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Gebruiksaanwijzing
Menginstructies

NB: Deze instructies zi jn specif iek voor het gebruik van beenmergaspiraat.  Het 
beenmergaspiraat kan met het bijgeleverde steriele waterverdunningsmiddel worden 
vervangen. Bij  gebruik van een steriel waterverdunningsmiddel, komt de injectie 
rechtstreeks uit de injectiespuit.

VOORBEREIDING VAN PLAATS*

STAP 1

Bepaal de plaats van het defect onder fluoroscopische controle met de 
BLAUWE 8G-naald en trocar.

STAP 2 (optioneel)

Als scheuring van het vezelrijk weefsel in het defect gewenst is, gebruikt u 
een longitudinale zwaaiende beweging.

STAP 3

Verwi jder  de t rocar  en p laats  de IGNITE ®-e levator .  De 
markeringen vóór het sluiten op één lijn brengen. Creëer een 
subperiostale ruimte voor injectie van het transplantaat.

VOORBEREIDING VAN TRANSPLANTAAT

STAP 4

Gebruik standaardtechnieken en aspireer 20 cc beenmerg met de 
GROENE 11G-naald in de injectiespuit.1 Opzij leggen. 
NB: Om een vacuüm te creëren en te handhaven moet de plunjer 
van de in ject iespui t  tot  op de gewenste posi t ie  worden 
teruggetrokken en de plunjer naar rechts worden gedraaid, totdat 
een van de stopribben achter de aanslagpen zit. Draai de plunjer 
naar links om hem vrij te zetten.

STAP 5

Verwijder de BLAUWE plunjer uit de spuit (30 cc). Draai vervolgens 
volledig rechtsom totdat deze volledig vastzit op de spuithouder in de 
blister.

STAP 6

Voeg beenmergaspiraat in de spuit (30 cc).

Stap 7

Voeg het IGNITE® poeder voorzichtig bovenop het beenmergaspiraat toe.

NB: Nadat het IGNITE™ poeder is samengevoegd met het 
beenmergaspiraat, moet het worden gemengd en geïnjecteerd 
binnen 5 minuten.   

1 Indien gewenst kan het beenmergaspiraat door het bijgeleverde verdunningsmiddel worden vervangen.
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STAP 8

Meng met de geleverde spatel tot een gelijkmatige consistentie.
NB:  Zorg ervoor dat er geen poederklonters op de bodem blijven.

STAP 9

Draai de spuit EN dop rechtsom en trek van de blister. Zet de spuitdop vast en 
breng voorzichtig de BLAUWE plunjer in de spuit.  

STAP 10

Maak de spuitdop los. Verwijder de lucht door de spuit om te keren en de plunjer 
vooruit te schuiven. Verwijder de spuitdop.

INJECTEER HET SAMENGESTELDE TRANSPLANTAAT

INJECT GRAFT COMPOSITE

STAP 11

Bij gebruik van een steriel waterverdunningsmiddel moet het 
materiaal rechtstreeks uit de injectiespuit worden toegediend. 
Niet door een 8-gauge naald injecteren.
Koppel de spuit met het transplantaat aan de vooraf geplaatste naald. 
Injecteer het IGNITE® samengesteld transplantaat in het subperiostale 
membraan.

NB: Als injectie moeilijk schijnt te verlopen, moet de naald verplaatst worden. 

STAP 12

Na het injecteren moet de naald gedurende 3-5 minuten niet 
aangeraakt worden (voor gedeeltelijke coagulatie). Trek de naald 
langzaam terug om terugstroom te beperken.

*De medische specialist is per definitie verantwoordelijk voor de juiste chirurgische technieken.
De voorafgaande richtlijnen worden alleen als aanbevolen technieken verschaft. Elke chirurg
moet de geschiktheid van de technieken evalueren op basis van zijn/haar eigen medische
opleiding en expertise.

™ Handelsmerken en ® gedeponeerde merken van Wright Medical Technology, Inc.
Beschermd door een of meer van de volgende octrooien. Amerikaanse octrooien 5.614.206; 
5.807.567; 6.030.636,  Octrooien aangevraagd. ©2002 Wright Medical Technology, Inc. Alle 
rechten voorbehouden.
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