PRO-DENSE™ BENGRAFTSUBSTITUT
BLANDNINGSANVISNINGAR
154101-0
Följande språk ingår i detta paket:

För ytterligare språk ska du besöka vår webbplats på www.wright.com.
Klicka sedan på alternativet
(förskrivningsinformation).
För ytterligare information och översättningar ska du kontakta
tillverkaren eller en lokal återförsäljare.

* CE-märkningen för överensstämmelse tillämpas i enlighet med
katalognummer och visas på ytteretiketten, om tillämpligt.
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PRO-DENSE™ BENGRAFTSUBSTITUT
(154101-0)

SV

OBS! Tillsätt inga ytterligare ämnen till graftet. Användning av alternativa
blandningslösningar och/eller tillsats av andra ämnen till blandningen kan
försämra produktens säkerhet, effektivitet och stelnandet av denna produkt.
1.

Ta bort metalltång från flaska för lösning. Sätt fast blandningsspruta till
pulverbehållare med RÖD adapter och dra tillbaka blandningsstaven.

2.

Vänd behållaren upp och ner för att överföra ALLT pulver in till
blandningssprutan. Ta bort pulverbehållare.
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3.

Ta bort flaskproppen och tillsätt ALL lösning till blandningssprutan.

4.

Ta bort RÖD adapter och sätt fast VIT blandningshylsa. Ta bort
kolvhylsan genom att koppla bort handtagets ände från
blandningsstaven först.

5.

Blanda i 30 sekunder genom att röra blandningsstaven fram och
tillbaka medan du roterar den. Se till att bryta upp och inkorporera
pulver-”pluggen” nära bak- och framsidan av sprutan.

OBS! Injicera pastan inom 5 min.
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6.

Dra tillbaka blandningsstaven fullständigt och ta bort
blandningshylsan. Sätt fast kolvhylsan till blandningsstaven igen
genom att placera främre ändan till kolven först, innan du klickar in den
i rätt läge.

7.

Koppla tillförselspruta till blandningsspruta med ORANGE adapter.
Tillförselsprutans kolv ska vara helt nedtryckt.

8.

Tryck försiktigt blandningssprutans kolv för att överföra graften till
tillförselsprutan. Instängd luft kommer tas bort under överföring.
Repetera steg 7-8 för ytterligare sprutor.
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9.

Koppla bort tillförselsprutan från den ORANGE adaptern och sätt fast
den medföljande luerhylsan och tillbehörsnålen. Injicera graft in i
bendefekten.

OBS! Graftet stelnar på cirka 20-30 min.
10.

(VALFRITT) För mekaniskt understöd, ta bort kolvhylsan och knäpp loss
spetsen av blandningsstaven.

11.

(VALFRITT) Sätt in spindeldrivningen över blandningsstaven till dess att
du hör spindelmuttern koppla ihop med båda flikarna på sprutan. Vrid
handtaget medurs för att dra ut graft manuellt.

OBS! Kvarvarande material kan lämnas i sprutan. Mängden kvarvarande
material står i relation till hur användaren följer tiderna för att blanda och
trycka ut graftet i dessa anvisningar.
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