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PRO-DENSE® Kemik Grefti İkamesi 
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NOT: Grefte başka herhangi bir ek madde eklemeyin. Alternatif 
karıştırma solüsyonları kullanılması ve/veya karışıma diğer maddeler 
eklenmesi bu ürünün güvenlik ve etkinliğini değiştirebilir.  Kemik iliği ve 
kan gibi bazı maddeler greftin sertleşmesini önler. 

İmplant Bölgesi ve Aksesuarlarının Hazırlanması 

1. (İSTEĞE BAĞLI) Materyalin hassas olarak yerleştirilmesini mümkün
kılmak üzere iğneyi eğmek için eğici (sağlanmışsa) kullanın. İki eğme 
kanalı vardır.  YÜKSEK (HIGH): agresif eğim, DÜŞÜK (LOW): hafif 
eğim. 

2. İğneyi önceden floroskopi kılavuzluğu altında defekte yerleştirin.

Karıştırıcı 
Şırınga 

Vida Dişli Ekstruder 

Toz Kabı 

Solüsyonu 
Şişesi 
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3. Karıştırıcının kapağını çıkarın. 4. Tüm tozu ekleyin. 
 

  
 
 
 
5. Tüm solüsyonu ekleyin. 6. Kapağı tekrar takın vakum 

hortumunu vakum portuna takın. 
 

  
 
 

 
 
7. 30 saniyede yaklaşık 50 devir 
olmak üzere (tek yönde) kuvvetle 
karıştırın. 

8. Vakum hortumunu ayırın, 
kapağı çıkarın ve macunun 
fazlasını kazıyın. 

 
Not: Macunu 3-5 dakika içinde enjekte edin. 

 
 

   
 
 
9. Kırmızı çıkıntıyı çıkarın. 10. Şırınga portunu ortaya 

çıkarmak için beyaz tabanı 
döndürün. 
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11. Karıştırıcıyı yan tarafında tutarak vida dişli ekstruderi tümüyle
oturuncaya kadar açılı olarak yerleştirin. 

12. Karıştırıcıyı yan tarafında tutarken, vida dişli ekstruderi gösterildiği
gibi greft şırınga portuna ancak girmeye başlayıncaya kadar ilerletin. 

13. Şırınga kapağını iletme
şırıngasından çıkarın. 

14. Şırınga haznesini dikey
konumda bastırarak oturtun. 

15. Karıştırıcıyı yan tarafında
tutarken şırınga doluncaya kadar 
ekstruderi döndürmeye/ 
ilerletmeye devam edin. 

16. Şırıngayı ayırın ve şırınga
kapağını tekrar takın. 
(Not: 20 ml Kit için, ek şırınga 
için basamak 14-17’yi hemen 
tekrarlayın.) 
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17. Şırıngayı önceden yerleştirilmiş iğneye yerleştirin.  Sabit başparmak
basıncıyla enjeksiyona başlayın.  Tedavi bölgesini fazla doldurmaktan 
veya basınç uygulamaktan kaçının. 
Not: Enjeksiyon fazla zorlaşırsa basamak 18a-18b’ye bakın. 

Mekanik Yardım İçin: 
18a. Çevirme eylemini etkinleştirmek için beyaz yakayı kaydırın ve 
tıklatın. 
18b. Enjeksiyona devam etmek için piston sapını saat yönünde çevirin. 

Not: Greft ~ 20-30 dakikada sertleşir. 

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

DİKKAT: Macunun kesin donanım yerleştirilmesinden önce 
sertleşmesi beklenmelidir.  Sertleşirken bozmayın. 
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