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Ek bilgi ve tercümeler için lütfen üretici veya yerel distribütör ile  
irtibat kurun.
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Kullanım Talimatları
Karıştırma Talimatları

NOT: Bu talimatlar sadece kemik iliği aspiratının kullanımına yöneliktir. Verilen steril su
seyreltici, kemik iliği aspiratının yerine kullanılabilir. Steril su seyreltici kullanırsanız,
enjeksiyon doğrudan şırıngadan yapılacaktır.

BÖLGENİN HAZIRLANMASI*

ADIM 1

MAVİ 8G iğne ve trokar kullanarak floroskopik kontrol altında bozukluğun 
yerini belirleyin.

ADIM 2 (isteğe bağlı)

Bozukluk içinde engelleyici fibroz doku isteniyorsa uzunlamasına tarama 
hareketi kullanın.

ADIM 3

Trokarı çıkarın ve bir araya kenetlemeden önce markerleri veya 
tutacağ ı  h izaya get i rerek IGNITE® kaldır ıcıyı  takın.  Greft
enjeksiyonu için subperiosteal boşluk yaratın.

GREFTİN HAZIRLANMASI

ADIM 4

YEŞİL 11G iğne ve şırıngasını kullanarak, standart teknik1 yoluyla
20cc kemik iliği çekin .  Bir kenara koyun.
NOT: Vakum yaratmak ve bunu korumak için, şırınga plenserini
istenen konuma getirin ve durdurma nervürlerinden birisini 
durdurma pimi arkasına konumlandırmak için plenseri saat 
yönünde çevirin. Serbest bırakmak için plenseri saat yönünün 
tersine çevirin.

ADIM 5
MAVİ pistonu 30cc şırıngadan çıkarın. Sonra şırınga sabit bir şekilde
blister içinde duruncaya kadar saat yönünde döndürün.

ADIM 6
30cc şırıngaya kemik iliği aspiratı ekleyin.

ADIM 7
Kemik iliği aspiratı üzerine dikkatlice IGNITE® toz ilave edin.
NOT: IGNITE tozu kemik iliğ i aspiratı ile karıştırıldıktan sonra
karıştırma ve enjeksiyon işlemlerinin 5 dakika içinde tamamlanması
gerekir. 

1 İstenirse, verilen seyreltici, kemik iliği aspiratının yerine kullanılabilir.
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ADIM 8
Tedarik edilen spatülü kullanarak karışımın kıvamı her yerde aynı oluncaya
kadar karıştırın.
NOT: Dibinde tozların topaklaşmamasına dikkat edin.

ADIM 9
Şırınga haznesini VE kapağı saat yönünde döndürerek blisterden çıkarın. Şırınga
kapağını bir kenara koyun ve MAVİ pistonu şırınganın haznesine sokun. 

ADIM 10
Şırınganın kapağını gevşetin. Şırıngayı ters çevirip pistonu ilerleterek havayı
çıkarın. Şırınganın kapağını çıkarın.

GREFT KOMPOZİTİNİ ENJEKTE EDİN

ADIM 11
Steril su seyreltici kullanılmış ise, malzemeyi doğrudan şırınga
yoluyla uygulayın. 8 ayarlı iğne yoluyla enjekte etmeyin.
Greft ş ırıngasını önceden yerleş t ir i lmiş  iğneye takın. IGNITE®

kompozit grefti subperiosteal zarfa enjekte edin.
N O T :  E n j e k s i y o n  z o r  g ö r ü n ü y o r s a ,  iğn e y i  y e n i d e n
konumlandırın. 

ADIM 12

Enjeksiyondan sonra iğnenin hareket etmeksizin 3-5 dakika
yerinde kalması gerekir (kısmi koagülasyon için). Sıvının geri 
akmasını önlemek için iğneyi yavaşça çekip çıkarın.

*Uygun cerrahi tekniklerin kullanılması tıp uzmanlarının sorumluluğundadır. Burada verilen
kılavuz bilgiler sadece tavsiye niteliğ indeki tekniklerdir. Her cerrah kullanılan tekniklerin
uygunluğunu kişisel tıp eğitimi ve deneyimleri doğrultusunda değerlendirmelidir.

Wright Medical Technology, Inc. şirketinin ™ Ticari markaları ve ® Tescilli Markalarıdır.
Aşağıdaki patentlerden birine veya daha fazlasına tabidir. ABD Patentleri 5.614.206; 5.807.567;
6.030.636. Patentler beklemededir. ©2002 Wright Medical Technology, Inc. Tüm Hakları 
Saklıdır.
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