
PRO-DENSE® bengraftsubstitut 
Blandningsanvisningar 

150836-0

Följande språk ingår i detta paket: 

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

P  M C 0086 *
Wright Medical Technology, Inc. 
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
USA

* CE-märkningen för överensstämmelse tillämpas i enlighet med beställningsnummer och visas på 
ytteretiketten, om tillämpligt. 

Oktober 2013
Tryckt i USA. 

PRO-DENSE® bengraftsubstitut 
(150836-0) 

OBS! Tillsätt inga ytterligare ämnen till graftet. Användning av 
alternativa blandningslösningar och/eller tillsats av andra ämnen till 
blandningen kan försämra produktens säkerhet och effektivitet.  Vissa 
ämnen, som benmärg och blod, förhindrar att graftet stelnar. 

Förberedelse av implantatstället och tillbehören 

1. (VALFRITT) Använd böjaren (när den tillhandahålls) för att böja
nålen, för exakt placering av materialet. Det finns två böjda kanaler. HÖG 
(HIGH): kraftig krökning, LÅG (LOW): lätt krökning. 

2. Förplacera nålen i defekten under röntgengenomlysning.

Blandare 
Spruta 

Gängad extruderare 

Pulverbehållare 

Flaska för
lösning 
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3. Ta bort locket från mixern. 4. Tillsätt allt pulver. 
 

  
 
 
 
5. Tillsätt all lösning. 6. Sätt tillbaka locket och 

fäst vakuumslangen vid 
vakuumporten. 

 

  
 

 
 
7. Blanda kraftigt, ungefär 50 
varv på 30 sekunder (en riktning). 

8. Koppla bort vakuumslangen, 
ta bort locket och skrapa bort 
överskottet. 

 
OBS! Injicera pastan inom 3-5 min. 

 
 

   
 
 
9. Ta bort den röda tungan. 10. Vrid på den vita basen för att 

exponera sprutporten. 
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11. Håll mixern liggande och för in den gängade extrudern i vinkel tills 
den är helt på plats. 
 

 
 
 
 
 
12. Medan du håller mixern liggande för du fram den gängade extrudern 
tills graftet just börjar gå in i sprutporten enligt bilden. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13. Ta bort sprutlocket från 
injektionssprutan. 

14. Presspassa sprutcylindern i 
lodrät ställning. 

 

  
 
 
 
 
 
15. Medan du håller mixern 
liggande, fortsätter du att 
rotera/föra fram extrudern tills 
sprutan är fylld.  

16. Koppla bort sprutan och sätt 
tillbaka locket på sprutan. 
(OBS! För en sats på 20 ml 
upprepar du omedelbart stegen 
14-17 för en spruta till.) 
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17. Koppla sprutan på den på förhand placerade nålen.  Börja injicera 
genom att stadigt trycka med tummen.  Undvik att fylla för mycket och att 
trycksätta behandlingsområdet. 
OBS! Se stegen 18a-18b om det blir alltför svårt att injicera. 

 
 
 
 
För mekanisk hjälp: 
18a. Skjut och snäpp den vita kragen för att aktivera vridrörelse. 
18b. Vrid kolvens handtag medurs för att fortsätta injicera. 
 

 
 
 
OBS! Graftet stelnar på cirka 20-30 min. 

 

 

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. 

 

VAR FÖRSIKTIG! Pastan bör få stelna innan hårdvaran placeras 
definitivt.  Stör inte medan pastan härdas. 
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