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Ter attentie van de opererende chirurg 
BELANGRIJKE MEDISCHE INFORMATIE 

IGNITE™
INJECTEERBARE STIMULANS VOOR DE VORMING VAN 

CALLUS OP DE FRACTUURPLAATS
(154898-0)

OVERZICHT
GEBRUIKSAANWIJZING
MENGINSTRUCTIES

I. OPERATIEPLAATS VOORBEREIDEN
II.  TRANSPLANTAAT VOORBEREIDEN
III. TRANSPLANTAATMENGSEL INJECTEREN
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OPERATIEPLAATS VOORBEREIDEN*

STAP 1
Lokaliseer het defect onder röntgendoorlichting met de 
toedieningsnaald en de trocart.

STAP 2 (OPTIONEEL)
Als het verstoren van fibreus weefsel in een defect wenselijk 
is, maakt u lange longitudinale bewegingen.
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STAP 3
Verwijder de trocart en breng het IGNITE™-elevatorium 
in, waarbij u de markeringen op de handgreep met 
elkaar uitlijnt voordat u het geheel samenklikt. Vorm een 
subperiostale ruimte voor injectie van het transplantaat.

    

TRANSPLANTAAT VOORBEREIDEN

STAP 4
Aspireer met behulp van de naald van 11 gauge en 
de spuit de voorgeschreven hoeveelheid beenmerg 
volgens de standaardtechniek. Leg de spuit terzijde.
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STAP 5
Tik tegen de mengspuit zodat het poeder zich ophoopt 
aan de achterkant van de spuit en er ruimte komt voor het 
op het etiket vermelde volume beenmergaspiraat (BMA). 
Verwijder de dop van de mengspuit.

STAP 6
Voeg het op het etiket vermelde volume BMA voorzichtig 
toe aan de mengspuit.
OPMERKING: Gebruik het volume BMA dat op het etiket 
wordt vermeld: gebruik bijvoorbeeld voor een 8-ml-kit 
8 ml aspiraat, puur of geconcentreerd.
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STAP 7
Doe de dop weer op de spuit en verwijder de zuigerhuls 
door eerst het uiteinde met de handgreep los te maken van 
de mengstaaf.
OPMERKING: Nadat het IGNITE™-poeder is 
samengevoegd met het beenmergaspiraat moet het 
mengen en injecteren binnen 5 minuten voltooid zijn.

STAP 8
Meng het geheel gedurende 30 seconden door de 
mengstaaf al draaiend op en neer te bewegen. Zorg dat 
dat de ‘poederstop’ bij de achter- en voorkant van de 
spuit uit elkaar valt en wordt meegenomen.
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STAP 9
Trek de mengstaaf volledig terug en verwijder de luerstop. 
Bevestig de zuigerhuls opnieuw aan de mengstaaf door 
eerst het voorste uiteinde op de piston te positioneren 
alvorens de huls vast te klikken.

STAP 10
Duw de zuiger langzaam naar voren om lucht uit de spuit 
te verwijderen.
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TRANSPLANTAATMENGSEL INJECTEREN

STAP 11
Plaats de transplantaatspuit op de vooraf aangebrachte 
naald. Injecteer het IGNITE™-transplantaatmengsel in de 
subperiostale ruimte.
OPMERKING: Als de injectie lastig lijkt, verplaatst u de 
naald.

    

STAP 12
Na de injectie moet de naald 3-5 minuten ongestoord 
blijven (voor gedeeltelijke stolling). Trek de naald langzaam 
en stapsgewijs terug om terugstromen tot een minimum 
te beperken.
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*De medische specialist is per definitie verantwoordelijk 
voor toepassing van de juiste chirurgische technieken. De 
bovenstaande richtlijnen worden uitsluitend verstrekt als 
aanbevolen technieken. Elke chirurg moet de geschiktheid 
van de technieken evalueren op basis van zijn/haar 
persoonlijke medische opleiding en kennis.

™ Handelsmerken en ® gedeponeerde handelsmerken van 
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