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Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd:

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) 

Français (fr)  Español (es) Italiano (it) 

Português (pt) 中文-Chinese (sch)

Ga voor andere talen naar onze website: www.wmt.com

Klik vervolgens op de optie Prescribing Information

(Voorschrijfinformatie).

Neem voor aanvullende informatie en vertalingen  
contact op met de fabrikant of de lokale distributeur.
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1023 Cherry Road 3rd Avenue
Memphis, TN 38117 Letchworth
U.S.A. Herts, SG6 2JF
 UK

* De CE-conformiteitsmarkering is per catalogusnummer aangevraagd 
en staat, waar van toepassing, op het buitenste etiket.
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NL PRO-DENSE® 
bottransplantaatsubstituut

(150836-0)

NB: Voeg geen verdere stoffen aan het implantaat toe.  Gebruik van 
andere mengoplossingen en/of toevoegen van andere stoffen aan 
het mengsel kan de veiligheid en doeltreffendheid van dit product 
wijzigen.  Sommige stoffen, zoals beenmerg en bloed, belemmeren 
het uitharden van het implantaat.

Voorbereiding van implantatieplaats en toebehoren

1.  (OPTIONEEL) Buig de naald met 
h e t  b u i g i n s t r u m e n t  ( i n d i e n 
b i jge leverd)  om he t  mater iaa l 
precies op zijn plaats te kunnen 
brengen. Er zijn twee buigkanalen.  
HOOG (HIGH): sterke kromming, 
LAAG (LOW): lichte kromming.

2.  Plaats de naald vooraf in het defect 
onder fluoroscopische geleiding.

Spuit

Extrusieapparaat
met schroefdraad

Flacon met 
oplossing

Poederbak

Mixer
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7.  M e n g  k ra c h t i g ,  o n g eve e r 
50 toeren in 30 seconden (één 
richting).

NB: Injecteer de pasta 
in 3-5 min.

8.  Koppel de vacuümslang los en 
verwi jder de bovenkant en 
schraap overtollig materiaal af.

3.  Verwijder de bovenkant van 
de mixer.

4  Voeg al het poeder toe.

5.  Voeg alle oplossing toe. 6.  Plaats de bovenkant terug en 
sluit de vacuümslang aan op 
de vacuümpoort.
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11.  Houd de mixer horizontaal en breng 
h e t  e x t r u s i e a p p a r a a t  m e t 
schroefdraad onder een hoek in tot 
dit volledig op zijn plaats zit.

9.  Verwijder het rode lipje. 10.  Draai de witte onderkant tot 
de spuitpoort zichtbaar is.

12.  Houd de mixer horizontaal en voer het extrusieapparaat met 
schroefdraad op tot het implantaat juist begint de spuitpoor t 
binnen te dringen, als afgebeeld.

13.  Verwi jder  de dop van de 
toedieningsspuit.

14.  Duw de cilinder van de spuit 
verticaal in de poort.
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Voor mechanische hulp:

18a.  Verschuif de witte kraag en klik deze vast om het draaien te activeren.

18b.  Draai de handgreep van de zuiger naar rechts om verder te 
gaan met injecteren.

15.  Houd de mixer hor izontaal 
terwijl u het extrusieapparaat 
al draaiend verder opvoer t 
tot de spuit gevuld is.

16.  Verwijder de spuit en plaats 
de dop terug op de spuit . 
(NB: Voor een kit van 20 ml 
herhaalt u onmiddellijk stap 
14-17 voor  een vo lgende 
spuit.)

17.  Plaats de spuit op de vooraf aangebrachte naald.  Begin te injecteren 
door met uw duim een gelijkmatige druk uit te oefenen.  Zorg dat 
u de behandelingsplaats niet te ver vult of er druk op uitoefent. 
NB: Als het injecteren te lastig wordt, gaat u naar stap 18a-18b.

NB: Het implantaat hardt uit in ca. 20-30 min.

NB: Er kunnen materiaalresten in de spuit achterbli jven.  De hoeveelheid 
achterblijvend materiaal hangt af van de mate waarin de gebruiker zich houdt 
aan de in deze gebruiksaanwijzing vermelde meng- en extrusietijd.

LET OP: De pasta moet uitharden voor de hardware definitief wordt aangebracht.  
Laat de pasta ongestoord uitharden.
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