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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) Türkçe (tk)

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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microMIIG® HV
MINIMAAL-INVASIEVE INJECTEERBARE  

PROTHESE (“MIIG”)
MENGINSTRUCTIES 

(131915-5)

BELANGRIJK: Niet beginnen voordat de transplantatieplek geprepareerd en klaar voor de 
injectie is.

Stap 1

• Bij gebruik van een naaldbuiger moet de metalen trocar 
eerst van de naald verwijderd worden.

Stap 2

• Gebruik het buigapparaat voor het buigen van de naald, 
wat nauwkeurige plaatsing van het materiaal mogelijk 
maakt. Er zijn twee kanalen aanwezig om verschillende 
krommingsgraden mogelijk te maken. Steek de naald in 
de HOOG-gleuf voor een scherpere kromming, of in de 
LAAG-gleuf voor een flauwere kromming.

Stap 3

• Verwijder de zuiger uit de injectiespuit en leg hem opzij.

Stap 4

• Bevest ig  de naa ld  op de voora f  gep laats te  rode 
injectiespuitdop op de tray.

Stap 5

• Steek de bijgeleverde trechter in de injectiespuit.
• Giet het verdunningsmiddel in de injectiespuit.

NB: Voer stappen 6-10 uit binnen 5 minuten.

Stap 6

• Met de trechter op zijn plaats giet u alle poeder voorzichtig in de injectiespuit.
• Verwijder de trechter.
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 Stap 7

• Gebruik de bijgeleverde spatel voor het vermengen van 
de poeder en het oplosmiddel gedurende 1 minuut. De 
spate l  tussen uw v ingers ronddraaien kan b i j  het 
mengproces behulpzaam zijn.

Stap 8

• Verwijder de injectiespuit met de dop  
van de tray (links).

• Steek de zuiger in de cilinder van de 
injectiespuit voorbij de eerste “stop”.

• Tik voorzichtig op de injectiespuit in 
omgekeerde stand om de overtollige 
lucht  to t  bovenin de in ject iespui t 
(rechts) te verplaatsen.

Stap 9

• Verwijder de rode dop van de injectiespuit.
• Vóór aansluiting op de inbrengnaald voert u de  

zuiger op totdat er 4 cc materiaal in de injectiespuit 
overblijft.

Stap 10

• Bevestig de injectiespuit op de naald.
• Injecteer de pasta in de te behandelen plaats.
• Vermijd teveel vullen van de botleemte of het samendrukken van de plaats van 

behandeling.

NB:  De microMIIG® HV injecteerbare prothese verhardt na ongeveer 22-30 minuten 
in situ.

Het resterende materiaal kan in de injectiespuit achterblijven. De hoeveelheid resterend 
materiaal kan te wijten zijn aan de omvang van de afwijking en aan materiaalgebruik.


