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Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της 
εταιρείας μας www.wright.com. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί 

Prescribing Information  (Πληροφορίες συνταγογράφησης).

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα για 
περισσότερες πληροφορίες και μεταφράσεις.
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   καταλόγου και εμφανίζεται στην εξωτερική ετικέτα, εάν υπάρχει.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ*

ΒΗΜΑ 1
Εντοπίστε το έλλειμμα υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο με 
βελόνα χορήγησης και τροκάρ.

ΒΗΜΑ 2 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
Εάν είναι επιθυμητή η διαταραχή του ινώδους ιστού εντός 
του ελλείμματος, χρησιμοποιήστε διαμήκη σαρωτική 
κίνηση.
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ΒΗΜΑ 3
Αφαιρέστε το τροκάρ και εισάγετε τον ανυψωτή IGNITE™, 
ευθυγραμμίζοντας τους δείκτες ή τη λαβή προτού τα 
κουμπώσετε. Δημιουργήστε έναν υποπεριοστικό χώρο για 
την έγχυση του μοσχεύματος.

    

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ

ΒΗΜΑ 4
Χρησιμοποιώντας την βελόνα των 11 G και σύριγγα, 
αναρροφήστε τη συνταγογραφημένη ποσότητα 
αναρροφήματος μυελού των οστών με τυπική τεχνική. 
Αφήστε κατά μέρος.
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ΒΗΜΑ 5
Πατήστε τη σύριγγα ανάμειξης για να συμπυκνώσετε τη 
σκόνη στο πίσω μέρος της σύριγγας, για να κάνετε χώρο 
για τον επισημασμένο όγκο αναρροφήματος μυελού των 
οστών. Αφαιρέστε το πώμα από τη σύριγγα ανάμειξης.

ΒΗΜΑ 6
Προσθέστε προσεκτικά τον επισημασμένο όγκο 
αναρροφήματος μυελού των οστών στη σύριγγα 
ανάμειξης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τον επισημασμένο όγκο 
αναρροφήματος μυελού των οστών, π.χ. για ένα κιτ των 8  ml, 
χρησιμοποιήστε 8 ml αναρροφήματος, μη αραιωμένο ή 
συμπυκνωμένο.
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ΒΗΜΑ 7
Επανασυνδέστε το πώμα της σύριγγας και αφαιρέστε το 
χιτώνιο του εμβόλου, αποσυνδέοντας το άκρο της λαβής 
από τη ράβδο ανάμειξης πρώτα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τον συνδυασμό της σκόνης IGNITE™ 
με το αναρρόφημα μυελού των οστών, η ανάμειξη και η 
έγχυση θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε 5 λεπτά.

ΒΗΜΑ 8
Αναμείξτε για 30 δευτερόλεπτα, μετακινώντας τη 
ράβδο ανάμειξης μπρος-πίσω, ενόσω την περιστρέφετε. 
Φροντίστε να διασπάσετε και να ενσωματώσετε το 
«βύσμα» σκόνης κοντά στο πίσω και το μπροστινό 
μέρος της σύριγγας.
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ΒΗΜΑ 9
Τραβήξτε πλήρως προς τα πίσω τη ράβδο ανάμειξης και 
αφαιρέστε το βύσμα luer. Επαναπροσαρτήστε το χιτώνιο 
του εμβόλου στη ράβδο ανάμειξης, τοποθετώντας αρχικά 
το πρόσθιο άκρο στο έμβολο προτού το κουμπώσετε στη 
θέση του.

ΒΗΜΑ 10
Προωθήστε το έμβολο αργά για να αποβάλλετε τον αέρα 
από τη σύριγγα.
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ΕΓΧΥΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ

ΒΗΜΑ 11
Συνδέστε τη σύριγγα του μοσχεύματος στην 
προτοποθετημένη βελόνα. Εγχύστε το σύνθετο υλικό του 
μοσχεύματος IGNITE™ στον υποπεριοστικό θύλακα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν παρουσιάζονται δυσκολίες κατά την 
έγχυση, αλλάξτε τη θέση της βελόνας.

    

ΒΗΜΑ 12
Μετά την ένεση, η βελόνα πρέπει να παραμείνει στη θέση 
της για 3-5 λεπτά (για μερική πήξη). Αφαιρέστε αργά 
τη βελόνα με μικρά βήματα για να ελαχιστοποιηθεί η 
παλίνδρομη ροή.
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*Οι κατάλληλες χειρουργικές τεχνικές είναι σε 
κάθε περίπτωση ευθύνη του ιατρού. Οι ακόλουθες 
κατευθυντήριες οδηγίες παρέχονται μόνον ως 
προτεινόμενες τεχνικές. Κάθε χειρουργός πρέπει να 
αξιολογήσει την καταλληλότητα των τεχνικών με βάση τη 
δική του ή τη δική της ιατρική εκπαίδευση και πείρα.

™ Εμπορικά σήματα και ® σήματα κατατεθέντα της Wright 
Medical Technology, Inc.


