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PRECICE® INTRAMEDULLAIR BEENVERLENGINGSSYSTEEM 

CONTACTGEGEVENS EN INSTRUCTIES VOOR DE PATIËNT 
 
 
Voor artsen en zorgverleners: Geef een exemplaar van deze brochure aan elke patiënt. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de PRECICE ERC 2P en de gebruiksaanwijzing 
van de PRECICE voor gedetailleerde instructies voor de klinische configuratie en daaraan 
gerelateerde informatie voor behandelaren in de gezondheidszorg. Geef een exemplaar van de 
instructies voor de patiënt voor de PRECICE ERC 2P aan de patiënt en vergeet niet om het 
voorschrift voor de patiënt op de volgende pagina van deze brochure te noteren. Zorg dat u de 
instructies voor de patiënt voor de ERC 2P vóór de behandeling met de patiënt doorneemt. 
 
Voor patiënten: Lees deze hele brochure door voordat u de PRECICE ERC 2P gaat gebruiken. 
Raadpleeg deze brochure op elk gewenst moment tijdens uw behandeling. U kunt al uw 
eventuele vragen ook met uw dokter bespreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP: KRACHTENS DE AMERIKAANSE FEDERALE WET MAG DIT APPARAAT UITSLUITEND 
AAN OF IN OPDRACHT VAN EEN ARTS WORDEN VERKOCHT.  
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MIJN VOORSCHRIFT 
 

Datum Gewenste afstand per behandeling 
(voorbeeld: 0,50mm) 

Behandelingen per dag 
 

(voorbeeld: 2 keer/dag) 
   
   
   
   
   
   
   

Waar u de ERC 2P tijdens elke behandeling moet plaatsen: 
(Omcirkel de algemene locatie – u krijgt een specifiek merkteken op uw been) 

IMPLANTAAT NR. 1 
 
   Rechterbeen 
   Linkerbeen 
 
   Tibia  
   Femur 

RECHTERBEEN LINKERBEEN 

 
 

 
 

IMPLANTAAT NR. 2 
 
   Slechts één 
implantaat 
 
   Rechterbeen 
  Linkerbeen 
 
   Tibia  
   Femur 

Speciale opmerkingen (voorbeeld: gebruik altijd krukken):   
  

 

Hulp nodig? Bel: 
Mijn zorgverlener:   
 Tel:    
 Mijn arts:   
 Tel:    

Femur 

Tibia 
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PRECICE-systeem en External Remote Controller (uitwendige 

afstandsbediening) (ERC 2P) 
Definities en verklarende woordenlijst. 

 
Dit hoofdstuk geeft de termen die worden gebruikt in de instructies voor de patiënt voor de 
PRECICE ERC 2P en hun definitie. 
 
Actief medisch hulpmiddel: De term "actief" heeft betrekking op elk medisch hulpmiddel dat 

een energievoorziening nodig heeft. De energie kan door elk middel worden 
geleverd zoals elektriciteit, batterij of gas. Voorbeelden van actieve hulpmiddelen 
zijn beademingsapparatuur, pacemakers en toestellen voor patiëntbewaking.  

 
Actuator: Het deel van de geïmplanteerde metalen stang die van lengte kan veranderen als 

hij wordt geactiveerd. 
 
Distractie: Distractie betekent uitschuiven of verlengen. Het PRECICE-systeem wordt 

gebruikt voor distractie van het bot.  
 
Elektronisch toestel: Dit verwijst naar elk toestel met een stroomsnoer met een stekker die voor 

elektrische voeding op een stopcontact wordt aangesloten, of die op batterijen 
werkt. Voorbeelden van elektronische toestellen zijn computers en mobiele 
telefoons.  

 
Groeiplaat: Deze schijven bevinden zich aan het uiteinde van lange botten (zie femur, tibia) 

bij kinderen en adolescenten die nog in de groei zijn.  
 
ERC 2P:  ERC 2P verwijst naar External Remote Controller (uitwendige 

afstandsbediening). De ERC 2P wordt gebruikt om de PRECICE-stang in uw 
been uitwendig te verstellen. Het ERC 2P-systeem bestaat uit de ERC 2P en het 
netsnoer.  

 
Femur: De femur is het bot van het dijbeen. Het is het grootste bot in het lichaam.  
 
Implantaat: Een implantaat is een hulpmiddel dat gedurende een bepaalde periode in het 

lichaam is ingebracht en dat niet door het lichaam wordt geabsorbeerd.  
 
Intramedullair: Intramedullair betekent binnen het bot. 
 
MRI: MRI verwijst naar Magnetic Resonance Imaging (beeldvorming via magnetische 

resonantie), een medische techniek voor het visualiseren van structuren binnen het 
lichaam.  
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Osteopenie: Osteopenie  is een aandoening waarbij de dichtheid van uw bot lager is dan 

normaal.  
 

 
PRECICE-stang: De PRECICE-stang is de verstelbare stang die in een bot van uw been (tibia 

of femur) wordt geïmplanteerd en uitwendig door de ERC 2P wordt versteld.  
 
Regeneratie: Regeneratie verwijst naar nieuwe groei. In deze handleiding verwijst het naar de 

groei van nieuw botweefsel.  
 

Tibia: De tibia (of scheenbeen) is het grote bot in het been tussen de knie en de enkel.  
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1. INFO OVER DE PRECICE 

1.1 Wat is de PRECICE? (Inleiding) 

Het PRECICE-systeem bestaat uit: 
• een verstelbare metalen stang die in een bot in uw been komt,  

o de actuator, het onderdeel van de stang dat van lengte kan veranderen, 
• schroeven die de stang aan uw bot bevestigen en  
• een uitwendige afstandsbediening (de ERC 2P).  

 
De verstelbare metalen stang heeft een “actuator”, een onderdeel dat lengte kan veranderen, 
en een verlengstang die uw arts tijdens uw operatie aan de actuator bevestigt. De actuator 
heeft een kleine magneet waarmee de stang langer wordt gemaakt wanneer de magneet door 
de ERC 2P wordt aangezet. De ERC 2P is een handtoestel met twee grote magneten. De 
magneet in de actuator draait wanneer de ERC 2P op uw been wordt geplaatst en aangezet. 
Wanneer de stang langer wordt, wordt het bot in uw been ook langer.  
 
Naast de informatie die u in deze brochure krijgt, geeft uw dokter u instructies over wat u 
tijdens de behandeling moet doen.  
 

 
 

Afb. 1.1-1 In de femur geïmplanteerde PRECICE-stang 

Proximale schroeven 

 

Distale  schroeven 

 

Distractiestang 

 

Magnetische actuator  
(binnen het implantaat) 
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1.2 De kennismaking met uw ERC 2P. 

In de koffer voor uw ERC 2P vindt u de ERC 2P en de gebruikershandleiding. De essentiële 
onderdelen van de ERC 2P zijn hieronder aangegeven: 

 

 
 

Afb. 1.2-1 ERC 2P voor het PRECICE-systeem 

lcd-scherm van 
bedieningspaneel 
met uitlijncamera 

stroomvoorzienin
 

handgreep rechterkant 

handgreep 
linkerkant 

STOP-knop 

START-knop 

midden van 
handvat 

afneembaar 
netsnoer (voor 
aansluiting op 
stopcontact) 
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Afb. 1.2-2 Koffer voor de ERC 2P  
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1.3 Waarom wordt PRECICE gebruikt? (Indicaties) 

PRECICE wordt door uw dokter voorgeschreven voor het verlengen van uw tibia of femur. 
U kunt baat hebben bij deze behandeling als u een misvorming hebt of als uw benen niet 
even lang zijn. 
 
U dient uw aandoening met uw dokter te bespreken. Uw dokter kan u informatie geven om 
te zien of de PRECICE de goede optie voor u is. 
 
Nadat uw dokter de stang in uw been heeft geïmplanteerd, maakt u de stang langer met 
behulp van de ERC 2P. De verlengingsfase begint meestal ongeveer vijf dagen na uw 
operatie. U maakt de stang elke dag een heel klein stukje langer (meestal ongeveer 1 
millimeter per dag). Deze fase van uw behandeling kan tot 65 dagen duren. Uw dokter zegt 
hoeveel en hoe vaak u de stang moet verstellen. U bezoekt uw dokter meestal eenmaal per 
week om uw voortgang te controleren. Mogelijk maakt uw dokter tijdens deze bezoeken een 
röntgenfoto van uw been. Uw dokter zal u ook vertellen dat u krukken moet gebruiken en 
dat uw been met de stang geen gewicht mag dragen. Voor een goed resultaat is het nodig dat 
u actief meewerkt en zich inzet voor bepaalde taken. Als u de instructies van uw dokter niet 
opvolgt, kunt u zichzelf ernstig letsel toebrengen. 
 
U stopt met het gebruik van de ERC 2P en laat uw bot genezen wanneer uw been de 
gewenste lengte heeft bereikt.  
 
Tijdens de consolidatiefase geneest het bot. Na verloop van tijd verandert uw bot van een 
zacht materiaal tot hard bot, dit heet regeneratie. Dit genezingsproces duurt meestal 
ongeveer 2 maanden voor elke 2,5 cm die uw bot is verlengd. Tijdens deze genezingsfase is 
het heel belangrijk dat u alle instructies van uw dokter opvolgt. U gaat gewoon door met de 
bezoeken aan uw dokter, meestal eenmaal per maand. 

1.4 Bij wie kan deze procedure niet worden uitgevoerd? (Contra-indicaties) 
 

 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de contra-indicaties voor het PRECICE-systeem Als er bij u sprake 
is van een of meer van deze contra-indicaties dan kunt u niet met de PRECICE worden 
behandeld.  
 
 

Belangrijke veiligheidsinformatie – vóór gebruik lezen! 
 

Lees en overweeg de informatie in deze brochure voordat u een 
beslissing neemt over uw behandeling. 
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CONTRA-INDICATIES: 

• Gebruik het PRECICE -systeem NIET als u een pacemaker of ander actief 
elektronisch implantaat hebt zoals een geïmplanteerde infuuspomp of implanteerbare 
cardiale defibrillator (ICD). 

 
De magneten in het PRECICE-systeem kunnen een wisselwerking hebben met deze 
implantaten of maken dat ze zich verplaatsen op een wijze die niet goed voor u is. 
Bespreek uw gehele ziektegeschiedenis met uw dokter voordat u met het PRECICE-
systeem behandeld gaat worden. 

• Gebruik het PRECICE-systeem NIET als u niet bereid bent om de volgende 
postoperatieve zorginstructies van uw dokter op te volgen of dit niet kunt. Het niet 
opvolgen van de instructies kan leiden tot de noodzaak voor een extra operatie. Uw 
dokter zal met u bespreken wat u tijdens de behandeling moet doen. 

 
• Zeg het tegen uw dokter als u een of meer van de volgende aandoeningen hebt: 

 
o een infectie of pathologische aandoening van het bot, zoals osteopenie. 
o een gevoeligheid of allergie voor metaal. 
o een aandoening die de genezing kan vertragen, zoals een verdwenen 

mergholte, beperkingen in de bloedtoevoer, ziekte van de perifere vaten, of 
bewijs van ontoereikende doorbloeding. 
 

Als u een of meer van de bovengenoemde aandoeningen hebt, mag uw dokter het 
PRECICE-systeem niet aan u voorschrijven. Uw dokter heeft een volledige 
ziektegeschiedenis nodig om de optimale behandelwijze van uw aandoening te 
kunnen adviseren. Als u uw dokter niet uw gehele medische voorgeschiedenis geeft, 
kan hij of zij een behandeling adviseren die ernstig letsel bij u kan veroorzaken. 

 
• Uw dokter zal u uitgebreid onderzoeken om er zeker van te zijn dat u een kandidaat 

voor de PRECICE bent, door het volgende te controleren:  

o voor het hulpmiddel van 10,7 mm mag de afstand tussen het oppervlak van 
het behandelde been en het beenmergkanaal waarin het implantaat zal 
worden geplaatst niet groter zijn dan 51 mm. voor het hulpmiddel van 8.5 
mm mag de afstand tussen het oppervlak van het behandelde been en het 
beenmergkanaal waarin het implantaat zal worden geplaatst niet groter zijn 
dan 38 mm. De ERC 2P activeert de PRECICE-stang niet goed als de afstand 
tussen het oppervlak van uw been en de binnenkant van uw bot te groot is.  

o of u geen onregelmatige botdiameter hebt. Een onregelmatige botdiameter 
kan maken dat de stang niet in het beenmergkanaal past.  
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o of het implantaat niet door een gewrichtsruimte of open groeiplaten aan het 
uiteinde van het bot loopt. Als de stang door een groeiplaat loopt, kan dit 
maken dat uw bot stopt met groeien hetgeen tot een botafwijking leidt.  

o voor het hulpmiddel van 10,7 mm of u niet meer dan 114 kg weegt. voor het 
hulpmiddel van 8.5 mm of u niet meer dan 57 kg weegt. Als u meer dan dit 
weegt, is de kans groter dat het implantaat breekt. Als het implantaat breekt, 
kan het nodig zijn dat u nogmaals wordt geopereerd om het implantaat te 
vervangen. 

1.5 Wat moet u doen om ernstig letsel te voorkomen? (Waarschuwingen) 

Dit hoofdstuk beschrijft de waarschuwingen in verband met het PRECICE-systeem. Dit 
helpt u bij het voorkomen van ernstig letsel bij gebruik van het PRECICE-systeem. Lees al 
deze waarschuwingen voordat u de PRECICE gaat gebruiken. 
 

WAARSCHUWINGEN 

  WAARSCHUWING: Vermijd alle plaatsen waarvan is aangegeven dat zij 
een sterk magnetisch veld bevatten. De PRECICE is onveilig in een omgeving voor 
magnetische resonantiescans (MR-omgeving).  
 
Mogelijk ziet u een schriftelijke waarschuwing of een magneetsymbool zoals hieronder. Het 
implantaat is niet getest op veiligheid of compatibiliteit in een MR-omgeving. Een MR-
omgeving kan uw implantaat beschadigen. 
 

 
Vermijd gebieden met 
dit symbool. 

 

 WAARSCHUWING: Bespreek alle pijn of ongemakken die u hebt met uw 
dokter. Deze behandeling kan enige pijn en ongemakken veroorzaken. Dit kan een normaal 
onderdeel van uw behandeling zijn, of een symptoom van andere problemen. Mogelijk wil 
uw dokter uw voorschrift tijdens uw behandeling aanpassen als u pijn of ongemakken 
ervaart. 
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 WAARSCHUWING: Volg altijd het voorschrift en de instructies van uw dokter 
op bij het gebruik van de ERC 2P. Als u zich niet aan uw voorschrift houdt, kan uw bot 
verkeerd of helemaal niet genezen. 

• Als u de ERC 2P minder gebruikt dan uw dokter heeft voorgeschreven, dan 
kan uw bot te vroeg verharden waardoor het langer worden stopt voordat het 
bot de gewenste lengte heeft bereikt. Als dit gebeurt, kan het nodig zijn dat u 
nog een operatie ondergaat om uw bot de juiste lengte te geven. 

• Als u de ERC 2P meer gebruikt dan uw dokter heeft voorgeschreven, kunt u 
het bot te snel verlengen waardoor uw bot verkeerd of helemaal niet geneest. 
Als dit gebeurt, kan het nodig zijn dat u nog een operatie ondergaat voor 
behandeling van het bot dat niet geneest. 

 WAARSCHUWING: Plaats de ERC 2P altijd op de huid recht boven de 
geïmplanteerde stang en in de juiste richting. Als u de ERC 2P op de verkeerde plaats op uw 
been zet, is er mogelijk geen interactie tussen de ERC 2P en de stang. Dit kan ertoe leiden 
dat uw bot niet op correcte wijze verlengd wordt. Als uw bot niet goed verlengd wordt, kan 
het te vroeg verharden en dan kan het nodig zijn dat u nog een operatie ondergaat om uw bot 
de juiste lengte te geven.  

 WAARSCHUWING: Zet de ERC 2P niet op een open wond op uw huid. De ERC 
2P is misschien niet schoon en dan kunt u een infectie krijgen. Het kan nodig zijn dat u 
medische tussenkomst of een operatie ondergaat voor de behandeling van een infectie. Een 
open wond betekent elke beschadiging van uw huid. 

 WAARSCHUWING: Gebruik de ERC 2P niet binnen 60 cm afstand van losse 
metalen voorwerpen, creditcards, mobiele telefoons of elektronische toestellen. Losse 
metalen voorwerpen kunnen heel snel naar de magneten in de ERC 2P worden getrokken en 
u letsel bezorgen. Creditcards, mobiele telefoons of elektronische toestellen die op een 
afstand van minder dan 60 cm van de ERC 2P worden geplaatst, kunnen schade oplopen. 
 
Als een metalen voorwerp aan de ERC 2P vast komt te zitten, moet u de ERC 2P 
uitschakelen en het vastzittende metalen voorwerp eraf halen.   

 WAARSCHUWING: Gebruik de ERC 2P niet binnen een afstand van 1,20 m van 
mensen met een pacemaker of ander actief of elektronisch implantaat, zoals een 
geïmplanteerde infuuspomp of implanteerbare cardiale defibrillator (ICD). Vraag mensen in 
hetzelfde vertrek of zij een van deze implantaten hebben, voordat u de ERC 2P gaat 
gebruiken. Als zij een implantaat hebben, kunt u de ERC 2P pas gebruiken wanneer zij het 
vertrek hebben verlaten. De magneten in de ERC 2P kunnen deze implantaten beschadigen 
of maken dat zij zich verplaatsen op een wijze die niet goed is voor die persoon. 
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 WAARSCHUWING: Als de ERC 2P niet stopt met werken of als de rode STOP-
knop niet werkt, dan haalt u de ERC 2P van uw been af en haalt u de stekker uit het 
stopcontact. Als u de ERC 2P niet verplaatst, kan de elektromotor blijven lopen en kan het 
implantaat te lang worden. Dit kan leiden tot de noodzaak voor nog een operatie.  

 WAARSCHUWING: Probeer de ERC 2P niet open te maken of te repareren. De 
ERC 2P heeft geen onderdelen die u kunt repareren of aanpassen. U zou de ERC 2P kunnen 
beschadigen of uzelf letsel bezorgen. Als u zich niet aan deze waarschuwing houdt, kunt u 
zichzelf elektrocuteren of een elektrische schok bezorgen.  

WAARSCHUWING: Lijn de ERC 2P uit in de richting van uw voeten zoals in de 
afbeelding hieronder. Het weergavescherm moet zich het dichtste bij uw hoofd bevinden. 
Als de ERC 2P in de verkeerde richting wijst, wordt de PRECICE-stang niet op de goede 
manier verlengd en dit kan leiden tot de noodzaak voor nog een operatie. Deze afbeelding 
toont de juiste richting waarin de ERC 2P moet wijzen. 
 

 

 WAARSCHUWING: Zorg dat u training hebt gekregen van uw dokter of 
verpleegkundige voordat u de ERC 2P gaat gebruiken. Verkeerd gebruik van de ERC 2P kan 
maken dat uw bot te snel of helemaal niet verhardt. Dit kan leiden tot de noodzaak voor nog 
een operatie. 

 WAARSCHUWING: Volg de door uw dokter gegeven instructies over het 
gewicht dat uw been tijdens uw behandeling mag dragen. Als u uw been meer gewicht laat 
dragen dan uw dokter adviseert, kan de stang beschadigd raken of breken. Dit kan leiden tot 
de noodzaak voor nog een operatie. 

 WAARSCHUWING: Laat de ERC 2P niet onbewaakt achter als er kinderen in de 
buurt zijn. De ERC 2P is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar. Het 
gebruik van dit hulpmiddel door iemand die jonger is dan 18 jaar kan leiden tot verkeerd 
gebruik, waardoor mogelijk nog een operatie noodzakelijk wordt.  
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 WAARSCHUWING: Probeer niet om de SD-kaart in de ERC 2P te manipuleren 
of te verwijderen. De SD-kaart bevat uw voorschrift. Beschadiging of verwijdering van de 
SD-kaart kan vertraging in de behandeling veroorzaken en dit kan leiden tot een extra 
operatie. Als de SD-kaart per ongeluk wordt verwijderd, moet u contact opnemen met uw 
arts. 

 

1.6 Wat moet u doen om ander letsel te voorkomen? (Voorzorgsmaatregelen) 

Dit hoofdstuk beschrijft de voorzorgsmaatregelen in verband met de ERC 2P. Dit helpt u om 
bij gebruik van de ERC 2P schade en letsel te voorkomen. 
 

VOORZORGSMAATREGELEN 

 VOORZORGSMAATREGEL: Maak de ERC 2P uitsluitend schoon met een 
zachte met water bevochtigde doek. Gewone huishoudelijke reinigingsmiddelen (zoals 
Windex®, chloor of Clorox®-tissues) kunnen de elektrische componenten van de ERC 2P 
beschadigen. 

 VOORZORGSMAATREGEL: Bewaar de ERC 2P niet in de nabijheid van een 
kachel of open haard of op een andere plaats waar het erg warm of koud kan worden (boven 
60 ºC of onder -10 ºC). De ERC 2P is niet getest op blootstelling aan deze temperaturen en 
kan dan beschadigd raken. Raadpleeg de handleiding voor probleemoplossing in hoofdstuk 
20 voor eventuele problemen die u tegenkomt bij het gebruik van de ERC 2P. 

 VOORZORGSMAATREGEL: Reageer op alle foutmeldingen. Zie hoofdstuk 7 
(Probleemoplossing) om te zien hoe u op een foutbericht moet reageren. Als u geen actie 
onderneemt na een foutbericht kan dat ertoe leiden dat de ERC 2P niet goed meer werkt. 

 

1.7 Risico's van deze procedure  

Er zijn risico's bij de operatie waarin de stang in uw been wordt geïmplanteerd. De 
anesthesie en de chirurgisch risico's zijn hetzelfde als voor elke patiënt die een chirurgische 
procedure ondergaat. De vermelde risico's kunnen een extra medische of chirurgische 
corrigerende procedure noodzakelijk maken.  

De met anesthesie en chirurgie geassocieerde risico's:  
• U kunt een reactie vertonen op de medicijn die tijdens de operatie aan u gegeven 

wordt. 
• U kunt tijdens of na de operatie een infectie krijgen. 
• U kunt tijdens of na de operatie een embolie krijgen.  
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• U kunt enige stijfheid of gevoeligheid ervaren na de operatie. 
• U kunt enige pijn ervaren door de operatie. 
• U kunt enige bloedingen ervaren door de operatie. 
• U kunt een allergische reactie krijgen op de medicijnen of hulpmiddelen die zijn 

gebruikt om u te behandelen tijdens de operatie. 
• U kunt een CVA krijgen door de operatie. 
• U kunt hartaanval (myocardinfarct) krijgen door de operatie. 
• U kunt longontsteking krijgen door de operatie. 
• U kunt overlijden door de operatie. 

 
De bijkomende mogelijke risico’s van de beenverlengingsprocedure: 

• U voelt mogelijk pijn door het verlengen van uw bot. 
• De aaneengroeiing van het bot kan vertraagd zijn of niet optreden (het bot geneest 

niet). 
• De schroeven kunnen loskomen of breken. 
• Er kan een infectie optreden. 
• Het implantaat kan slecht werken of breken. 
• Het bot kan consolideren (verharden) voordat de verlenging voltooid is. 
• U kunt in de weke delen in uw been krampen of stijfheid ervaren die u pijn bezorgen. 
• U kunt spierzwakte ervaren doordat u het been met het implantaat niet gebruikt.  
• U kunt zenuwletsel ervaren. 

 
Bijkomende risico's in verband met het gebruik van de ERC 2P: 

• verkeerde uitlijning of de verkeerde locatie van de ERC 2P kan ertoe leiden dat het 
implantaat niet langer wordt en dat kan voortijdige botconsolidatie veroorzaken. 

• Plaatsing van de ERC 2P in de verkeerde richting kan resulteren in inkorting van het 
implantaat in plaats van verlenging. Merk op dat het implantaat niet kan worden 
ingekort tot minder dan de oorspronkelijke lengte bij levering. 

• Te sterke distractie kan optreden wegens verkeerde programmering van de ERC 2P 
door de arts. Dit zou ertoe kunnen leiden dat uw bot niet aaneengroeit. 

1.8 Voordelen van deze procedure 

Het voordeel van deze procedure is dat uw been langer wordt gemaakt. De PRECICE-stang 
kan worden verlengd door uitwendig de ERC 2P te gebruiken. De PRECICE-stang kan ook 
worden ingekort als het bot te lang is geworden.  

1.9 Een beslissing nemen over deze behandeling 

Als we de PRECICE overwegen als een optie voor verlenging van uw been, is het van 
belang om met uw dokter te overleggen en vragen te stellen over alle behandelingsopties. 
Uw dokter helpt u dan bij de beslissing welke behandeling het beste bij uw levenswijze past.  
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Lees alle informatie in deze brochure om u te helpen bij de beslissing of de PRECICE de 
juiste behandeling voor u is. 

1.10 Alternatieve behandelingen 

  Enkele alternatieven voor de behandeling met het PRECICE-systeem: 
 

• Gebruik een verhoging in uw schoenen. 
De verhoging kan in uw schoen worden aangebracht om een verschil in de lengte van 
uw benen te compenseren. Hiervoor is geen operatie nodig, maar maakt uw been niet 
daadwerkelijk langer.  

 
• Verlenging met uitwendige fixatiemiddelen 

Uw been kan langer worden gemaakt met behulp van uitwendige fixatiemiddelen 
(afb. 1.10-1). Deze hulpmiddelen hebben ringen die om de buitenkant van uw been 
worden geplaatst. Deze ringen worden met pennen of draden aan uw bot bevestigd; 
zij gaan vanaf de buitenkant van het been door de huid het bot in. Er is één ring bij de 
bovenkant van het bot en een ring bij de onderkant van het bot. De ringen zijn aan 
elkaar bevestigd met stangen die kunnen worden versteld. Met deze hulpmiddelen 
kunt u de lengte van uw been elke dag verstellen door aan de schroeven op de stangen 
te draaien. Voor de bevestiging van een uitwendige fixatie is een operatie nodig. 

                      
Afb. 1.10-1 Uitwendige fixatiemiddelen 

 
• Andere types inwendige penverlenging 

Er zijn andere implantaten zoals de PRECICE, die bestaan uit verstelbare stangen die 
in het bot in uw been worden geplaatst. Sommige van deze implantaten hebben een 
mechanische ratel die langer wordt door normale lichaamsbewegingen of door het 
verdraaien van uw been.  

1.11 Training om te ontdekken of u de ERC 2P zelf kunt gebruiken 

Uw dokter is geschoold in het gebruik van het PRECICE-systeem. Uw dokter geeft u een 
praktische training en zal u vragen om het gebruik te demonstreren om er zeker van te zijn 



Gebruikershandleiding ERC 2P Model: ERC 2P 
 

LC0044 versie I 03/2022 NL  pagina 18 van 45  
 

dat u de ERC 2P op de juiste wijze gebruikt. Uw dokter geeft u training voordat u met de 
PRECICE wordt behandeld. 

1.12 Wat gebeurt er vóór de behandeling? 

U doorloopt de volgende fasen vóór uw behandeling: 
 

• Overleg: In deze fase bespreekt uw dokter de behandelingsmethoden voor uw 
aandoening met u. Uw dokter praat dan ook met u over uw exacte aandoening en 
behoeften. U evalueert dan de risico's en de voordelen van de procedure en bespreekt 
de andere mogelijk behandelingen voor uw aandoening. Uw dokter vraagt u om uw 
volledige ziektegeschiedenis. Het is belangrijk dat u uw dokter een volledige en 
nauwkeurige ziektegeschiedenis geeft. Als u bepaalde aandoeningen hebt, mag u niet 
met het PRECICE-systeem worden behandeld. Als u wordt behandeld, terwijl u een 
van deze aandoeningen hebt, kunt u ernstig letsel oplopen.  
 

• Training: In deze fase laat uw dokter u zien hoe u de ERC 2P moet gebruiken voor 
het verlengen van uw PRECICE-stang en wordt uw rol bij de verlengingsprocedure 
besproken. Uw dokter neemt de beslissing of u de ERC 2P mee naar huis krijgt of dat 
u in de praktijk of de kliniek met de ERC 2P behandeld zult worden. 

1.13 Wat gebeurt er tijdens en na de behandeling? 

Uw behandeling bestaat uit 4 fasen. 

• Implantatie: In deze fase ondergaat u uw operatie en implanteert uw dokter de 
PRECICE-stang in uw been.  
 

• Verlenging: In deze fase maakt u uw been elke dag iets langer. Ongeveer 5 dagen na 
uw operatie gaat u naar uw dokter voor uw eerste verlenging. Uw dokter let op u 
terwijl u de ERC 2P gebruikt om uw been langer te maken en beantwoordt al uw 
eventuele vragen. Wanneer u thuis bent, gebruikt u de ERC 2P om uw been elke dag 
iets langer te maken (meestal ongeveer 1 mm per dag). Zorg vooral dat u de 
instructies van uw dokter opvolgt. U bezoekt dan uw dokter ongeveer eenmaal per 
week om uw voortgang te laten controleren. Uw dokter maakt mogelijk een 
röntgenfoto van uw been bij uw bezoek. 
 

• Consolidatie: Wanneer uw been de juiste lengte heeft, stopt u met de dagelijkse 
verlenging van uw been. Nu is het tijd om het bot in uw been te laten genezen en 
sterker te laten worden. Dit is de consolidatiefase. In deze fase ziet uw dokter u 
ongeveer eenmaal per maand om uw voortgang te controleren. Uw dokter vertelt u 
hoeveel gewicht u uw been kunt laten dragen. Het is belangrijk dat u alle instructies 
van uw dokter opvolgt. 
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• Explantatie: Binnen een jaar na uw operatie zal uw dokter weer een operatie plannen 
om de PRECICE-stang uit uw been te verwijderen. Na de operatie blijft u in het 
ziekenhuis tot u zo ver bent genezen dat u naar huis kunt. Wanneer u volledig van de 
operatie bent genezen, vertelt de dokter u wanneer u uw gebruikelijke levenswijze 
kunt hervatten.  

1.14 Wat gebeurt er na de operatie? 

• Implantatie: Na de operatie waarbij de stang in uw been wordt geïmplanteerd, blijft 
u in het ziekenhuis tot u zo ver bent genezen dat u naar huis kunt. U gaat regelmatig 
naar de praktijk om het verlengingsproces te laten controleren. 
 

• Post-explantatie: Na de operatie waarbij de stang uit uw been wordt verwijderd, 
blijft u in het ziekenhuis tot u zo ver bent genezen dat u naar huis kunt. 

 

2. INFO OVER DE ERC 2P. 

Dit hoofdstuk helpt u of de persoon die u behandelt te begrijpen hoe de ERC 2P correct 
wordt gebruikt. 

2.1 Wat zijn de functies van de ERC 2P? 

U gebruikt de ERC 2P voor het verlengen van de in uw been geïmplanteerde 
PRECICE-stang.  

2.2 Welke knoppen en schermen zitten er op de ERC 2P? 
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ERC 2P - knoppen en schermen 

 
 
 
 
 
 

 
De rode STOP-knop zet het hulpmiddel indien nodig onmiddellijk stil. 

 De groene START-knop wordt gebruikt om het hulpmiddel te starten en om door het 
menu/de schermen te schuiven.  

 De schermen van het bedieningspaneel helpen de gebruiker om de ERC 2P op de 
juiste wijze te gebruiken. 

 
  

1 

2 

3 

1 2 

3 
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2.3 Hoe u de plaats waar uw behandeling plaatsvindt, moet inrichten. 
 

1. Kies de locatie waar u de behandeling gaat uitvoeren. 

 

• Controleer of er een stopcontact is in de buurt 
van de ERC 2P. 

• Zorg dat er geen elektronische toestellen 
binnen 60 cm afstand zijn die schade kunnen 
oplopen door de ERC 2P.  

• Een verlenging van 1 mm duurt ongeveer 7 
minuten. 

2. Verwijder alle losse metalen voorwerpen uit uw werkomgeving.  

 

• Verwijder metalen artikelen van uw kleding 
en lichaam. 

• Verwijder losse metalen artikelen uit het 
gebied (sieraden, messen, sleutels enz.). 

• Gebruik de ERC 2P niet binnen 60 cm afstand 
van losse metalen voorwerpen. Losse metalen 
voorwerpen kunnen heel snel naar de 
magneten in de ERC 2P worden getrokken en 
u letsel bezorgen. 
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3. HET GEBRUIK VAN DE ERC 2P ALS U ÉÉN PRECICE-IMPLANTAAT HEBT 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de ERC 2P moet gebruiken om uw geïmplanteerde 
PRECICE-stang langer te maken. Dit helpt u of de persoon die u behandelt te begrijpen hoe 
de ERC 2P correct wordt gebruikt. 
 

1. Haal de ERC 2P uit de koffer.  

 

Controleer of geen van de onderdelen van de 
ERC 2P zichtbare barstjes heeft. Controleer of 
er geen zichtbare draden in het stroomsnoer 
zitten. Als er barstjes of blootliggende draden 
aanwezig zijn, moet u contact opnemen met uw 
dokter voor vervanging van de ERC 2P.  

 

Doe de stekker van het stroomsnoer in de 
stroomvoorziening. 
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2. Doe de stekker van de ERC in het stopcontact.  

 

SCHERM BIJ INITIALISEREN 
 

Wanneer de ERC 2P op netstroom is 
aangesloten, gaat het bedieningspaneel aan en 
begint de software met initialiseren. Dit scherm 
is een paar seconden zichtbaar. 

3. Verifieer uw persoonlijke gegevens. 

Dit hoofdstuk geeft een uitleg van de schermen die u op het bedieningspaneel ziet 
voordat u met uw verlengingssessie begint. 

 

PATIËNTVERIFICATIESCHERM 

Na de initialisatie ziet u het scherm Patient 
Verification (patiëntverificatie). Op dit moment 
is het belangrijk dat u: 

verifieert of de naam van uw dokter 
correct is. 
 
verifieert of het patiëntnummer 
correct is.  

Als deze informatie correct is, drukt u op de 
GROENE  START-knop op de ERC 2P om 
naar het volgende scherm te gaan. 
 
Als deze informatie niet correct is, moet u 
contact opnemen met uw dokter. 

1 

2 

2 

1 
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VOORSCHRIFTINFORMATIESCHERM 
Het scherm Prescription Information toont uw 
voorschriftinformatie: 

IMPLANTAATNUMMER: Het 
implantaat waarvoor dit voorschrift 
geldt. Dit is altijd 1 als u slechts 1 
implantaat hebt. 
SIDE (KANT): Het been dat u gaat 
verlengen – rechts of links - wordt 
getoond. Op dit voorbeeldscherm ziet u 
het rechterbeen. 
LIMB (BEEN): Het bot in het been 
dat u langer maakt – femur of tibia - 
wordt getoond. Op dit 
voorbeeldscherm ziet u de femur. 
SESSION TOTAL 
(SESSIETOTAAL): De hoeveelheid 
verlenging voor deze sessie.  
DAILY TOTAL (DAGTOTAAL): 
Het totale dagvoorschrift. 

Druk op de groene  START-knop op de ERC 
2P om naar het volgende scherm te gaan.   

 

IMPLANTAATLOCATIESCHERM 

Er zijn vier opties voor de implantaatlocatie 
van de PRECICE: 

(1) tibia links (2) tibia rechts 
(3) femur links (4) femur rechts 
 
Uw implantaatlocatie wordt 
weergegeven en het been dat verlengd 
moet worden, is met rood gemarkeerd. 
Op dit voorbeeldscherm is de rechter 
femur gemarkeerd. 

Druk op de groene  START-knop op de ERC 
2P om de ERC 2P uit te lijnen. 

  

1 

2 

3 

4 

1 

2 3 

4 

1 1 

5 
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4. Zet de ERC 2P boven het implantaat in lijn. 
 

Met het uitlijnscherm kunt u gemakkelijker de correcte plaats bepalen van de ERC 2P 
boven het PRECICE-implantaat in uw been.  

 

 

Plaats de ERC 2P zo op uw been dat de pijlen 
naar uw voeten wijzen. Plaats de ERC 2P zoals 
aangegeven in de afbeelding.  

 

Verifieer of de ERC langs de as van het 
implantaat is gericht, met de pijlen naar uw 
voeten.  

 

CAMERAPOSITIESCHERM 

Lijn de markering op uw been uit met het 
midden van het dradenkruis of met de 
uitlijnstreep. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=leg&source=images&cd=&cad=rja&docid=1fuol8wGKSSZTM&tbnid=V3ZDBbeQmOc6BM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.glogster.com/krys8877/spanish-body-parts/g-6lklkf5dge7i5mn152lela0&ei=gtoTUbDhD6yujALC-YDYBA&bvm=bv.42080656,d.cGE&psig=AFQjCNFSQLd29hlIhRl-6bouzzukJnQ70Q&ust=1360341977155828
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Wanneer u de ERC 2P boven het implantaat 
hebt geplaatst en de markering zichtbaar is op 
het scherm of in lijn staat met de uitlijnstrepen, 
dan drukt u op de groene START-knop om de 
sessie te starten. 

Uw sessie is nu gestart. 

5. Wat er tijdens uw verlengingssessie gebeurt (alleen bij één implantaat) 

 

De ERC 2P is nu actief en uw verlengingssessie 
is gestart. 
 

Voortgangsbalk: Deze wordt opgevuld 
naarmate het hulpmiddel langer wordt, 
om uw voortgang te controleren. 
Wanneer de balk 100% gevuld is, is het 
hulpmiddel met de voorgeschreven 
hoeveelheid verlengd. 
 
Afstandsmeter: Dit getal wordt groter 
naarmate het hulpmiddel langer wordt. 
Het stopt bij de voorgeschreven lengte. 

 

SCHERM NO SESSION REQUIRED (GEEN 
SESSIE VEREIST) 

Wanneer de toegewezen lengte voor de sessie is 
bereikt, stopt de ERC 2P automatisch.  

U kunt de lengte van het implantaat niet verder 
verstellen dan het dagelijkse voorschrift. 

Druk op de groene  START-knop om uw sessie 
af te ronden.  

1 
2 

1 

2 
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Het scherm CURRENT SESSION 
COMPLETED (SESSIE VOLTOOID) 
verschijnt. 
 
Haal de stekker van uw ERC 2P uit het 
stopcontact. 
 
Plaats de ERC 2P in de opbergkoffer. 
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4. HET GEBRUIK VAN DE ERC 2P ALS U TWEE PRECICE-IMPLANTATEN HEBT. 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de ERC 2P moet gebruiken om uw geïmplanteerde 
PRECICE-stang langer te maken als u twee implantaten hebt. Dit helpt u of de persoon die 
u behandelt te begrijpen hoe de ERC 2P correct wordt gebruikt. 

 

1. Haal de ERC 2P uit de koffer.  

 

Controleer of geen van de onderdelen van de 
ERC 2P zichtbare barstjes heeft. Controleer of 
er geen zichtbare draden in het stroomsnoer 
zitten. Als er barstjes of blootliggende draden 
aanwezig zijn, moet u contact opnemen met uw 
dokter voor vervanging van de ERC 2P.  

 

Doe de stekker van het stroomsnoer in de 
stroomvoorziening. 
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2. Doe de stekker van de ERC in het stopcontact.   

 

SCHERM BIJ INITIALISEREN 
 

Wanneer de ERC 2P op netstroom is 
aangesloten, gaat het bedieningspaneel aan en 
begint de software met initialiseren. Dit scherm 
is een paar seconden zichtbaar. 

3. Verifieer uw persoonlijke gegevens. 

Dit hoofdstuk geeft een uitleg van de schermen die u op het bedieningspaneel ziet 
voordat u met uw verlengingssessie begint. 

 

PATIËNTVERIFICATIESCHERM 
Na de initialisatie ziet u het scherm Patient 
Verification (patiëntverificatie). Op dit moment 
is het belangrijk dat u: 

verifieert of de naam van uw dokter 
correct is. 
 
verifieert of het patiëntnummer 
correct is.  

Als deze informatie correct is, drukt u op de 
GROENE  START-knop op de ERC 2P om 
naar het volgende scherm te gaan. 
 
Als deze informatie niet correct is, moet u 
contact opnemen met uw dokter. 

2 

1 
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IMPLANTAAT NR. 1 
VOORSCHRIFTINFORMATIESCHERM 

Het scherm Prescription Information toont uw 
voorschriftinformatie: voor uw eerste implantaat-: 

IMPLANTAATNUMMER: Het 
implantaat waarvoor dit voorschrift geldt 
(implantaat 1).  
SIDE (KANT): Het been dat u gaat 
verlengen – rechts of links - wordt 
getoond. Op dit voorbeeldscherm ziet u 
het rechterbeen. 
LIMB (BEEN): Het bot in het been dat u 
langer maakt – femur of tibia - wordt 
getoond. Op dit voorbeeldscherm ziet u de 
femur. 
SESSION TOTAL (SESSIETOTAAL): 
De hoeveelheid verlenging voor deze 
sessie.  
DAILY TOTAL (DAGTOTAAL): Het 
totale dagvoorschrift. 

Druk op de groene  START-knop op de ERC 2P 
om naar het volgende scherm te gaan.  

 

IMPLANTAAT NR. 2 
VOORSCHRIFTINFORMATIESCHERM 

Het volgende scherm toont uw 
voorschriftinformatie voor uw tweede implantaat: 

IMPLANTAATNUMMER: Het 
implantaat waarvoor dit voorschrift geldt 
(implantaat 2).  
SIDE (KANT): Het been dat u gaat 
verlengen – rechts of links - wordt 
getoond. Op dit voorbeeldscherm ziet u 
het linker been. 
LIMB (BEEN): Het bot in het been dat u 
langer maakt – femur of tibia - wordt 
getoond. Op dit voorbeeldscherm ziet u de 
femur. 
SESSION TOTAL (SESSIETOTAAL): 
De hoeveelheid verlenging voor deze 
sessie.  
DAILY TOTAL (DAGTOTAAL): Het 
totale dagvoorschrift. 

Druk op de groene  START-knop op de ERC 2P 
om naar het volgende scherm te gaan.  
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IMPLANTAATLOCATIESCHERM 

Er zijn vier opties voor de implantaatlocatie 
van de PRECICE: 

(1) tibia links (2) tibia rechts 
(3) femur links (4) femur rechts 
 
De locatie voor uw implantaat 1 wordt 
weergegeven en het been dat verlengd 
moet worden, is met rood gemarkeerd. 
Op dit voorbeeldscherm is de rechter 
femur gemarkeerd. 

 
DIT IS HET BEEN DAT U ALS EERSTE 

GAAT VERLENGEN. 

Druk op de groene  START-knop op de ERC 
2P om de ERC 2P uit te lijnen. 

4. Zet de ERC 2P boven het implantaat in lijn. 
 

Met het uitlijnscherm kunt u gemakkelijker de correcte plaats bepalen van de ERC 2P 
boven het PRECICE-implantaat in uw been.  

 

 

Plaats de ERC 2P zo boven implantaat 1 op 
uw been dat de pijlen naar uw voeten wijzen. 
Plaats de ERC 2P zoals aangegeven in de 
afbeelding.  

1 
1 
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Verifieer of de ERC langs de as van het 
implantaat is gericht, met de pijlen naar uw 
voeten.  

 

CAMERAPOSITIESCHERM 

 

Lijn de markering op uw been uit met het 
midden van het dradenkruis of met de 
uitlijnstreep. 

 

Wanneer u de ERC 2P boven het implantaat 
hebt geplaatst en de markering zichtbaar is op 
het scherm of in lijn staat met de 
uitlijnstrepen, dan drukt u op de groene 
START-knop om de sessie te starten. 

Uw sessie is nu gestart. 
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5. Wat er tijdens uw verlengingssessie gebeurt (alleen voor TWEE implantaten) 

 

De ERC 2P is nu actief en uw 
verlengingssessie voor implantaat 1 is gestart. 
 

Voortgangsbalk: Deze wordt opgevuld 
naarmate het hulpmiddel langer wordt, 
om uw voortgang te controleren.  
Wanneer de balk 100% gevuld is, is het 
hulpmiddel met de voorgeschreven 
hoeveelheid verlengd. 
 
Afstandsmeter: Dit getal wordt groter 
naarmate het hulpmiddel langer wordt. 
Het stopt bij de voorgeschreven lengte. 

 

Wanneer het verlengen van implantaat 1 
voltooid is, stopt de ERC 2P. U ziet een prompt 
om het toestel boven implantaat 2 te plaatsen. 
 
Druk op de groene START-knop op de ERC 
2P om de ERC 2P uit te lijnen. Op dit 
voorbeeldscherm is de linker femur afgebeeld. 

  

1 
2 

1 

2 
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6. Zet de ERC 2P boven implantaat 2 in lijn. 
 

Met het uitlijnscherm kunt u gemakkelijker de correcte plaats bepalen van de ERC 2P 
boven het PRECICE-implantaat in uw been.  

 

 

Plaats de ERC 2P zo boven implantaat 2 op 
uw been dat de pijlen naar uw voeten wijzen.  
Plaats de ERC 2P zoals aangegeven in de 
afbeelding.  

 

Verifieer of de ERC langs de as van het 
implantaat is gericht, met de pijlen naar uw 
voeten.  

 

CAMERAPOSITIESCHERM 

Lijn de markering op uw been uit met het 
midden van het dradenkruis of met de 
uitlijnstreep. 
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Wanneer u de ERC 2P boven het implantaat 
hebt geplaatst en de markering zichtbaar is op 
het scherm of in lijn staat met de 
uitlijnstrepen, dan drukt u op de groene 
START-knop om de sessie te starten. 

Uw sessie is nu gestart. 

 

De ERC 2P is nu actief en uw 
verlengingssessie voor implantaat 2 is gestart. 
 

Voortgangsbalk: Deze wordt opgevuld 
naarmate het hulpmiddel langer wordt, 
om uw voortgang te controleren.  
Wanneer de balk 100% gevuld is, is het 
hulpmiddel met de voorgeschreven 
hoeveelheid verlengd. 
 
Afstandsmeter: Dit getal wordt groter 
naarmate het hulpmiddel langer wordt. 
Het stopt bij de voorgeschreven lengte. 

 

SCHERM SESSION COMPLETED 
(SESSIE VOLTOOID) 

Wanneer de toegewezen lengte voor de sessie 
voor beide implantaten is bereikt, stopt de ERC 
2P automatisch.  

U kunt de lengte van het implantaat niet verder 
verstellen dan het dagelijkse voorschrift. 

Druk op de groene  START-knop om uw 
sessie af te ronden.  

1 

2 

1 

2 
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Het scherm CURRENT SESSION 
COMPLETED (SESSIE VOLTOOID) 
verschijnt. 
 
Haal de stekker van uw ERC 2P uit het 
stopcontact. 
 
Plaats de ERC 2P in de opbergkoffer. 
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1 

5. AANVULLENDE INFORMATIE 

5.1 De ERC 2P stoppen tijdens uw verlengingssessie 
 

U kunt de ERC 2P op elk gewenst moment tijdens de sessie stoppen. Dit kan geen 
kwaad omdat de ERC 2P uw voortgang registreert. Als u geen noodstop hoeft te 
maken, volgt u de onderstaande instructies. 

 

U kunt de rode STOP-knop op elk 
gewenst moment tijdens een verlengings- 
of inkortingssessie indrukken. Dit maakt 
dat de ERC 2P onmiddellijk stopt. 

 

ELAPSED TIME (VERSTREKEN 
TIJD): Dit toont de totale tijd in 
seconden die de ERC 2P actief werkte 
voordat de rode STOP-knop werd 
ingedrukt. 
 
DISTANCE (AFSTAND):Dit toont de 
totaalafstand waarmee de ERC 2P is 
verlengd of ingekort voordat de rode  
STOP-knop is ingedrukt. 

1 

2 

1 

2 

1 
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1 

 

Druk op de groene  START-knop om de 
sessie te hervatten.  

5.2 Andere schermen die u mogelijk ziet terwijl u de ERC 2P gebruikt 
 

U kunt tijdens het gebruik van de ERC 2P de volgende schermen zien. 

 

SCHERM NO SESSION REQUIRED (GEEN 
SESSIE VEREIST) 

Dit scherm verschijnt als u de ERC 2P probeert 
te gebruiken voor meer dan uw dagvoorschrift. 
(Dit wordt elke 24 uur gereset).  

U kunt het implantaat niet verder verlengen dan 
het dagelijkse voorschrift. 

 

FOUTSCHERM 

Dit scherm verschijnt als er iets niet goed werkt 
in de ERC 2P. Volg de instructies en neem 
contact op met uw arts. In het getoonde 
voorbeeldscherm staat “foutcode 123”. De 
foutcode op uw scherm kan iets anders zijn. 

CONTACT YOUR 
PHYSICIAN FOR FURTHER 

INSTRUCTIONS (NEEM 
VOOR VERDERE 

  
    

1 
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5.3 Onderhoud van de ERC 2P 

• Controleer vóór elk gebruik de onderdelen en toestand van alle componenten van de 
ERC 2P. Als er blootliggende draden of zichtbare barstjes zijn, moet u uw dokter 
bellen voor vervanging. 

• De ERC 2P heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. 
Probeer hem niet open te maken. 

5.4 Reiniging 

• Als de ERC 2P vuil wordt, neemt u hem af met een met water bevochtigde zachte 
doek. Zorg dat alle componenten droog zijn voordat u de ERC 2P weer in de koffer 
doet. 

• Gebruik geen huishoudelijke reinigingsmiddelen. Sommige huishoudelijke 
reinigingsmiddelen (zoals Windex®, chloor of Clorox®-tissues) kunnen de ERC 2P 
beschadigen. 

 
 

5.5 Opslag 
 

De ERC 2P moet in de koffer worden opgeborgen als hij niet in gebruik is. 

 

• Plaats de ERC 2P in de meegeleverde 
opbergkoffer.  

• Controleer of alle artikelen op hun plaats 
zitten, uit de buurt van de randen van de 
koffer. 

• Sluit de koffer en doe hem op slot. 
• Bewaar de koffer binnenshuis. Bewaar de 

ERC 2P niet in de buurt van een kachel, open 
haard of op een andere plaats waar het erg 
warm of koud kan worden. (Bewaar de ERC 
2P niet boven 60 ºC of onder -10 ºC). 

5.6 Wanneer en waarom u uw dokter moet bezoeken om de voortgang te 
controleren 

 
Uw dokter zal u vertellen wanneer u terug moet komen voor regelmatige bezoeken. Meestal 
gaat u tijdens de verlenging eenmaal per week naar de praktijk van uw dokter. Tijdens de 
consolidatie wordt dat ongeveer eenmaal per maand. Als uw ERC 2P niet goed werkt, moet 
u uw dokter bellen voor een vervangende ERC 2P.  

 
Bespreek alle pijn of ongemakken die u hebt met uw dokter. Deze behandeling kan enige 
pijn en ongemakken veroorzaken. Dit kan een normaal onderdeel van uw behandeling zijn, 
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of een symptoom van andere problemen. Mogelijk wil uw dokter uw voorschrift tijdens uw 
behandeling aanpassen als u pijn of ongemakken ervaart. 

5.7 Waar u meer informatie kunt vinden 

Als u behoefte hebt aan aanvullende informatie over het PRECICE-systeem of vragen hebt 
over uw behandeling moet u contact opnemen met uw dokter. 

5.8 Reizen  

Reizen en internationaal gebruik 
 
Het is niet raadzaam om tijdens uw behandeling te reizen. Als reizen noodzakelijk is, moet u 
dat eerst met uw dokter bespreken. Als u tijdens de verlenging het land uit gaat, moet u uw 
dokter vragen om een ERC 2P die ook werkt op de plaats waar u naartoe gaat. 
 
ERC 2P als handbagage 
 
De ERC 2P wordt niet als handbagage beschouwd. Als u per vliegtuig reist, moet de ERC 
2P in de ingecheckte bagage worden geplaatst.  
 
Contact opnemen met een arts terwijl u op reis bent 
 
Licht uw dokter in voordat u op reis gaat. 

5.9 Meer over uw aandoening 

Veranderingen in levenswijze 

Net als bij een gebroken been moet u uw activiteiten beperken en vermijden dat u uw been 
gewicht laat dragen tijdens uw gehele behandeling en zoals geïnstrueerd door uw dokter. 
Inspannende activiteiten en uw been gewicht laten dragen kunnen ernstig letsel aan uw been 
veroorzaken of maken dat het implantaat breekt. Uw dokter kan u vertellen dat u tijdens uw 
behandeling krukken of een rolstoel moet gebruiken om te voorkomen dat u uw been te veel 
gewicht laat dragen. 
 
Gedurende de gehele periode dat u het implantaat hebt, mag u niet meedoen aan contactsport 
of sport met een hoge schokbelasting zoals gewichtheffen, springen, gymnastiek of roeien 
tot uw dokter u hiervoor toestemming geeft. 
 
De veranderingen die u in uw levenswijze ervaart tijdens de diverse behandelingsfasen 
zijn: 
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Implantatie: U wordt in het ziekenhuis opgenomen en mogelijk moet u daar na de 
operatie blijven. Dit is meestal 5 dagen. In die tijd zijn uw activiteiten beperkt en bent u 
niet thuis. 

 
Verlenging: Tijdens deze fase adviseert uw dokter u om uw gewicht niet op uw been te 
laten rusten. Misschien hebt u krukken of een rolstoel nodig om u te verplaatsen. U 
bezoekt uw dokter regelmatig (meestal eenmaal per week) om uw voortgang te 
controleren. 

 
Consolidatie: Tijdens deze fase mag u nog steeds uw gewicht niet op uw been laten 
rusten zoals uw dokter adviseert. Misschien hebt u nog steeds krukken of een rolstoel 
nodig en bent u beperkt mobiel. U moet uw dokter ook regelmatig bezoeken (meestal één 
keer per maand) om uw voortgang te controleren. 

 
Explantatie: Wanneer uw bot is genezen, moet u nog een operatie ondergaan voor het 
verwijderen van de stang. In die periode ligt u tijdens uw herstel in het ziekenhuis. In die 
tijd zijn uw activiteiten beperkt en bent u niet thuis.  

 
Noodzaak om u aan het zorgprogramma te houden 

Het is belangrijk dat u zich houdt aan het behandelingsrooster en het voorschrift dat uw 
dokter u heeft gegeven. Raadpleeg indien nodig deze brochure. Als u de instructies van uw 
dokter niet opvolgt, wordt het implantaat mogelijk niet goed verlengd en kan er een extra 
operatie noodzakelijk zijn.  
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6. PROBLEMEN OPLOSSEN  

Dit hoofdstuk vermeldt de problemen die u mogelijk tegenkomt bij het gebruik van de ERC 2P 
en wat u dan moet doen.  
Als u een probleem niet kunt oplossen, moet u uw dokter bellen en om hulp vragen. 
 

Probleem Mogelijke reden Mogelijke oplossing 

U hebt een 
behandeling 
overgeslagen. 

U was het vergeten. Bel uw dokter om advies. 

Weergavescherm 
gaat niet aan. 

De ERC 2P heeft geen 
stroom. 

1. Controleer of de stekker van de ERC 2P 
in het stopcontact zit. 

2. Doe de stekker van de ERC 2P in een 
ander stopcontact. 

De ERC 2P is beschadigd. Neem contact op met uw dokter voor 
vervanging. 

De ERC 2P is 
gebarsten of 
beschadigd. 

De ERC 2P is gevallen. Gebruik de ERC 2P dan niet. Bel uw dokter 
voor vervanging. 

Uw voorschrift is 
niet correct. 

Uw voorschrift is 
verkeerd 
ingeprogrammeerd door 
uw dokter. 

Neem contact op met uw dokter. 

Patiëntnummer of 
naam arts is fout. 

Uw voorschrift is 
verkeerd 
ingeprogrammeerd door 
uw dokter. 

Neem contact op met uw dokter. 

Het scherm No 
Session Required 
(geen sessie vereist) 
verschijnt. 

U hebt uw dagelijkse 
voorschrift bereikt. 

Wacht tot de volgende dag. (De dagelijkse 
maximale hoeveelheid staat op een timer 
van 24 uur) 
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ERC 2P FOUTCODES 

 

FOUTSCHERM 

Dit scherm verschijnt als er iets niet goed werkt 
in de ERC 2P.  

Neem contact op met uw arts en geef de foutcode 
aan hem of haar door. U krijgt dan verdere 
instructies en er wordt u een vervangende ERC 
2P toegestuurd. 

MOGELIJKE FOUTCODE REDEN 

 

Firmware werkt niet goed. 

 

magneet werkt niet goed 

CONTACT YOUR 
PHYSICIAN FOR FURTHER 

INSTRUCTIONS (NEEM 
VOOR VERDERE 

  
    

CONTACT YOUR 
PHYSICIAN FOR FURTHER 

INSTRUCTIONS (NEEM 
VOOR VERDERE 

  
    

CONTACT YOUR 
PHYSICIAN FOR FURTHER 

INSTRUCTIONS (NEEM 
VOOR VERDERE 
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sensor werkt niet goed 

 

magneet werkt niet goed 

 

elektromotor werkt niet goed 

 

elektromotor werkt niet goed 

 
  

CONTACT YOUR 
PHYSICIAN FOR FURTHER 

INSTRUCTIONS (NEEM 
VOOR VERDERE 

  
    

CONTACT YOUR 
PHYSICIAN FOR FURTHER 

INSTRUCTIONS (NEEM 
VOOR VERDERE 

   
   

CONTACT YOUR 
PHYSICIAN FOR FURTHER 

INSTRUCTIONS (NEEM 
VOOR VERDERE 

  
    

CONTACT YOUR 
PHYSICIAN FOR FURTHER 

INSTRUCTIONS (NEEM 
VOOR VERDERE 
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Als u meer informatie over het PRECICE-systeem wenst, kunt u 
bellen naar: 

1-855-435-5477  
 
 
 
Dit product en het gebruik ervan worden mogelijk beschreven in een of meer van de volgende Amerikaanse en 
internationale patenten: US 7,981,025, US 8,057,472, US 8,197,490, US 8,343,192, US 8,382,756, US 8,419,734, 
US 8,449,543, US 8,715,159, US 8,734,488, US 8,808,163, CN 101917918, EP 2,114,258. Andere Amerikaanse en 
internationale octrooien aangevraagd. 
 

 

NuVasive Netherlands B.V. 
Jachthavenweg 109A 
1081 KM Amsterdam 
Nederland 
Telefoon: 020 72 33 000 
 

 

 

NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
101 Enterprise, Suite 100 
Aliso Viejo, CA 92656 
Verenigde Staten 
001-855-435-5477 
 

 
 

 Australische sponsor: 
Life Healthcare Pty Ltd.  
Level 8, 15 Talavera Road  
North Ryde NSW 2113  
Australië 
 

 

 

NuVasive Switzerland GmbH 
p/a Domenghini & Partners AG 
Falkengasse 3 
6004 Luzern, Zwitserland 

 

 

 

Verantwoordelijke voor GB: 
NuVasive UK Limited 
Suite B, Ground Floor, Caspian House 
The Waterfront, Elstree Herts 
Groot-Brittannië 
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