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Visite o nosso website, www.wright.com, para outros idiomas. Em seguida, 
clique na opção Prescribing Information  (Informação sobre prescrição).

Para obter mais informações e as traduções, contacte o fabricante ou 
o distribuidor local.
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À atenção do cirurgião 
INFORMAÇÕES MÉDICAS IMPORTANTES  

IGNITE™
ESTÍMULO INJETÁVEL PARA FORMAÇÃO DE CALO  

EM FRATURAS
(154898-0)

SÍNTESE
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
INSTRUÇÕES DE MISTURA

I. PREPARAÇÃO DO LOCAL
II.  PREPARAÇÃO DO ENXERTO
III. INJETE O COMPÓSITO DE ENXERTO
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PREPARAÇÃO DO LOCAL*

PASSO 1
Localize o defeito sob controlo fluoroscópico com o 
trocarte e a agulha de aplicação.

PASSO 2 (OPCIONAL)
Se for desejado o rompimento do tecido fibroso no 
interior do defeito, utilize um movimento de varredura 
longitudinal.
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PASSO 3
Remova o trocarte e insira o elevador IGNITE™, alinhando 
os marcadores ou a pega antes de os encaixar em conjunto. 
Crie um espaço subperiosteal para injeção de enxerto.

    

PREPARAÇÃO DO ENXERTO

PASSO 4
Utilizando a seringa e a agulha de calibre 11, aspire 
a quantidade prescrita de medula óssea através de 
técnica padronizada. Coloque de parte.
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PASSO 5
Bata na seringa de mistura para compactar o pó na parte 
de trás da seringa, de forma a libertar espaço para o volume 
rotulado de BMA. Remova a tampa da seringa de mistura.

PASSO 6
Cuidadosamente, adicione o volume rotulado de aspirado 
de medula óssea à seringa de mistura.
NOTA: Utilize o volume rotulado de BMA, por ex. para um 
kit de 8 ml, utilize 8 ml de aspirado simples ou concentrado.
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PASSO 7
Volte a colocar a tampa da seringa e retire a manga do 
êmbolo, começando por separar a extremidade da pega da 
haste misturadora.
NOTA: Uma vez combinado o pó IGNITE™ com o 
aspirado de medula óssea, a mistura e a injeção devem 
ser completas dentro de 5 minutos.

PASSO 8
Misture durante 30 segundos movendo a haste misturadora 
para dentro e para fora, ao mesmo tempo que roda. 
Certifique-se de que desfaz e incorpora o “rolhão” de 
pó perto da parte da frente e de trás da seringa.
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PASSO 9
Puxe completamente para trás a haste misturadora e retire 
a ligação luer. Volte a ligar a manga do êmbolo à haste 
misturadora, posicionando primeiro a extremidade frontal 
no pistão, antes de encaixar no lugar.

PASSO 10
Faça avançar o êmbolo lentamente para eliminar o ar da 
seringa.
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INJETE O COMPÓSITO DE ENXERTO

PASSO 11
Adapte a seringa do enxerto à agulha pré-colocada. Injete o 
compósito de enxerto IGNITE™ no envelope subperiosteal.
NOTA: Se a injeção parecer difícil, reposicione a agulha.

    

PASSO 12
Após a injeção, a agulha tem de permanecer imóvel durante 
3 a 5 minutos (para coagulação parcial). Retire lentamente 
a agulha em pequenos incrementos para minimizar o fluxo 
de retorno.
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*As técnicas cirúrgicas apropriadas são necessariamente 
da responsabilidade do profissional médico. As linhas 
de orientação precedentes são fornecidas apenas como 
técnicas recomendadas. Cada cirurgião tem de avaliar 
a adequação das técnicas, com base na sua formação e 
experiência médicas.

As marcas comerciais ™ e as marcas registadas ® são 
propriedade da Wright Medical Technology, Inc.


