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Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

 
 

Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της 

εταιρείας μας www.wright.com. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 

 (Πληροφορίες συνταγογράφησης).

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα για 
περισσότερες πληροφορίες και μεταφράσεις.

 
 

 

* Η σήμανση συμμόρφωσης CE ισχύει σύμφωνα με τον αριθμό καταλόγου 
και εμφανίζεται στην εξωτερική ετικέτα, εάν υπάρχει.
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην προσθέτετε άλλες ουσίες στο μόσχευμα. Η χρήση 
εναλλακτικών διαλυμάτων ανάμειξης ή/και η προσθήκη άλλων ουσιών στο 
μείγμα ενδέχεται να μεταβάλει την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη 
στερεοποίηση αυτού του προϊόντος.  

1. Αφαιρέστε τον μεταλλικό σφραγιστήρα από το φιαλίδιο του διαλύματος. 
Προσαρτήστε τη σύριγγα ανάμειξης στον περιέκτη σκόνης με τον 
ΚΟΚΚΙΝΟ προσαρμογέα και τραβήξτε προς τα πίσω τη ράβδο ανάμειξης.

 
2. Αναστρέψτε τον περιέκτη και χτυπήστε τον ελαφρά για να μεταφέρετε 

ΟΛΗ την ποσότητα της σκόνης στη σύριγγα ανάμειξης. Αφαιρέστε τον 
περιέκτη σκόνης. 

EL
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3. Αφαιρέστε το πώμα εισχώρησης του φιαλιδίου και προσθέστε ΟΛΟ το 
διάλυμα στη σύριγγα ανάμειξης.

4. Αφαιρέστε τον ΚΟΚΚΙΝΟ προσαρμογέα και προσαρτήστε το ΛΕΥΚΟ πώμα 
ανάμειξης. Αφαιρέστε το χιτώνιο του εμβόλου, αποσυνδέοντας το άκρο 
της λαβής από τη ράβδο ανάμειξης πρώτα.

5. 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.

Σημείωση: Εγχύστε την πάστα εντός 5 λεπτών.
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6. Τραβήξτε πλήρως προς τα πίσω τη ράβδο ανάμειξης και αφαιρέστε το 
πώμα ανάμειξης. Επαναπροσαρτήστε το χιτώνιο του εμβόλου στη ράβδο 
ανάμειξης, τοποθετώντας αρχικά το πρόσθιο άκρο στο έμβολο προτού το 
κουμπώσετε στη θέση του.

7. Συνδέστε τη σύριγγα διανομής στη σύριγγα ανάμειξης με τον ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
προσαρμογέα. Το έμβολο της σύριγγας διανομής θα πρέπει να πατηθεί 
πλήρως.

8. Πιέστε με ήπιες κινήσεις το έμβολο της σύριγγας ανάμειξης για να 
μεταφέρετε το μόσχευμα στη σύριγγα διανομής. Ο παγιδευμένος αέρας 
θα αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Επαναλάβετε τα βήματα 
7-8 για πρόσθετες σύριγγες.
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9. Αποσυνδέστε τη σύριγγα διανομής από τον ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ προσαρμογέα και 
προσαρτήστε το παρεχόμενο πώμα luer και τη βοηθητική βελόνα. Εγχύστε 
το μόσχευμα στο οστικό έλλειμμα.

 
Σημείωση: Το μόσχευμα θα στερεοποιηθεί σε ~20 - 30 λεπτά.

 

10. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) Για μηχανική υποβοήθηση, αφαιρέστε το χιτώνιο του 
εμβόλου και σπάστε το άκρο της ράβδου ανάμειξης.

11. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) Εισάγετε την άτρακτο μετάδοσης κίνησης επάνω από 
τη ράβδο ανάμειξης μέχρι να ακούσετε το περικόχλιο της ατράκτου να 
εμπλέκεται και με τις δύο γλωττίδες της σύριγγας. Περιστρέψτε τη λαβή 
δεξιόστροφα για τη μη αυτόματη εξαγωγή του μοσχεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να παραμείνουν στη σύριγγα υπολείμματα υλικού. Το 
ποσό του υπολείμματος του υλικού σχετίζεται με την πιστή εφαρμογή από το 
χρήστη των χρόνων ανάμειξης και έγχυσης που περιγράφονται σε αυτές τις 
οδηγίες.


