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GEBRUIK	  TIJDENS	  HET	  BEREIDEN	  EN	  GEBRUIKEN	  VAN	  ANUBIFIX®	  	  ALTIJD	  HANDSCHOENEN,	  EN	  EEN	  
VEILIGHEIDSBRIL.	  BIJ	  OOGCONTACT	  LANGDURIG	  UITSPOELEN	  MET	  OOGDOUCHE,	  BIJ	  ASPIRATIE	  

VERDUNNEN	  MET	  WATER	  (ZIE	  OOK	  MSDS).	  
	  
Bereid	  2500cc	  AnubiFiX®	  flexible	  embalming	  concept	  ca.	  30	  min	  voor	  aanvang	  van	  het	  balsemen.	  
AnubiFiX®	  dient	  gebruikt	  te	  worden	  binnen	  2	  uur	  na	  bereiding.	  	  
Zorg	  ervoor	  dat	  het	  lichaam	  op	  kamer	  temperatuur	  	  (16-‐18	  graden)	  is	  en	  dat	  bij	  voorkeur	  al	  een	  deel	  
van	  de	  rigor	  mortis	  is	  verdwenen.	  
	  
BENODIGDHEDEN:	  	  

- SUBSTANCE	  A,B	  &	  C	  ,	  MAATCILINDER	  CA	  .	  3	  LITER	  INHOUD,	  MAGNETISCHE	  ROERDER	  (ROERVLO	  GROOT).	  
	  

1.	  	  Giet	  1000cc	  	  Substance	  A,	  1500cc	  Substance	  B	  en	  60	  cc	  Substance	  C	  in	  een	  
maatcilinder,	  2	  minuten	  goed	  roeren	  met	  roervlo.	  

	   	  
	   2.	  	  Start	  perfuseren	  met	  AnubiFiX®	  oplossing	  via	  de	  a.	  femoralis	  of	  	  

	  	   a.	  carotis	  communis,	  gebruik	  hierbij	  een	  lage	  druk	  (ca.	  0.1	  bar)*.	  	  
	  	  	  	  	  of	  zwaartekracht.	  	  
• Let	  op:	  maximaal	  250cc	  AnubiFiX®	  mengsel	  in	  het	  te	  perfunderen	  been	  laten	  stromen,	  	  
	   de	  overige	  2250cc	  in	  craniale	  richting.	  
	  

	   3.	  	  Tijdens	  het	  perfuseren	  dient	  reeds	  gestart	  te	  worden	  met	  het	  masseren	  van	  
	   het	  lichaam;	  	  met	  name	  de	  huid	  van	  het	  abdomen	  en	  de	  extremiteiten.	  

	   	  
	   4.	  	  AnubiFiX®	  	  30-‐45	  minuten	  laten	  inwerken.	  Daarna;	  start	  met	  het	  flecteren	  

	   van	  de	  gewrichten;	  met	  name	  die	  van	  de	  armen,	  handen,	  benen,	  tenen	  en	  
	   de	  nek.	  Masseer	  ook	  het	  abdomen	  (buikwand)	  voor	  een	  optimaal	  resultaat.	  

	   	   	  
	   5.	  	  Start	  hierna	  uw	  normale	  balseming	  met	  formaline	  of	  fenol*.	  	  
	   *	   Het	  is	  aan	  te	  raden	  niet	  meer	  dan	  7-‐8	  L	  fixatief	  te	  gebruiken	  voor	  een	  gemiddeld	  lichaam	  	  
	   	   van	  tussen	  de	  70-‐80kg	  (1L/10kg).	  
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