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Juli 2018
Gedrukt in de VS

PRO-DENSE™-BOTGRAFTSUBSTITUUT
MENGINSTRUCTIES

154101-0
Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd:

 
 

Ga voor andere talen naar onze website: www.wright.com. Klik vervolgens 

op de optie  (Voorschrijfinformatie).

Neem voor aanvullende informatie en vertalingen contact op met de 
fabrikant of de lokale distributeur.

  
 

 
 

 

* De CE-conformiteitsmarkering wordt toegepast naar  
catalogusnummer en staat op het buitenetiket indien van toepassing.
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PRO-DENSE™-BOTGRAFTSUBSTITUUT
(154101-0)

OPMERKING: Voeg geen extra stoffen aan de graft toe. Gebruik van andere 
mengoplossingen en/of het toevoegen van andere stoffen aan het mengsel 
kan de veiligheid, doeltreffendheid en het uitharden van dit product 
wijzigen.  

1. Verwijder het metalen felskapje van de flacon met de oplossing. 
Bevestig de mengspuit aan de poederhouder met de RODE adapter en 
trek de mengstaaf terug.

 

2. Draai de houder om en tik erop om AL het poeder in de mengspuit over 
te brengen. Verwijder de poederhouder. 

NL
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3. Verwijder de flaconstop en voeg de HELE oplossing toe aan de 
mengspuit.

4. Verwijder de RODE adapter en bevestig de WITTE mengdop. Verwijder 
de zuigerhuls door eerst het uiteinde met de handgreep van de 
mengstaaf los te maken. 

5. Meng het geheel gedurende 30 seconden door de mengstaaf al 
draaiend op en neer te bewegen. Zorg dat dat de ‘poederstop’ 
bij de achter- en voorkant van de spuit uit elkaar valt en wordt 
meegenomen.

Opmerking: Injecteer de pasta in 5 minuten.
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6. Trek de mengstaaf volledig terug en verwijder de mengdop. Bevestig 
de zuigerhuls opnieuw aan de mengstaaf door eerst het voorste 
uiteinde op de piston te positioneren alvorens de huls vast te klikken.

7. Sluit de aanbrengspuit aan op de mengspuit met de ORANJE adapter. 
De zuiger van de aanbrengspuit moet volledig neergedrukt zijn.

8. Duw voorzichtig op de zuiger van de mengspuit om de graft in de 
aanbrengspuit over te brengen. Ingesloten lucht verdwijnt tijdens het 
overbrengen. Herhaal stap 7-8 voor extra spuiten.
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9. Maak de aanbrengspuit los van de ORANJE adapter en bevestig de 
meegeleverde luerdop en accessoirenaald. Injecteer de graft in het 
botdefect.

 

Opmerking: De graft hardt uit in ongeveer 20-30 minuten.
 

10. (OPTIONEEL) Verwijder de zuigerhuls en breek de tip van de mengstaaf 
af voor mechanische hulp.

11. (OPTIONEEL) Breng de spilaandrijving over de mengstaaf in totdat u 
hoort dat de spilmoer koppelt met beide lipjes op de spuit. Draai de 
handgreep rechtsom om de graft handmatig te extruderen.

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


