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OGM VTB VERTEBROPLASTİ ÇİMENTOSU KULLANIM KILAVUZU 
 

 ÜRÜN TANIMI: OGM VTB Vertebroplasti kemik çimentosu kısmen çökmüş bir vertebral gövdeye (kırık 

omurga) enjekte edilir. Çimento kemikleri güçlendirir, kırılmayı azaltır, ağrıyı hafifletir ve osteoporoz veya 

tümör infiltrasyonu durumunda mekanik stabilite sağlamak için kullanılır. 

Metil Metakrilat polimer ile kombine edilmiş Benzoil Peroksit ve N, N dimetil p-toluiden ile aktive edilmiş 

sıvı monomer olan Metil Metakrilattan meydana gelen toz içeren kendi kendine polimeriza olabilen 

akrilik bileşiktir. Monomer ve polimer uygun bir biçimde karıştırıldığında N, N dimetil p-toluiden, Benzoil 

Peroksiti aktive eder ve monomer polimerizasyonunu başlatır. 

Polimerizasyon işlemi progresif olarak gerçekleşir. Karışım başlangıçta sıvıdır ve sonrasında krem haline 

gelir ki bu da sonrasında hamur gibi bir kıvama gelir ve sonuçta katı bir hale gelir. Bu reaksiyon 

ekzotermiktir. 

 BİLEŞİMİ: Ambalajında bir poşet çimento tozu (polimer tozu) ile bir adet renkli cam ampul 

(monomer sıvısı) bulunmaktadır. 

 

Toz bileşen; Polimetil metakrilat (Acrylic Polimer), Baryum Sülfat ve Benzoil Peroksit 

bulunmaktadır. 

Sıvı karışım içerisinde; Metil Metakrilat, N, N dimetil p-toluiden, Hydokinon bulunmaktadır. 



   
 

      Vertebroplasti Kemik Çimentosu 

 
Bileşenlerin formülü OGM VTB 12,5 

Vertebroplasti 

Çimentosu 

REF 0308/VTB 

OGM VTB 15 

Vertebroplasti 

Çimentosu 

REF 2023/VTB 

OGM VTB 20 

Vertebroplasti 

Çimentosu 

REF 2071/VTB 

OGM VTB 25 

Vertebroplasti 

Çimentosu 

REF 1406/VTB 

 
 

 Sıvı Bileşen 

 
 

5 ml ± 0.25 ml 

 
 

6 ml ± 0.3 ml 

 
 

8 ml ± 0.4 ml 

 
 

10 ml ± 0.5 ml 

Metil Metakrilat 99,3% w/w 99,3% w/w 99,3% w/w 99,3% w/w 

N, N dimetil-p-toluiden 7% w/w 7% w/w 7% w/w 7% w/w 

Hidrokinon 20 ppm 20 ppm 20 ppm 20 ppm 

 Toz Bileşen 12.5 g ± 0.625 g 15 g ± 0.75 g 20 g ± 1 g 25 g ± 1.25 g 

Polimetil metakrilat 59.36% w/w 59.36% w/w 59.36% w/w 59.36% w/w 

Benzoil Peroksit 0.64% w/w 0.64% w/w 0.64% w/w 0.64% w/w 

Baryum Sülfat 40% w/w 40% w/w 40% w/w 40% w/w 



   
 

 

 

 CİHAZIN KULLANIM AMACI VE ENDİKASYONLARI: 
 

OGM VTB Vertebroplasti’nin endike olduğu durumlar şunlardır: 

 

 Omur cisminde kompresyon kırıkları 

 Omur cismi tümörleri (metastaz veya miyelomlar) 

 Semptomatik vertebral hemanjiyomlar 

 Osteoporoz 

 Tümör İnfiltrasyon 

 Seçili travma vakalarına sekonder yapısal değişikliklere sahip vertebra gövdelerini doldurmak 

için dizayn edilmiş ve önerilmektedir. 
 

UYARI: 
 

Çimento ve karıştırma elemanlarının 25C nin üstünde tutulmaması önerilir. Sıcaklığın daha yüksek 

olması çimento ile çalışılabilmesi için daha az süre olması anlamına gelmekte iken ; eğer sıcaklık 

düşerse çalışma zamanı da uzayacaktır. 

 

Çimento içerisine hava girmesi engellenmelidir çünkü hamur kıvamındaki karışım içinde ve kemik 

ara yüzünde hava kabarcıklarının oluşmasına sebep olabilir. Bu hem karışım içerisinde engellenmeli 

hem de transfer edilirken ve uygulanırken önlenmelidir. 

 

Metod hakkında tecrübesi olan tıp uzmanları, tüm gerekli malzemelerin bulunduğu bir tıp 

merkezinde pertütanöz vertebroplastiyi gerçekleştirmeli ki böylece normal prosedürün meydana 

gelmesini sağlamalı ve istenmeyen bir hasta reaksiyonu olması durumunda vakada hemen tedaviye 

başlanmasını sağlayabilir. 

 

Artan uygulama basıncını vertebral gövdede ve çevredeki yumuşak dokuya potansiyel zarar 

verebileceği unutulmamalıdır. 

 

Karıştırma sonrasında viskozite progresif olarak artar. Belli bir süre beklendikten sonra ve çimento 

sağlamlığı arttıkça; viskozitede bir artış olduğunu belirtmek normaldir ki bu artış uygulamaya karşı 

olan direnci artırır ve vertebra üzerindeki çimento basıncında azalma meydana getirir. 

 

 CİHAZIN KONTRAENDİKASYONLARI: 

 

 Ürünün bileşenlerinden herhangi birine alerjisi olan hastalarda kontrendikedir. 

 Vertebroplasti Kemik Çimentosu için; Hemorajik diyatez ve enfeksiyon mutlak 

kontrendikasyonlardır. Epidural ekstansiyonlu omur cisim lezyonları, omurilik kompresyonu 

tehlikesi nedeniyle göreceli kontrendikasyondur. 



   
 

 KOMPLİKASYONLAR 

 

 Yüzeysel ve derin enfeksiyon 

 Kan damarlarına çimento kaçması 

 Enjeksiyon esnasında kemik parça mobilizasyonu 

 Perivertebral boşluğa çimento geçişi 

 Potansiyel olarak ilik, sinir kökleri, peritoneal intratorasik içerik ya da retroperitonu 

etkileyebilir. 
 

 YAN ETKİLER 
 

Vertebroplasti işlemleri sonrası oluşabilecek komplikasyonlar mevcuttur: 

 
 Çimentoyu vertebral kanal içine veya bitişik damarlara sızma; 

 Enfeksiyon; 

 Kanama; 

 Sırtta artan ağrı; 

 Vertebra veya bitişik kaburga kırılması; 

 Omurgada uyuşma, karıncalanma; 

 Felç. 

 Vazovagal reaksiyon 

 Kardiyak ritm değişiklikleri 

 Akut miyokard enfarktüs 

 Kardiyorespiratuvar arrest 

 Serebtovasküler olay 

 Pulmoner tromboemboli 

 Yüzeysel ve derin enfeksiyon 

 Kan damarlarına çimento kaçması 

 Enjeksiyon esnasında kemik parça mobilizasyonu 

 Perivertebral boşluğa çimento geçişi 

 Potansiyel olarak ilik, sinir kökleri, peritoneal intratorasik içerik ya da retroperitonu 

etkileyebilir. 

 
Uygulanırken, istenmeyen yan etkileri sınırlandırmak ve kemik çimentosunun omur cisminde sağlam 

ve uzun vadeli ankrajını sağlayabilmek için modern çimentolama teknolojisinin gereklilikleri dikkate 

alınmalıdır. 

 

 
 GÜVENLİK VE UYARILAR 

 

Monomer uçucu sıvılar olduklarından ve potansiyel olarak irrite edici olduklarından, çok dikkatli biçimde ele 

alınmalıdır: 

 

 Cilt ve mukozalarla gereksiz temastan kaçının. İki parça eldiven kullanımı önerilmektedir. 

 Çimento karıştırılması esnasında meydana gelen buharlarla temastan kaçının. 

 Kesik veya sıçrama olmaması için ampulün boyun kısmını dikkatli açın. İlk defa ampul açıldığında, 

hızlı biçimde karıştırma kabı içerisine boşaltın ve polimeri ekleyin. 



   
 

 

Farmasotik uyarılar 

 
 Ürün etiketi üzerinde belirtilen son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmayın. 

 Tek kullanımlıktır. Sadece bir hasta için kullanılır. Tekrar kullanımı halinde mekanik, fizikokimyasal 

ve biyolojik kontaminasyon riskleri söz konusudur. 

 Steril paketlerden açık ve ya da hasarlı olanları atın. 

 Dikkatli kullanın ve kuru, karanlık 22 C altında yerlerde saklayınız. 

 Hiçbir komponenti tekrar steril etmeyiniz. 

 Profesyonellerin, sağlık çalışanlarının kullanımı içindir. 

 

 HASTAYA YÖNELİK BİLGİLER 
 

• Cerrahlar, hastaları rekonstrüksiyonun sınırları ve yeterli iyileşme sağlanana kadar implantın tam 

ağırlık taşımaya karşı korunma gereksinimi konusunda bilgilendirmelidir. 

 

 Vertebroplastide; çimentonun dışarı çıkması sonucunda paravertebral yapılar zarar görebilir. Bu 

durumda omurilik kompresyonu, interkos- tal nöralji, intervertebral boşluğa çimento girmesi, ven 

ve arterlerin perivertebral dolumu (emboli tehlikesi), enfeksiyon ve prosedür sonrası sancılar gibi 

komplikasyonlar mümkündür. 

 Çimentonun dışarı sızmasının önlenmesi veya istenmeyen olayların zamanında algılanması için 

uygulamanın görüntüleme yöntemi altında (gerçek zamanlı görüntüleme) yapılması gerekir. Tarif 

olunan komplikasyonların cerrahi yoldan giderilmesi için acil operatif müdahale imka  nı mevcut 

olmalıdır. 

 Ameliyat öncesinde olası riskleri (örneğin omur cismi lezyonları, omurun vaskülarizasyonu veya 

ödem) önlemek amacıyla kapsamlı radyolojik muayene yapılmalıdır. Omur cisminin kemik 

çimentosuyla tam olarak doldurulmaması, akut ağrıların yeterince azaltılamamasına ve tedavi 

edilen omur cisminin uzun vadeli stabilitesinin zayıflamasına yol açabilir. 

 

HAZIRLAMA VE UYGULAMA 
 

Çimento tozu ile monomer sıvısı karıştırıldıktan sonra hızlı donan, biçimlendirilebilir bir hamur 

oluşur ve bu sabitleme ve/veya doldurma amaçlarıyla kemik kavitelerine yerleştirilir. Bir poşetin 

içerdiği çimento tozunun tümü bir ampulün içindeki monomer sıvısının tümüyle karıştırıldığı zaman 

bir doz hazırlanmış olur. Gereken çimento hamuru miktarı yapılan spesifik cerrahi müdahaleye ve 

kullanılan tekniğe bağlıdır. Ameliyata başlamadan önce yedek olarak en az bir doz kemik çimentosu 

daha hazır bulundurulmalıdır. 



   
 

 

OGMVTB KEMİK ÇİMENTOSU 

SICAKLIK 20°C 23°C 26°C 

HAZIRLAMA 

SÜRESİ 
0'-2'15'' 0'-2' 0'-1'45'' 

ÇALIŞMA SÜRESİ 2'15''-11' 2'-10'30'' 1'45''-9' 

SERTLEŞME VE 

FİNAL 
11'-17' 10'30''-16' 9'-14' 

 
 
 
 
 

Steril Şartlar Altında Açılması 

 
Dış blister ambalajı steril şartlar altında, içindeki toz ambalaj ve cam ampül çıkarıldığı 

zaman steril kalacak şekilde, öngörülmüş açma yerinden açınız. Toz ambalajını açmadan 

önce sallayarak veya hafifçe bir yere vurarak içeriğini aşağıya toplayınız, böylece toz 

kaybı oluşmasını önlemiş olursunuz. Cam ampulün açılmasını kolaylaştırmak amacıyla 

ampulün gövdesi ile başı arasındaki boyun bölgesinde önceden belirlenmiş bir 

kırılma noktası oluşturulmuştur. Çimentoya cam kırığı karışmasına meydan 

vermemek için ampulü karıştırma cihazının üzerinde açmayınız. 

 

Bileşenlerin Karıştırılması 

 
Vertebroplastide kullanılan kemik çimentosu; sabit ve kontrollü enjeksiyon sağlayan, per- kütan 

vertebroplasti veya kifoplasti için onaylı bir uygulama sistemi ile omura uygulanabilir. Sistemin 

kullanımı için üreticinin kullanım kılavuzuna bakılmalıdır. İntravertebral uygulama sırasında 

gerçek zamanlı röntgen kontrolü (late- ro-lateral) gereklidir. Paravertebral çimento sızması 

halinde çimento enjeksiyonu derhal durdurulmalıdır; çimentonun viskozitesi arttıktan sonra 

enjeksiyona devam edilebilir. Vertebral dolgu yeterli olmadığında ayrı bir kontra lateral giriş 

uygulanabilir. Ogmentasyon sonrasında enjeksiyon iğnesine mandrin yerleştirilerek, 

enjeksiyon iğnesi çıkarıldıktan sonra 

yumuşak dokuda çimento artıklarının kalması önlenmelidir. 

 
Çalışma ve donma süreleri sıcaklığa, karıştırma işlemine ve nem oranına bağlı olup 

özellikle direkt ortam sıcaklığı, yani örneğin çimento tozunun, karıştırma sisteminin, 

masanın ve ellerin sıcaklıkları önemlidir. Sıcaklığın yüksek olması bekleme, çalışma 

ve donma sürelerini kısaltır. 

 

SAKLANMASI 

25 °C’nin altında karanlık , serin ve kuru ortamda muhafaza edilmelidir. 

 

Yanıcıdır-Tutuşmaya neden olabilecek kaynaklardan uzak tutulmalıdır. Nem oranı 0-50 

arasında olmalıdır.



   
 

 
 
 RAF ÖMRÜ/STERİLLİK 

 

Raf ömrü steril ürünler için 36 ay olarak belirlenmiştir. 



   
 

Raf ömrü katlanır kutunun, koruyucu alüminyum kılıfın ve iç poşetin üzerine basılmıştır. Eğer 

belirtilen tarih geçmiş ise ürünü kullanmayınız. 

 

Açılmış veya hasar görmüş koruyucu alüminyum kılıfların veya ampul blisterlerinin içerikleri tekrar 

sterilize edilemez ve dolayısıyla atılmaları gerekmektedir. Çimento tozunun sarı bir renk alması 

durumunda çimentoyu kullanmayınız. Çimento tozu ve ambalajlar etilen oksit ile gazlanarak sterilize 

edilmişlerdir. Monomer sıvısı filtrasyon yöntemiyle sterilize edilmiştir. 

 

 
 HASTA POPÜLASYONU 

 

Kemik çimentosunun içerdiği maddelere karşı bilinen veya varsayılan bir aşırı duyarlılığı olan ve 

gebelik ve emzirme döneminde olan hastalar dışındaki tüm hasta popülasyonu için uygundur. 

 

SORUMLULUK 
 

Üretici firma kemik çimentosunun tekrar kullanımından doğan veya bununla bağlantılı olan herhangi 

dolaylı doğrudan veya cezai yaptırım ve işlemlerden sorumlu olmayacaktır. 

 

 AMAÇLANAN KULLANICI 
 

Sağlık profesyonellerinin kullanımı için tasarlanmıştır. 



   
 

 OGM VTB VERTEBROPLASTY CEMENT USER’S GUIDE 
 
 

PRODUCT DESCRIPTION: OGM VTB Vertebroplasty bone cement is injected into a 

partially collapsed vertebral body (fractured spine). Cement strengthens the bones, 

reduces fracture, relieves pain and is used to provide mechanical stability in case of 

osteoporosis or tumor infiltration. 

Methyl Methacrylate is a powder-containing self-polymerizable acrylic compound 

consisting of Methyl Methacrylate, a liquid monomer activated with N, N dimethyl p- 

toluidene and Benzoyl Peroxide combined with polymer. When the monomer and 

polymer are suitably mixed, N, N dimethyl p-toluidene activates Benzoyl Peroxide and 

initiates monomer polymerization. 

Polymerization takes place progressively. The mixture is initially liquid and then becomes 

a cream which then becomes doughy and ultimately solid. This reaction is exothermic. 

 COMPONENT: In its packaging, a pochette contains cement powder (polymer powder) 

and a colored glass ampoule (monomer liquid). 

Powder component:     There are Polymethyl methacrylate (Acrylic Polymer), Barium 
sulphate and Benzoyl Peroxide.  

 
In the liquid mixture; There are Methyl methacrylate, N, N dimethyl p-toluidine, Hydokinon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Vertebroplasty Bone Cement 
 

Formula of 
Components 

OGM VTB 
12,5 

Vertebroplast

y Cement 

REF 
0308/VTB 

OGM VTB 
15 

Vertebroplast

y Cement 

REF 
2023/VTB 

OGM VTB 
20 

Vertebroplast

y Cement 

REF 
2071/VTB 

OGM VTB 
25 

Vertebroplasty 

Cement 

REF 
1406/VTB 

 

Liquid Component 

 

5 ml ± 0.25 
ml 

 

6 ml ± 0.3 
ml 

 

8 ml ± 0.4 
ml 

 

10 ml ± 0.5 
ml 

Methyl Methacrylate 98% w/w 98% w/w 98% w/w 98% w/w 

N, N dimethyl-p-
toluidene 

2% w/w 2% w/w 2% w/w 2% w/w 

Hydroquinone 20 ppm 20 ppm 20 ppm 20 ppm 

Powder Component 12.5 g ± 
0.625 

g 

15 g ± 0.75 g 20 g ± 1 g 25 g ± 1.25 g 

Polymethyl methacrylate 59.36% w/w 59.36% w/w 86.8% w/w 86.8% w/w 

Benzoyl Peroxide 0.64% w/w 0.64% w/w 0.64% w/w 0.64% w/w 

Barium Sulfate 40% w/w 40% w/w 40% w/w 40% w/w 

     



   
 

 



   
 

 

INTENDED USE AND INDICATIONS OF THE DEVICE: 

OGM VTB Vertebroplasty are indicated in the following cases: 
 

• Compression fractures of the vertebral body 
• Tumors of the spine (metastasis or myeloma) 
• Symptomatic vertebral hemangiomas 
• Osteoporosis 
• Tumor infiltration 
• Designed and recommended to fill vertebral bodies with structural changes secondary 
to selected trauma cases. 

 
 WARNİNG 

It is recommended that cement and mixing elements not be kept above 25 ° C. The higher 

the temperature, the less time it takes to work with cement; if the temperature drops, the 

operating time will be extended.  

Air must be prevented from entering the cement because it can cause air bubbles to form 

in the paste-like mixture and at the bone interface. This should be prevented both in the 

mixture and avoided when transferring and applying. 

Medical professionals with experience in the method should perform pertutaneous 

vertebroplasty in a medical center that contains all the necessary materials, so that the 

normal procedure can occur and initiate treatment immediately in the event of an 

undesirable patient reaction. 

It should be forget that increased application pressure can potentially damage the 

vertebral body and surrounding soft tissue. 

Viscosity increases progressively after mixing. After waiting for a certain period and as 

the cement strength increases; it is normal to note an increase in viscosity, which 

increases the resistance to application and causes a decrease in the cement pressure on 

the vertebrae. 

CONTRAINDICATIONS OF THE DEVICE: 
 

• Contraindicated in patients with allergies to any of the components of the product. 
• For Vertebroplasty Bone Cement; Hemorrhagic diathesis and infection are absolute 
contraindications. Epidural extension vertebral body lesions are relative 
contraindications due to the danger of spinal cord compression 

 

COMPLICATIONS: 

• Superficial and deep infection 
• Cement leaking into blood vessels 
• Bone fragment mobilization during injection 
• Cement passage to the perivertebral cavity 



   
 

• Potentially affecting the marrow, nerve roots, peritoneal intrathoracic content, or 
retroperitoneum. 

 
 

 SİDE EFFECTS 

Complications that may occur after vertebroplasty are: 

• Infiltration of cement into the vertebral canal or adjacent vessels; 
• İnfection; 
• Bleeding; 
• Increased pain in the back; 
• Vertebrae or adjacent rib fracture; 
• Numbness in the spine, tingling; 
• Paralysis; 
• Vasovagal reaction; 
• Cardiac rhythm changes 
• Acute myocardial infarction 
• Cardiorespiratory arrest 
• Cerebtovascular event 
• Pulmonary thromboembolism 
• Superficial and deep infection 
• Cement leaking into blood vessels 
• Mobilization of bone fragments during injection 
• Cement passage into the perivertebral space 
• It may potentially affect the marrow, nerve roots, peritoneal intrathoracic content or 
retroperitoneum. 

 

When applying, the requirements of modern cementing technology must be considered to 

limit undesirable side effects and to ensure a stable and long-term anchorage of bone 

cement in the vertebral body. 

 

 
SAFETY AND WARNINGS 

Since monomer is volatile liquids and potentially irritating, it must be handled with 

extreme caution: 

• Avoid unnecessary contact with skin and mucous membranes. The use of two pieces of 
gloves is recommended. 
• Avoid contact with vapors generated during cement mixing. 
• Carefully open the neck of the bulb to avoid cuts or splashes. When the bulb is turned on 
for the first time, quickly pour it into the mixing bowl and add the polymer. 

 
Pharmaceutical warnings 

• Do not use products beyond the expiration date indicated on the product label. 



   
 

• Single use only. Only used for one patient. Risk of mechanical, physicochemical and 

biological contamination if reused. 

• Discard sterile packages that are open or damaged. 

• Handle with care and store in dry,cool  places below 25 C. 

• Do not re-sterilize any component. 

• For the use of professionals and healthcare employees. 
 

INFORMATION FOR PATIENTS 
 

• Surgeons should inform patients of the limitations of the reconstruction and the need to 
protect the implant against full weight bearing until adequate recovery is achieved. 

 
• Vertebroplasty; paravertebral structures may be damaged as a result of cement coming 

out. Complications such as spinal cord compression, intercostal neuralgia, cement 

penetration into the intervertebral space, perivertebral filling of the veins and arteries 

(danger of embolism), infection and post-procedural pains are possible. 

• In order to prevent leakage of cement or to detect unwanted events in a timely manner, 

the application should be performed under imaging method. Emergency surgical 

intervention should be available for surgical removal of the described complications. 

• Comprehensive radiological examination should be performed before surgery to 

prevent possible risks (eg, lesions of the vertebral body, vascularization of the vertebrae 

or edema). Failure to fully fill the vertebral body with bone cement may result in 

inadequate relief of acute pain and impair long-term stability of the treated vertebral 

body. 

PREPARATION AND APPLICATION 
 

After mixing the monomer liquid with the cement powder, a rapidly formable, formable 
paste is formed and placed in the bone gaps for fixing and/or filling. A dose is prepared 
when the whole of the cement powder contained in a pochette or pet container is 
completely mixed with the monomer liquid in an ampoule. The amount of cement pulp 
required depends on the specific surgical intervention and the technique used. 
At least one dose of bone cement should be available before starting the operation. 

 

OGMVTB BONE CEMENT 

TEMPERATURE 20°C 23°C 26°C 

PREPARATİON 
TİME 

0’-2’15’’ 0'-2’ 0'-1’45’’ 

OPERATİON 
TİME 

2’15’’-11’ 2’-10’30’’ 1’45’’-9’ 

HARDENING 
AND FINAL 

11’-17’’ 10’30’’-16’ 9’-14’ 



   
 

 

Opening on Sterile Conditions 

Open the outer blister pack under sterile conditions, with the powder package and glass 

bulb in place, to remain sterile when removed. Collect the contents of the powder by 

shaking it or hiting it lightly before opening the powder package, thus preventing dust 

loss. The opening of the glass bulb to facilitate, a predetermined breaking point is formed 

in the neck region between the body and the head of the ampoule. 

Do not open the ampoule on top of the mixing device in order to prevent mixing of glass 

fractures in cement. 

Mixing of Components 

Bone cement used in vertebroplasty; It can be applied to the vertebrae with an approved 

delivery system for percutaneous vertebroplasty or kyphoplasty, providing stable and 

controlled injection. Refer to the manufacturer's instruction manual for use of the system. 

Real-time X-ray control required during intravertebral administration. In case of 

paravertebral cement leakage, cement injection must be stopped immediately; injection 

can be continued after the viscosity of the cement increases. Separate contra-lateral 

access may be applied when the vertebral filler is insufficient. After augmentation, 

mandrin should be placed on the injection needle and cement residues in the soft tissue 

should be prevented after the injection needle is removed. Operating and freezing times 

depend on temperature, mixing and humidity. The direct ambient temperature, ie the 

temperatures of the cement powder, the mixing system, the table and the hands, is 

important. High temperatures reduce waiting, operating and freezing times. 

STORAGE 

Store in a dark ,cool and dry  place below 25° C. 

Flammable - Keep away from sources of ignition. Humidity should be between 0-50. 

 

SHELF LIFE / STERILE 

Shelf life is 36 months for sterile products. 

Shelf life of folding box, protective blister (cap) package printed. Do not use the product if 

the specified date has elapsed. 

The contents of the opened or damaged protective blister (container) package or ampoule 

blisters cannot be resterilized and should therefore be discarded. Don’t use cement when 

cement powder gets yellow. Cement powders and packagings were sterilized by ethylene 

oxide. The monomer liquid is sterilized by filtration. 

PATIENT POPULATION 



   
 

It is suitable for the entire patient population, except for those who has bone cement contained 
hypersensitivity to the substances  and are in pregnancy and lactation., 

RESPONSIBILITY 
 

The manufacturer shall not be liable for any indirect or penal sanctions or transactions 
arising from or associated with the re-use of bone cement. 

 

INTENDED USER 
 

Designed for use by healthcare professionals. 

 
 

EN 15223-1:2016 Standardına Göre Hazırlanmış Sembol ve Anlamlar 

 

           



   
 

 

 


