
MENGINsTrucTIEs IGNITE®

129596-4

Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd:

Nederlands (nl)

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.

M C 0086* P
Wright Medical Technology, Inc.  Wright Medical EMEA
5677 Airline Road   Hoogoorddreef 5 
Arlington, TN 38002   1101 BA Amsterdam
U.S.A.    The Netherlands

* De cE-conformiteitsmarkering is per catalogusnummer aangevraagd 
en staat, waar van toepassing, op het buitenste etiket.

 

 
September 2012
Gedrukt in de VS



IGNITE® 
INjEcTEErbarE sTIMulaNs Voor DE VorMING

VaN callus oP DE FracTuurPlaaTs
129596-4

Gebruiksaanwijzing
Menginstructies

VoorbErEIDING oPEraTIEPlaaTs*

sTaP 1
Bepaal de plaats van het defect onder fluoroscopie met de BLAUWE 8 ga 
naald en trocart.

sTaP 2 (optioneel)
Als het verstoren van fibreus weefsel in een defect wenselijk is, maakt u 
lange longitudinale bewegingen.

sTaP 3
Verwijder de trocart en breng de IGNITE®-lift in, waarbij u de 
markeringen met elkaar uitlijnt voor u het geheel samenklikt. 
Vorm een subper iosta le  ru imte voor  in ject ie  van het 
transplantaat.

VoorbErEIDING VaN hET TraNsPlaNTaaT

sTaP 4

Aspireer met behulp van de GROENE naald van 11 ga en de spuit van 20 
ml beenmerg volgens de standaardtechniek. Leg de spuit terzijde.

sTaP 5
Verwijder de BLAUWE zuiger uit de spuit van 30 ml. Draai vervolgens naar 
rechts  to t  deze s tev ig  bevest igd is  aan de spui ts tandaard in  de 
doordrukverpakking.

sTaP 6

Voeg beenmergaspiraat toe aan de spuit van 30 ml.

sTaP 7
Voeg voorzichtig IGNITE®-poeder toe bovenop het beenmergaspiraat.
Nb:  Nada t  he t  IGN ITE ®-poeder  gecombineerd  i s  me t  he t 
beenmergaspiraat moet het mengen en injecteren binnen 5 minuten 
klaar zijn.
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sTaP 8
Meng tot een gelijkmatige consistentie met de bijgeleverde spatel.
Nb:  Zorg dat er geen poederklonters op de bodem achterblijven.

sTaP 9

Draai naar rechts en trek de ci l inder van de spuit  EN de dop los van de 
doordrukverpakking. Zet de dop van de spuit vast en breng voorzichtig de 
BLAUWE zuiger in de cilinder van de spuit in.

sTaP 10

Zet de dop van de spuit los. Verwijder de lucht door de spuit om te keren en 
de zuiger in de spuit te duwen. Verwijder de dop van de spuit.

INjEcTEEr hET TraNsPlaNTaaTMENGsEl

sTaP 11

Plaats de transplantaatspuit op de vooraf aangebrachte 
naald. Injecteer het IGNITE®-transplantaatmengsel in de 
fascia subperiostalis.
Nb:  Als de injectie lastig lijkt, verplaatst u de naald.

sTaP 12

Na de injectie moet de naald 3-5 minuten ongestoord 
(voor gedeeltelijke stolling). Trek de naald langzaam 
en stapsgewi js  terug om terugstromen tot  een 
minimum te beperken.

*De medische specialist is per definitie verantwoordelijk voor de juiste chirurgische technieken. 
De bovenstaande richtli jnen worden uitsluitend verstrekt als aanbevolen technieken. Elke 
chirurg moet de geschiktheid van de technieken evalueren op basis van zijn/haar persoonlijke 
medische opleiding en kennis.
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