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NOT: Grefte herhangi bir ek madde eklemeyin. Alternatif karıştırma solüsyonları kullanılması 
ve/veya karışıma diğer maddeler eklenmesi bu ürünün güvenlik ve etkinliğini değiştirebilir.  
Kemik iliği ve kan gibi bazı maddeler greftin sertleşmesini önler.

NOT:  Bu kitteki iğneyi eğmeye kalkışmayın.
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İmplant Bölgesi ve Aksesuarlarının Hazırlanması

1. İğneyi önceden floroskopi kılavuzluğu altında defekte yerleştirin.

2. Karıştırıcının kapağını çıkarın ve tüm toz ve solüsyonu ekleyin.

3. Kapağı tekrar takın ve vakum hortumunu vakum portuna takın. (İsteğe bağlı)

4a. Yaklaşık olarak 30 saniyede 50 devir 
KARIŞTIRIN (tek yönde).
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4b. Karıştırmayı DURDURUN ve adım 
4c’ye başlamadan önce yaklaşık 
30 saniye bekleyin.

4c. Yaklaşık olarak 15 saniyede 25 devir 
KARIŞTIRIN (tek yönde).

Not:  Macunu 3-5 dakika 
içinde enjekte edin.

5. Vakum hortumunu (bağlıysa) ayırın, kapağı çıkarın ve fazlalığı kazıyın.
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6. Kırmızı çıkıntıyı çıkarın ve şırınga portunu açığa çıkarmak üzere beyaz tabanı
saat yönünün tersine döndürün. 

7. Karıştırıcıyı yan tarafında tutarken, vida dişli ekstruderi tamamen oturuncaya
kadar bir açıyla yerleştirin ve vida dişli ekstruderi, greft gösterildiği gibi şırınga 
portuna ancak girmeye başlayıncaya kadar ilerletin.

8. Şırınga haznesini dikey konumda bastırarak oturtun. Saydam hazneyi tutarken
şırınga doluncaya kadar ekstruderi döndürmeye/ilerletmeye devam edin. 
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9. Şırıngayı ayırın.

10. Şırıngayı önceden yerleştirilmiş iğneye yerleştirin. Sabit başparmak basıncıyla 
enjeksiyona başlayın. Tedavi bölgesini fazla doldurmaktan veya basınç
uygulamaktan kaçının. 

Not:  Greft ~ 20 - 30 dakikada sertleşir.

NOT: Bir miktar materyal şırıngada kalabilir.  Kalan materyal miktarı kullanıcının 
bu talimatta ana hatları verilen karıştırma ve enjeksiyon sürelerine 
uyumuna bağlıdır.

DİKKAT: Son donanımın yerleştirilmesinden önce macunun sertleşmesi 
beklenmelidir.  Sertleşirken bozmayın.
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