
AF Cement 
 Ortopedik Sement 
 
AF Cement, tüm sementler, protezlerin yerleştirilmesi ve canlı kemiğe sabitlenmesi için gerekli olan 
kendiliğinden katılaşan akrilik bileşiklerdir. Hepsi radyoopaktır (Dağılmış Bario Sülfat). 
 
AF Cement, dört türde mevcuttur: ikisi Manuel Uygulama için iki boyutta mevcuttur diğer ikisi de 
Şırınga Uygulaması için. Her bir tür antibiyotik veya gentamisin sülfat olmadan kullanılabilir. 
 
Antibiyotik yüklü sementler aşağıdakileri elde etmek için geliştirilmiştir: 

● İlk 15 gün boyunca maksimum verimliliğe sahip uzun süreli antibiyotik salınımı. 
● Süngerimsi ve kortikal kemikte dikkate değer antibiyotik konsantrasyonu. 

 
Her doz, her bir elementin üçlü sterilite korumasına sahip bir blisterde mevcuttur. Toz ve ardışık 
paketler Etilen Oksit ve sıvı ile ultrafiltrasyonla sterilize edilir. 
 
KALİTE GÜVENCESİ 
AF Cement sementler, EEC standartları kuralları gereğince üretilmektedir. Cerrahi implantlar için 
akrilik reçine sementleri için ISO 5833 standart spesifikasyonlarını aşarlar. 
 
 

AF CEMENT 
Sementler Manuel Uygulama 
 
AF Cements, manuel uygulama için sementler aşağıdakileri elde etmek için tasarlanmışlardır: 

● Hızlı homojenlik ile kolay karıştırma. 
● Harç durumuna çok hızlı ulaşma. 
● Kolay uygulama ve yumuşak harç ile yeterli çalışma saati. 
● Beklerken protezin mikro hareket riskini azaltan kısa bir son sertleşme aşaması. 
● Mükemmel mekanik özellikler 
● Homojen radyoopasite 
● Mükemmel kemik penetrasyonu 

 
AF CEMENT 1 
 AF Cement 1, manuel uygulama için ve antibiyotik olmadan, iki boyutta mevcuttur: 
AF Cement 1: 40g toz ve 20 ml sıvı ile. 
AF Cement 1x20 g: 20g toz ve 10 ml sıvı ile. 
 
AF CEMENT 1G 
AF Cement, manuel uygulama için, %1.25 Gentamisin içerir ve iki boyutta mevcuttur: 
AF Cement 1G: 40g toz ve 20 ml sıvı ile. 
AF Cement 1Gx20G: 20g toz ve 10 ml sıvı ile. 

 
 
 
 
 
 
 



AF Cement 3 
Şırınga Uygulaması  
 
Şırınga uygulaması için AF Cement 3 daha az viskozdur ve mükemmel akış özelliklerine 
sahiptir. Aşağıdakileri elde etmek için tasarlanmışlardır: 
 

● Hızlı homojenlik ile kolay karıştırma. 
● Kolay bir şırınga uygulaması sağlayan düşük viskoziteli uzun bir sıvı aşaması. 
● Olağanüstü uzun süreli sabitleme ile sonuçlanan protezin güvenilir bir şekilde 

yerleştirilmesini garantileyen ideal bir sement ekleme. 
● Yeterli çalışma saati. 
● Beklerken protezin mikro hareket riskini azaltan kısa bir son sertleşme aşaması. 
● Mükemmel mekanik özellikler 
● Homojen radyoopasite 
● Şırınga ve tabanca ile sementin eklenmesi, çukurun açıklığına taşıyarak sement harcına 

hava, su,yağ veya kan girmesini önleyerek kemik boşluğunun alt kısmında gerçekleştirilir. 
● İyi bilinen herhangi bir şırınga ve tabanca sistemi ile uygulama için düşük viskozite 

periyodu ile ideal akışkanlık sağlar. 
 
AF CEMENT 3 
AF Cement 3, şırınga uygulaması için, antibiyotiksiz, 60g toz ve 30 ml sıvı içeren bir dozda 
mevcuttur. 
 
AF CEMENT 3G 
AF Cement 3G, şırınga uygulaması ve %1.25 Gentamisin için, 60g toz ve 30 ml sıvı içeren bir 
dozda mevcuttur. 
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