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BEMÆRK: Tilsæt ikke yderligere stoffer til transplantatet.  Brug af andre 
blandingsopløsninger og/eller tilsætning af andre stoffer til blandingen 
kan ændre produktets sikkerhed og effektivitet.  Nogle stoffer, som f.eks. 
knoglemarv og blod, vil forhindre, at transplantatet vokser sammen med 
andet væv. 

Forberedelse af implantatsted og tilbehør 

1. (VALGFRIT) Brug bøjeren (hvis den medfølger) til at bøje kanylen
og muliggøre præcis placering af materiale. Der er to bøjekanaler.  HØJ 
(HIGH): stor bøjning, LAV (LOW): lille bøjning. 

2. Forindfør kanylen i defekten under fluoroskopi.
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3. Tag låget af blanderen. 4. Tilsæt alt pulver. 
 

  
 
 
 
5. Tilsæt al opløsning. 6. Sæt låget på igen og slut 

vakuumslangen til vakuumporten. 
 

  
 
 

 
 
7. Bland kraftigt, ca. 50 
omdrejninger på 30 sekunder 
(en retning). 

8. Tag vakuumslangen af, fjern 
låget og afskrab overskydende 
materiale. 

 
Bemærk: Injicér pastaen i løbet af 3-5 min. 

 
 

   
 
 
9. Fjern den røde tap. 10. Drej den hvide bund, til 

sprøjteporten kommer til syne. 
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11. Hold blanderen vandret og indsæt den gevindskårne ekstruder i en 
vinkel, indtil den er helt placeret. 
 

 
 
 
 
 
12. Mens blanderen holdes vandret, fremføres den gevindskårne ekstruder, 
indtil transplantatet lige begynder at trænge ind i sprøjteporten som vist. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13. Tag sprøjtehætten af 
indføringssprøjten. 

14. Prespas sprøjtecylinderen i 
lodret retning. 

 

  
 
 
 
 
 
15. Mens blanderen holdes 
vandret, fortsættes med at 
dreje/fremføre ekstruderen, 
indtil sprøjten er fyldt. 

16. Afmontér sprøjten og sæt 
sprøjtehætten på igen. 
(Bemærk: For 20 ml sættet 
gentages trinene 14-17 omgående 
for en ekstra sprøjte.) 
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17. Sæt sprøjten på den forindførte kanyle.  Begynd at injicere med et 
stabilt tryk med tommelfingeren.  Undgå at overfylde eller skabe overtryk 
på behandlingsstedet. 
Bemærk: Se trinene 18a-18b, hvis injiceringen bliver for vanskelig. 

 
 
 
 
Mekanisk hjælp: 
18a. Skub og tryk på den hvide krave for at aktivere drejning. 
18b. Drej håndtaget på stemplet med uret for at fortsætte injiceringen. 
 

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

 

 

BEMÆRK: Restmaterialet kan blive siddende i sprøjten.  Mængden 
af restmateriale står i forhold til brugerens overholdelse 
af de blande- og injiceringstider, der er angivet i disse 
instruktioner. 

 

FORSIGTIG: Pastaen skal have mulighed for at størkne før 
endelig placering af hardwaren.  Hærdningen må ikke forstyrres. 
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