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microMIIG® HV 
MİNİMAL İNVAZIF ENJEKTE EDİLEBİLİR GREFT 

KARIŞTIRMA TALİMATLARI 
(131915-5)

ÖNEMLİ:  Greftleme merkezi enjeksiyon için hazır olmadan karıştırmaya başlamayın. 

Adım 1

• İğne eğici kullanıyorsanız, ilk önce metal trokarı iğneden 
çıkarın. 

Adım 2

• Eğiciyi iğneye eğim vererek hassas   malzeme  yerleşimine 
imkan sağlamak üzere kullanın. Farklı kurvatür derecelerine 
imkan verecek iki kanal mevcuttur. Daha sert kurvatür elde 
etmek için iğneyi YÜKSEK yuvaya ve daha hafif kurvatür elde 
etmek için ALÇAK yuvaya monte edin.

Adım 3

• Plenseri şırıngadan çıkarıp bir kenara koyun.

Adım  4

• Şırıngayı tabla üzerindeki önceden yerleştiri lmiş kırmızı 
şırınga başlığı üzerine takın.

Adım  5

• Verilen huniyi şırıngaya takın.

• Seyrelticiyi şırıngaya dökün.

NOT: 6-10 arasındaki Adımları 5 dakika içinde gerçekleştirin.

Adım 6

• Huniyi kullanarak bütün tozu dikkatle şırınganın içine dökün.

• Huniyi çıkarın.
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 Adım 7

• Toz ve çözeltiyi 1 dakika boyunca karıştırmak için verilen 
spatulayı kullanın. Spatulayı parmaklar arasında döndürmek 
karıştırma işleminde yardımcı olabilir.

Adım 8

• Şırıngayı başlıkla birlikte tabladan (sol) çıkarın.

• Plenseri  ş ır ınga kovanına i lk  “mandalın” 
ötesine yerleştirin.

• Faz la l ık  havayı  ş ı r ınganın  (sağ)  üstüne 
çıkarmak için şırıngaya ters olarak hafifçe 
dokunun.

Adım 9

• Kırmızı şırınga kapağını çıkarın.

• Uygulama iğnesine bağlamadan önce, plenseri şırıngada 
4cc malzeme kalana kadar ilerletin.

Adım 10

• Şırıngayı iğneye takın.

• Macunu defekt yerine enjekte edin.

• Kemik boşluğunu fazla doldurmayın veya tedavi bölgesine bastırmayın.

NOT: microMIIG® HV Enjekte edilebilir Greft in situ olarak yaklaşık 22-30 dakikada sertleşecektir.

Şırınganın içinde fazla malzeme kalabilir. Kalan malzeme miktarı,defekt büyüklüğü ve kullanılan 
malzemeye göre değişebilir.


