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Mixing Instructions 

 

128800-5 
 

 
Följande språk ingår i detta paket: 
 

English (en)  Deutsch (de)  Nederlands (nl) Français (fr) 
Español (es)  Italiano (it)  Português (pt)  中文-Chinese (sch) 

 Turkce (tk) 
För ytterligare språk ska du besöka vår webbplats på www.wmt.com. 

Klicka sedan på alternativet Prescribing Information (förskrivningsinformation). 
 

För ytterligare information och översättningar ska du kontakta tillverkaren eller en lokal återförsäljare. 
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MIIG™115  

Minimalt invasivt, injicerbart graft 
                        (128800-5) 
 
Indikationer 
MIIG-pastan är avsedd att injiceras i öppna 
benhåligheter som inte är av kritisk vikt för 
skelettsystemets benstrukturs stabilitet (dvs. 
extremiteter, ryggrad och bäcken) och att härdas in-
situ. Dessa öppna benhåligheter kan vara bendefekter 
som skapats kirurgiskt eller bendefekter som skapats 
genom traumatisk skada på benet. MIIG-pastan är 
ett benfyllmedel som resorberas och ersätts med 
benvävnad under läkningsprocessen. 
 
MIIG-pastan som härdas in situ utgör ett fyllmedel 
för öppna hålrum som kan förstärka tillfällig hårdvara 
(t.ex. K-trådar) vilket kan hjälpa till att stödja 
benfragment under ingreppet. Den härdade pastan 
verkar endast som ett tillfälligt stödmedium och är 
inte avsedd att ge strukturellt stöd under 
läkningsprocessen. 
 
 
BLANDNINGSANVISNINGAR 

 
 

1 minuts blandnings- och 
prepareringstid 

1•1•5 

1 minuts injektionstid 
5 minuters stelningstid 

 
 
 
VIKTIGT! Börja inte förrän graftplatsen har preparerats 
och är redo för injektion. En lämplig nål bör placeras 
under röntgen innan blandningen påbörjas. 
 

 
Steg 1 
 Placera nålen i defekten under 

röntgengenomlysning. 
 
 
 

 
 
 
Steg 2 
 Avlägsna kolven från sprutan 

och lägg åt sidan. 
 

 
 
Steg 3 
 Anslut sprutan till den förplacerade 

röda sprutkapsylen. 
 
 
 
 

 
 

 
Steg 4 
 Om du använder miniMIIG™-sprutan ska du 

sticka in den medföljande tratten i sprutan. 
 Häll all tillhandahållen koksaltlösning

 

 in i 
sprutan. 

 
 

Steg 5 
VIKTIGT! STEG 5 – 8 BÖR FULLGÖRAS INOM 1 
MINUT
 

. 

 Häll försiktigt allt pulver
 

 över vätskan. 

 
 
Steg 6 (utför inom ca 40  
sekunder) 
 Avlägsna tratten om du 

använder miniMIIG™-satsen. 
 Använd den medföljande 

spateln för att blanda ihop 
pulvret och lösningen. Du kan 
”tvinna” spateln mellan    

                 fingrarna för att underlätta   
                 blandningsprocessen. 
 
VIKTIGT! Det tar ca 30 sekunder för att 
detta material att ”vätas ut”. Det är 
mycket viktigt att du inte lägger till 
 mer vätska i sprutan.   

 
 
Steg 7 
 Avlägsna 

sprutan från 
hållaren. 

 För in kolven i 
sprutans 
cylinder.  

 Vänd upp och 
ned på sprutan 

och knacka lätt på den för att avlägsna 
överflödig luft högst upp i sprutan (höger). 

 
Steg 8 
 Avlägsna sprutans röda 

kapsyl. 
 
 Innan du ansluter 

tillförselnålen ska du avlägsna 
överflödig luft genom att föra 
fram kolven till indicerad volym 
på sprutan. 

- miniMIIG™ = 5 ml 
- MIIG™115 = 15 ml 

 
Steg 9 
 Fäst sprutan vid den förplacerade 

nålen. 
 
 Injicera pasta omedelbart in i defekten. 
 
 Undvik överfyllning av benhålan eller 

komprimering av behandlingsområdet. 
 
 

Materialrester kan lämnas kvar i sprutan. Mängden av materialrester är 
relativ till hur väl användaren följer anvisningarna om blandning och 
utdrivning i denna handledning. 
 
OBS! 
Pastan bör låtas stelna innan slutlig hårdvaruplacering (ca 5-7 
minuter). 
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