferir TODO o pó para a
seringa misturadora. Retire o recipiente de pó.
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3.

Retire a rolha do frasco e transfira TODA a solução para dentro da
seringa misturadora.

4.

Retire o adaptador CINZENTO e coloque a tampa misturadora
BRANCA. Retire a manga do êmbolo, começando por separar a
extremidade da pega da haste misturadora.

5.

Misture durante 30 segundos movendo a haste misturadora para
dentro e para fora, ao mesmo tempo que roda. Certifique-se de que
desfaz e incorpora o “rolhão” de pó perto da parte da frente e de
trás da seringa.

Nota: Injete a pasta no espaço de 5 min.
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6.

Puxe completamente para trás a haste misturadora e retire a tampa luer.
Volte a ligar a manga do êmbolo à haste misturadora, posicionando
primeiro a extremidade frontal no pistão, antes de encaixar no lugar.

7.

Ligue o acessório, agulha ou cânula pretendido. Injete o enxerto no
defeito ósseo.

Nota: O enxerto endurecerá em aproximadamente 20-30 min.

NOTA: poderá ficar material residual na seringa. A quantidade de material
restante tem a ver com a observância, por parte do utilizador, dos tempos de
mistura e ejeção descritos nestas instruções.
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