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PRO-DENSE™ KEMİK GREFTİ YEDEĞİ
(154101-1)

TK

NOT: Grefte herhangi bir ek madde eklemeyin. Alternatif karıştırma
solüsyonları kullanılması ve/veya karışıma diğer maddeler eklenmesi bu
ürünün güvenlik, etkinlik ve sertleşmesini değiştirebilir.
1.

Solüsyon şişesinden metal kıvrımı çıkarın. Karıştırma şırıngasını KIRMIZI
adaptörlü toz kabına takın ve karıştırma çubuğunu geri çekin.

2.

Kabı ters çevirin ve TÜM tozları şırınganın içine aktarmak için hafifçe
vurun. Toz kabını çıkarın.
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3.

Şişe tapasını çıkarın ve TÜM solüsyonu karıştırma şırıngasına ekleyin.

4.

KIRMIZI adaptörü çıkarın ve BEYAZ karıştırma kapağını takın. Kol ucunu
önce karıştırma çubuğundan ayırmak suretiyle piston
kolunu sökün.

5.

Dönerken, karıştırma çubuğunu ileri geri hareket ettirerek 30 saniye
karıştırın. Toz ‘tıkacını’ şırınganın arkasına ve önüne yakın bir
yerinde kırıp birleştirdiğinizden emin olun.

Not: Macunu 5 dakika içinde enjekte edin.
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6.

Tamamen karıştırma çubuğunu geri çekin ve karıştırma kapağını
çıkarın. Piston kolunu, yerine oturtmadan önce ön ucu piston üzerine
yerleştirerek karıştırma çubuğuna tekrar takın.

7.

TURUNCU adaptör ile iletme şırıngasını karıştırma şırıngasına bağlayın.
İletme şırıngasının pistonu tamamen deprese edilmelidir.

8.

Grefti iletme şırıngasının içine aktarmak için yavaşça karıştırma
şırıngasının pistonunu itin. Aktarma sırasında sıkışmış hava çıkacaktır. Ek
şırıngalar için 7-8 arası adımları tekrarlayın.
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9.

İletme şırıngasını TURUNCU adaptörden ayırın ve sağlanan luer kapağını
ve aksesuar iğnesini takın. Grefti kemik defektine enjekte edin.

Not: Greft ~ 20 - 30 dakikada sertleşir.
10.

(İSTEĞE BAĞLI) Mekanik yardım için, piston kolunu çıkarın ve karıştırma
çubuğunun ucunu koparın.

11.

(İSTEĞE BAĞLI) İğ somunu, şırınganın her iki tırnağıyla birleşene kadar
iğ sürücüsünü karıştırma çubuğunun üzerine yerleştirin. Grefti elle
çıkarmak için kolu saat yönünde döndürün.

NOT: Bir miktar materyal şırıngada kalabilir. Kalan materyal miktarı
kullanıcının bu talimatta ana hatları verilen karıştırma ve enjeksiyon
sürelerine uyumuna bağlıdır.
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