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PRO-DENSE™ KNOGLETRANSPLANTAT
BLANDEINSTRUKTIONER

154101-0
Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

 
 

Besøg vores websted på www.wright.com for yderligere sprog. Klik derefter 

på valgmuligheden  (Ordinationsoplysninger).

Kontakt producenten eller den lokale forhandler for at få yderligere 
oplysninger og oversættelser.

  
 

 
 

 

* CE-mærket for overensstemmelse gælder iht. katalognummer 
og vises på den ydre etiket, hvis relevant.
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PRO-DENSE™ KNOGLETRANSPLANTAT
(154101-0)

BEMÆRK: Tilsæt ikke yderligere stoffer til transplantatet. Brug af andre 
blandingsopløsninger og/eller tilsætning af andre stoffer til blandingen kan 
ændre produktets sikkerhed, effektivitet og hærdning.  

1. Fjern metalkraven fra hætteglasset med opløsningen. Sæt 
blandesprøjten fast på pulverbeholderen med RØD adapter, og træk 
blandestaven tilbage.

 

2. Vend beholderen på hovedet, og bank let på den for at overføre ALT 
pulver til blandesprøjten. Fjern pulverbeholderen. 

DA
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3. Fjern hætteglassets prop, og hæld AL opløsning i blandesprøjten.

4. Fjern den RØDE adapter, og sæt den HVIDE blandehætte på. Fjern 
stempelhylsteret ved først at adskille håndtagsenden fra   
blandestaven.

5. Bland i 30 sekunder ved at bevæge blandestaven ud og ind, samtidig 
med at den roteres. Sørg for at bryde pulver-“proppen” i sprøjtens 
for- og bagende og inkorporere den.

Bemærk: Injicér massen i løbet af 5 min.
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6. Træk blandestaven helt tilbage, og fjern blandehætten. Sæt 
stempelhylsteret tilbage på blandestaven ved først at sætte den 
forreste ende på stemplet, inden hylsteret klikkes på plads.

7. Kobl indføringssprøjten til blandesprøjten vha. den ORANGE adapter. 
Indføringssprøjtens stempel skal være trykket helt ned.

8. Tryk forsigtigt på blandesprøjtens stempel for at overføre 
transplantatet til indføringssprøjten. På denne måde fjernes indelukket 
luft under overførslen. Gentag trin 7-8 for yderligere sprøjter.
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9. Kobl indføringssprøjten fra den ORANGE adapter, og påsæt 
den vedlagte luerhætte og kanyle. Injicér protesemateriale ind i 
knogledefekten.

 

Bemærk: Transplantatet vil størkne i løbet af ca. 20-30 min.
 

10. (VALGFRIT) Som mekanisk hjælp kan stempelhylsteret fjernes, og 
spidsen af blandestaven knækkes af. 

11. (VALGFRIT) Sæt drivspindelen over blandestaven, indtil du hører, at 
spindelmøtrikken låser fast på begge greb på sprøjten.  Drej håndtaget 
med uret for at udstøde transplantatet manuelt.

BEMÆRK: Der kan være restmateriale tilbage i sprøjten. Mængden af 
restmateriale afhænger af brugerens overholdelse af de blande- og 
injiceringstider, der er angivet i disse instruktioner.


