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PRECICE®- INTRAMEDULLAARINEN 

RAAJANPIDENNYSJÄRJESTELMÄ 
POTILASTIEDOT JA OHJEET 

 
 
Lääkäreille ja palvelujen tuottajille: Anna tämän kirjasen kopio jokaiselle potilaalle. Katso kliinistä 
käyttöä koskevia yksityiskohtaisempia terveydenhuollon ammattihenkilöille tarkoitettuja tietoja 
PRECICE ERC 2P:n käyttöoppaasta ja PRECICEn käyttöohjeista. Anna PRECICE ERC 2P:n 
potilasohjeet potilaalle ja muista kirjoittaa potilaan hoitomääräys tämän kirjasen seuraavalle sivulle. 
Muista käydä läpi ERC 2P:n potilasohjeet potilaan kanssa ennen hoitoa. 
 
Potilaille: Lue tämä kirjanen kokonaan, ennen kuin käytät PRECICE ERC 2P -kaukosäädintä. Käytä tätä 
kirjasta tiedonlähteenä hoidon aikana. Voit keskustella kysymyksistäsi myös lääkärisi kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUOMIO: YHDYSVALTAIN LAIN MUKAAN TÄTÄ LAITETTA SAA MYYDÄ VAIN LÄÄKÄRI TAI 
LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSESTÄ.  
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HOITOMÄÄRÄYKSENI 
 

Päivämäärä Tavoite-etäisyys hoitokertaa kohti 
(esim. 0,50 mm) 

Hoitoja päivässä 
(esim. 2 kertaa päivässä) 

   
   
   
   
   
   
   

ERC 2P:n sijoituskohta kullakin hoitokerralla: 
(Ympyröi likimääräinen alue – tarkka sijainti on merkitty jalkaasi) 

IMPLANTTI nro 1 
 
   Oikea jalka 
   Vasen jalka 
 
   Sääriluu  
   Reisiluu 

OIKEA JALKA VASEN JALKA 

 
 

 
 

IMPLANTTI nro 2 
 
  Vain yksi implantti 
 
  Oikea jalka 
  Vasen jalka 
 
  Sääriluu  
  Reisiluu 

Lisähuomautuksia (esim.: käytä aina kainalosauvoja):    
____________________________________________________ 

 

Tarvitsetko apua? Soita: 
 Palvelun tuottaja:    
 Puhelin:    
 Lääkäri:    
 Puhelin:    

Reisiluu 

Sääriluu 



 Käyttöopas ERC 2P  Malli: ERC 2P  
 

LC0044 versio I 03/2022 FI  Sivu 4/44  
 

 
PRECICE- INTRAMEDULLAARINEN AAJANPIDENNYSJÄRJESTELMÄ 

POTILASTIEDOT JA POTILASOHJEET 
1. Tietoja PRECICE-järjestelmästä ...................................................................................................................... 7 

1.1 Mikä on PRECICE? (Johdanto) .................................................................................................................... 7 

1.2 Tutustuminen ERC 2P -kaukosäätimeen ....................................................................................................... 8 

1.3 Miksi PRECICE-järjestelmää käytetään? (Käyttöaiheet) ............................................................................ 10 

1.4 Kenelle tätä toimenpidettä ei voi tehdä? (Vasta-aiheet) .............................................................................. 10 

1.5 Mitä sinun tulee tehdä vakavien haittojen välttämiseksi? (Varoitukset) ..................................................... 12 

1.6 Mitä sinun tulee tehdä muiden haittojen välttämiseksi? (Varotoimet) ........................................................ 15 
1.7 Toimenpiteeseen liittyvät riskit ................................................................................................................... 15 

1.8 Toimenpiteeseen liittyvät hyödyt ................................................................................................................ 16 

1.9 Hoidosta päättäminen .................................................................................................................................. 16 

1.10 Vaihtoehtoiset hoidot .................................................................................................................................. 16 

1.11 ERC 2P:n käyttökoulutus ja käytön oppimisen varmistaminen .................................................................. 17 
1.12 Mitä tapahtuu ennen hoitoa? ....................................................................................................................... 17 

1.13 Mitä tapahtuu hoidon aikana ja jälkeen? ..................................................................................................... 18 

1.14 Mitä tapahtuu leikkauksen jälkeen? ............................................................................................................ 18 

2. Tietoja ERC 2P:stä............................................................................................................................................ 18 

2.1 Mikä on ERC 2P:n tarkoitus? ...................................................................................................................... 19 

2.2 Mitä ERC 2P:n painikkeilla ja näytöllä tehdään? ........................................................................................ 19 
2.3 Hoitoalueen valmistelu ................................................................................................................................ 20 

3. ERC 2P:n käyttäminen, jos sinulla on yksi PRECICE-implantti ................................................................. 21 

4. ERC 2P:n käyttäminen, jos sinulla on kaksi PRECICE-implanttia ............................................................. 27 

5. Lisätietoja .......................................................................................................................................................... 36 

5.1 ERC 2P:n pysäyttäminen pidennyksen aikana. ........................................................................................... 36 

5.2 Muita näyttöjä, joita saatat nähdä ERC 2P:n käytön aikana ........................................................................ 37 
5.3 ERC 2P:n kunnossapito ............................................................................................................................... 38 

5.4 Puhdistaminen ............................................................................................................................................. 38 

5.5 Säilytys ........................................................................................................................................................ 38 

5.6 Lääkärin vastaanotolla käyminen edistymisen tarkastamiseksi ................................................................... 38 

5.7 Mistä löydät lisätietoja ................................................................................................................................ 38 
5.8 Matkustaminen ............................................................................................................................................ 39 

5.9 Lisätietoja tilastasi ....................................................................................................................................... 39 

6. Vianmääritys ..................................................................................................................................................... 41 



 Käyttöopas ERC 2P  Malli: ERC 2P  
 

LC0044 versio I 03/2022 FI  Sivu 5/44  
 

 

PRECICE-järjestelmä ja ulkoinen kaukosäädin (ERC 2P) 
Määritelmät ja sanasto 

 
Tässä osassa on lueteltu näissä PRECICE ERC 2P -kaukosäätimen potilasohjeissa käytettyjä termejä ja 
annettu niiden määritelmät. 
 
Aktiivinen lääkinnällinen laite: Termi ”aktiivinen” tarkoittaa tässä lääkinnällistä laitetta, joka tarvitsee 

tehonlähteen. Tehonlähteenä voi olla mikä tahansa, kuten sähkö, akku tai kaasu. 
Esimerkkejä aktiivisista laitteista ovat mm. ventilaattorit, tahdistimet ja potilaiden 
valvontalaitteet.  

 
Siirrin: Se osa implantoitua metallitankoa, jonka pituus voi muuttua aktivoitaessa. 
 
Vetää: Vetäminen tarkoittaa ojentamista tai pidentämistä. PRECICE-järjestelmää käytetään luiden 

vetämiseen.  
 
Elektroniikkalaite: Tämä tarkoittaa mitä tahansa laitetta, jossa on seinäpistorasiaan virran saamiseksi 

liitetty verkkojohto tai joka toimii akulla/paristoilla. Elektroniikkalaitteita ovat esimerkiksi 
tietokoneet ja matkapuhelimet.  

 
Kasvulevy: Nämä levyt ovat vielä kasvavien lasten ja nuorten pitkien luiden (ks. reisiluu, sääriluu) 

päissä.   
 
ERC 2P:  ERC 2P tulee sanoista ”External Remote Controller” eli ulkoinen kaukosäädin. ERC 2P:llä 

säädetään jalassa olevaa PRECICE-tankoa kehon ulkopuolelta. ERC 2P -järjestelmä koostuu 
ERC 2P -kaukosäätimestä ja verkkojohdosta.  

 
Reisiluu: Reisiluu on reidessä oleva luu. Se on kehon suurin luu.  
 
Implantti: Implantti on kehoon tietyksi ajaksi asennettu laite, joka ei absorboidu kehossa.  
 
Intramedullaarinen: Intramedullaarinen tarkoittaa luun sisällä olevaa. 
 
MRI: MRI tulee sanoista Magnetic Resonance Imaging ja tarkoittaa magneettikuvausta. 

Magneettikuvaus on lääketieteellinen tekniikka, jonka avulla voidaan ottaa kuvia kehon 
sisällä olevista rakenteista.  

 
Osteopenia: Osteopenia on tila, jossa luun tiheys on normaalia pienempi.  
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PRECICE-tanko: PRECICE-tanko on säädettävä, reisi- tai sääriluuhun implantoitava tanko, jota 
pidennetään ERC 2P -kaukosäätimellä kehon ulkopuolelta.  

 
Uudistua: Uudistuminen tarkoittaa uutta kasvua. Tässä oppaassa sillä tarkoitetaan uuden luukudoksen 

kasvua.  
 

Sääriluu: Sääriluu on polven ja nilkan välissä sijaitseva suuri luu.  
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1. TIETOJA PRECICE-JÄRJESTELMÄSTÄ 

1.1 Mikä on PRECICE? (Johdanto) 

PRECICE-järjestelmä koostuu seuraavista: 
• säädettävä metallitanko, joka asetetaan jalan luuhun  

o siirrin on se osa tankoa, jonka pituutta voidaan muuttaa 
• ruuvit, joilla tanko kiinnitetään luuhun  
• ulkoinen kaukosäädin (ERC 2P).  

 
Säädettävässä metallitangossa on siirtimeksi kutsuttu osa, jonka pituutta voidaan muuttaa, ja 
jatkotanko, jonka lääkäri kiinnittää siirtimeen leikkauksen aikana. Siirtimessä on pieni magneetti, jonka 
avulla tankoa voidaan pidentää, kun magneettia käännetään ERC 2P -kaukosäätimellä. ERC 2P on 
kädessä pidettävä laite, jossa on kaksi suurta magneettia. Siirtimessä oleva magneetti kääntyy, kun 
ERC 2P asetetaan jalkaa vasten ja kytketään päälle. Jalan luu pitenee tangon pidentyessä.  
 
Tässä kirjasessa annettujen ohjeiden lisäksi saat lääkäriltäsi ohjeita siitä, mitä sinun tulee tehdä hoidon 
aikana.  
 

 
 

Kuva 1.1-1 PRECICE-tanko implantoituna reisiluuhun. 
 

Proksimaaliset ruuvit 

Magneettinen siirrin 
(implantin sisällä) 

Pidennysvarsi 

Distaaliset ruuvit 
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1.2 Tutustuminen ERC 2P -kaukosäätimeen 

ERC 2P:n kotelon sisällä on itse kaukosäädin ja käyttöopas. Alla olevassa kuvassa on nimetty ERC 
2P -kaukosäätimen tärkeimmät osat: 

 

 
 
 

Kuva 1.2-1 PRECICE-järjestelmän ERC 2P. 

Nestekidenäyttö ja 
kohdistuskamera 

Virtalähde 

Oikea kahva 

Vasen kahva 

STOP-painike 

GO-painike 

Keskikahva 

Irrotettava 
verkkojohto 
(liitetään 
seinäpistorasiaan) 
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Kuva 1.2-2 ERC 2P -kaukosäätimen kotelo.  
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1.3 Miksi PRECICE-järjestelmää käytetään? (Käyttöaiheet) 

Lääkäri on määrännyt sinulle PRECICE-implantin reisiluusi tai sääriluusi pidentämiseksi. Saatat 
hyötyä tästä hoidosta, jos sinulla on epämuotoisuutta tai jalkasi ovat eripituiset. 
 
Keskustele tilastasi lääkärin kanssa. Lääkärisi voi antaa sinulle tietoja siitä, onko PRECICE oikea 
vaihtoehto sinulle. 
 
Sen jälkeen kun lääkäri on implantoinnut tangon jalkaasi, voit pidentää tankoa ERC 
2P -kaukosäätimellä. Pidentäminen aloitetaan yleensä noin viisi päivää leikkauksen jälkeen. Pidennät 
tankoa hieman joka päivä (noin 1 mm:n päivässä). Tämä hoitovaihe voi kestää enimmillään 65 päivää. 
Lääkärisi kertoo sinulle, kuinka paljon ja kuinka usein sinun tulee säätää tankoa. Käyt yleensä kerran 
viikossa lääkärin luona tarkastuksessa. Lääkäri saattaa ottaa röntgenkuvat jalastasi näiden käyntien 
aikana. Hän neuvoo sinua myös käyttämään kainalosauvoja ja välttämään varaamista siihen jalkaan, 
jossa tanko on. Hyvän lopputuloksen saavuttaminen edellyttää aktiivista yhteistyötäsi ja tiettyjen 
tehtävien huolellista suorittamista. Jos et noudata tarkoin lääkärisi antamia ohjeita, voit vahingoittaa 
itseäsi vakavasti. 
 
Kun jalkasi on saavuttanut tavoitepituuden, lopetat ERC 2P:n käytön ja annat luun parantua.  
 
Luutumisvaiheen aikana luu paranee. Luusi muuttuu ja uudistuu ajan myötä pehmeästä kovaksi luuksi. 
Tämä parantuminen kestää yleensä noin 2 kuukautta kutakin luun pidennyksen 2,5 cm:ä kohden. 
Parantumisvaiheen aikana on erittäin tärkeää, että noudatat lääkärin antamia ohjeita. Käyt yhä lääkärisi 
vastaanotolla, yleensä kerran kuussa. 

1.4 Kenelle tätä toimenpidettä ei voi tehdä? (Vasta-aiheet) 
 

 
 
Tässä osassa kuvataan PRECICE-järjestelmän vasta-aiheet. Jos sinulla on jokin näistä vasta-aiheista, 
sinua ei voida hoitaa PRECICE-järjestelmällä.  
 

  

Tärkeitä turvallisuustietoja – lue ennen käyttöä! 
 

Lue tässä esitteessä annetut tiedot ja ota ne huomioon, ennen kuin 
päätät hoidostasi. 
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VASTA-AIHEET: 

• ÄLÄ KÄYTÄ PRECICE-järjestelmää, jos sinulla on tahdistin tai muu aktiivinen elektroninen 
implantti, kuten implantoitu infuusiopumppu tai implantoitu rytmihäiriötahdistin (ICD). 

 
PRECICE-järjestelmän magneetit voivat vaikuttaa näiden laitteiden toimintaan tai saada ne 
liikkumaan vaarallisesti. Keskustele koko sairaushistoriastasi lääkärin kanssa, ennen 
PRECICE-järjestelmällä annettavaa hoitoa. 

• ÄLÄ KÄYTÄ PRECICE-järjestelmää, jos et halua tai pysty noudattamaan lääkärin antamia 
leikkauksen jälkeisiä hoito-ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sen, että sinulle 
joudutaan tekemään lisäleikkaus. Lääkäri kertoo sinulle, mitä sinun tulee tehdä hoidon aikana. 

 
• Kerro lääkärillesi, jos sinulla on jokin seuraavista tiloista: 

 
o luun infektio tai patologinen tila, kuten osteopenia 
o metalliyliherkkyys tai -allergia 
o tila, joka saattaa hidastaa parantumista, kuten umpeutunut luuydinontelo, rajoittunut 

verensaanti, ääreisverisuonien sairaus tai osoitus riittämättömästä verisuonituksesta. 
 

Jos sinulla on jokin edellä mainituista tiloista, lääkäri ei saa määrätä sinulle PRECICE-
järjestelmällä annettavaa hoitoa. Lääkäri tarvitsee täydelliset terveyttäsi koskevat taustatiedot 
voidakseen suositella parasta tapaa tilasi hoitoon. Jos et kerro lääkärille sairaushistoriaasi, hän 
saattaa suositella sinulle hoitoa, josta voi olla sinulle vakavaa haittaa. 

 
• Lääkäri tekee sinulle kattavan tarkastuksen voidakseen olla varma, että sovellut PRECICE-

hoitoon. Hän tarkastaa seuraavat seikat:  

o Jos käytössä on 10,7 mm:n laite, etäisyys hoidettavan raajan pinnasta luuydinonteloon, 
johon implantti asetetaan, ei saa olla yli 51 mm. Jos käytössä on 8,5 mm:n laite, etäisyys 
hoidettavan raajan pinnasta luuydinonteloon, johon implantti asetetaan, ei saa olla yli 
38 mm. ERC 2P ei aktivoi PRECICE-tankoa oikein, jos raajan ja luun sisäosan välinen 
etäisyys on liian suuri.  

o Luun läpimitta ei saa olla epäsäännöllinen. Luun epäsäännöllinen läpimitta voi estää 
tangon sopimisen luuydinonteloon.  

o Implantti ei saa ylittää nivelrakoa tai luiden päissä olevia avoimia kasvulevyjä. 
Kasvulevyn ylittäminen voi pysäyttää luun kasvamisen ja aiheuttaa luupuutoksen.  

o 10,7 mm:n laitetta käytettäessä painosi ei saa olla yli 114 kg. 8,5 mm:n laitetta 
käytettäessä painosi ei saa olla yli 57 kg. Jos painat tätä enemmän, implantin 
rikkoutuminen on todennäköisempää. Jos implantti rikkoutuu, sinulle saatetaan joutua 
tekemään toinen leikkaus implantin vaihtamiseksi. 
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1.5 Mitä sinun tulee tehdä vakavien haittojen välttämiseksi? (Varoitukset) 

Tässä osassa kuvataan PRECICE-järjestelmään liittyvät varoitukset. Nämä auttavat sinua välttämään 
vakavia vahinkoja PRECICE-järjestelmän käytön yhteydessä. Lue kaikki nämä varoitukset ennen 
PRECICE-järjestelmän käyttöä. 
 

VAROITUKSET 

  VAROITUS: Vältä kaikkia paikkoja, joissa on merkitty olevan voimakas 
magneettikenttä. PRECICE ei ole turvallinen magneettikuvausympäristöissä.  
 
Saatat nähdä kirjoitetun varoituksen tai alla olevan kaltaisen magneettisymbolin. Implantin 
turvallisuutta ja yhteensopivuutta magneettikuvausympäristössä ei ole testattu. 
Magneettikuvausympäristö saattaa vahingoittaa implanttiasi. 
 

 
Vältä alueita, joissa on 
tämä symboli. 

 

 VAROITUS: Keskustele lääkärin kanssa mahdollisesta kivusta tai epämukavuuden 
tunteesta, joita sinulla saattaa olla. Tämä hoito voi aiheuttaa kipua ja epämukavuuden 
tunnetta. Se voi olla normaali osa hoitoa tai oire jostain muusta. Lääkärisi saattaa haluta 
muuttaa hoitomääräystäsi hoidon aikana, jos sinulla on kipua tai epämukavuuden tunnetta. 

 VAROITUS: Noudata aina lääkärisi antamaa hoitomääräystä ja ohjeita, kun käytät 
ERC 2P -kaukosäädintä. Jos et noudata hoitomääräystäsi, luusi ei ehkä parannu oikein tai 
lainkaan. 

• Jos käytät ERC 2P:tä vähemmän kuin lääkäri on määrännyt, luusi saattaa 
kovettua liian aikaisin ja lopettaa pitenemisen, ennen kuin se on saavuttanut 
tavoitepituutensa. Jos näin käy, sinulle saatetaan joutua tekemään toinen 
leikkaus, jotta luusta saadaan oikeanpituinen. 

• Jos käytät ERC 2P:tä kaukosäädintä enemmän kuin lääkäri on määrännyt, luu 
saattaa pidentyä liian nopeasti, jolloin se ei parannu oikein tai lainkaan. Jos 
näin käy, sinulle saatetaan joutua tekemään toinen leikkaus parantumattoman 
luun hoitamiseksi. 
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 VAROITUS: Aseta ERC 2P aina iholle, suoraan implantoidun tangon päälle ja 
oikeaan suuntaan. Jos asetat ERC 2P:n väärään kohtaan jalkaasi, kaukosäädin ja tanko eivät 
ehkä toimi yhdessä. Tämän seurauksena luusi ei ehkä pitene oikein. Jos luusi ei pitene oikein, 
se saattaa kovettua liian aikaisin ja saatat tarvita toisen leikkauksen, jotta luu saadaan 
oikeanpituiseksi.  

 VAROITUS: Älä aseta ERC 2P -kaukosäädintä ihollasi olevaan avoimeen haavaan. 
ERC 2P ei ehkä ole puhdas ja voi aiheuttaa infektion. Infektion hoitaminen saattaa edellyttää 
interventiota tai leikkauksen. Avoin haava on mikä tahansa ihossa oleva haava. 

 VAROITUS: Älä käytä ERC 2P -kaukosäädintä 61 cm:n sisällä irrallaan olevista 
metalliesineistä, luottokorteista, matkapuhelimista tai elektronista laitteista. Magneetit 
saattavat vetää irrallaan olevat metalliesineet erittäin nopeasti kiinni ERC 2P:hen ja aiheuttaa 
näin tapaturman. Luottokortit, matkapuhelimet tai elektroniset laitteet, jotka ovat alle 61 cm:n 
etäisyydellä ERC 2P:stä, voivat vahingoittua. 
 
Jos jokin metalliesine tarttuu kiinni ERC 2P:hen, sammuta kaukosäädin ja irrota kiinni 
tarttunut metalliesine.  

 VAROITUS: Älä käytä ERC 2P -kaukosäädintä 1,2 metriä lähempänä ihmisiä, joilla 
on tahdistin tai muu aktiivinen elektroninen implantti, kuten implantoitu infuusiopumppu tai 
implantoitu rytmihäiriötahdistin (ICD). Ennen kuin käytät ERC 2P:tä, kysy kaikilta samassa 
huoneessa olevilta, onko heillä mahdollisesti tällaisia implantteja. Jos jollakulla on implantti, 
älä käytä ERC 2P:tä, ennen kuin ko. henkilö on poistunut huoneesta. ERC 2P:n magneetit 
voivat vahingoittaa näitä implantteja tai saada ne liikkumaan vaarallisesti. 

 VAROITUS: Jos ERC 2P ei lopeta toimintaansa tai punainen STOP-painike ei toimi, 
siirrä ERC 2P pois jalastasi ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos et siirrä ERC 2P:tä, moottori 
saattaa jatkaa toimintaansa ja implantti saattaa pidentyä liikaa. Tämän vuoksi voidaan joutua 
tekemään toinen leikkaus.  

 VAROITUS: Älä yritä avata tai korjata ERC 2P -kaukosäädintä. ERC 2P:n sisällä ei 
osia, joita voit huoltaa tai korjata. Saatat vahingoittaa ERC 2P:tä tai itseäsi. Tämän varoituksen 
laiminlyönnistä voi olla seurauksena hengenvaarallinen sähköisku.  
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VAROITUS: Suuntaa ERC 2P kohti jalkateriäsi alla olevan kuvan mukaisesti. Näytön 
tulisi olla lähinnä päätäsi. Jos ERC 2P osoittaa väärään suuntaan, PRECICE-tanko ei pitene 
oikein ja sinulle voidaan joutua tekemään toinen leikkaus. Tässä kuvassa on näytetty ERC 
2P:n oikea suuntaus. 
 

 

 VAROITUS: Ennen kuin käytät ERC 2P -kaukosäädintä, sinun tulee saada 
käyttökoulutusta lääkäriltä tai sairaanhoitajalta. ERC 2P:n vääränlainen käyttö voi saada luusi 
kovettumaan liian aikaisin tai estää sen kovettumisen. Tämän vuoksi voidaan joutua tekemään 
toinen leikkaus. 

 VAROITUS: Noudata lääkärisi antamia ohjeita siitä, kuinka suurella painolla voit 
varata jalkaasi hoidon aikana. Jos varaat jalkaasi liian suurella painolla, tanko voi vahingoittua 
tai rikkoutua. Tämän vuoksi voidaan joutua tekemään toinen leikkaus. 

 VAROITUS: Älä jätä ERC 2P -kaukosäädintä ilman valvontaa lasten lähelle. ERC 
2P:tä ei saa käyttää kukaan alle 18-vuotias. Alle 18-vuotiaat saattavat käyttää laitetta väärin, 
ja sen seurauksena sinulle voidaan joutua tekemään uusi leikkaus.  

 VAROITUS: Älä yritä käsitellä tai poistaa ERC 2P -kaukosäätimessä olevaa SD-
muistikorttia. SD-muistikortti sisältää hoitomääräyksesi. SD-muistikortin vioittaminen tai 
poistaminen voi viivästyttää hoitoa, minkä seurauksena sinulle saatetaan joutua tekemään 
lisäleikkaus. Jos SD-muistikortti poistetaan vahingossa, ota yhteys lääkäriisi. 
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1.6 Mitä sinun tulee tehdä muiden haittojen välttämiseksi? (Varotoimet) 

Tässä osassa kuvataan ERC 2P -kaukosäätimen käyttöön liittyvät varotoimet. Nämä auttavat sinua 
välttämään vahinkoja ERC 2P:n käytön yhteydessä. 
 

VAROTOIMET 

 VAROTOIMI: Puhdista ERC 2P vain pehmeällä kangaspyyhkeellä, joka on 
kostutettu vedellä. Tavanomaiset talouspuhdistusaineet (kuten Windex®, valkaisuaineet tai 
Clorox®-pyyhkeet) voivat vahingoittaa ERC 2P:n sähköosia. 

 VAROTOIMI: Älä säilytä ERC 2P -kaukosäädintä lähellä lämmitintä tai takkaa tai 
muualla, jossa lämpötila voi olla yli 60 ºC tai alle -10 ºC. ERC 2P:tä ei ole testattu tällaisissa 
lämpötiloissa, ja se voi vioittua. Jos sinulla on ERC 2P:hen liittyviä ongelmia, katso 
vianmääritysohjeita luvusta 20. 

 VAROTOIMI: Toimi kaikkien virhesanomien mukaan. Katso luvusta 7 
(Vianmääritys), kuinka virheilmoituksiin tulee reagoida. Virheilmoituksen laiminlyönti voi 
aiheuttaa ERC 2P:n toimintahäiriöitä. 

 

1.7 Toimenpiteeseen liittyvät riskit 

Leikkaukseen, jolla tanko implantoidaan jalkaasi, liittyy riskejä. Anestesiaan ja leikkaukseen liittyvät 
riskit ovat samoja kuin kenellä tahansa potilaalla, jolle tehdään leikkaus. Luetellut riskit voivat 
aiheuttaa sen, että sinulle joudutaan tekemään kirurgisia tai muita lääketieteellisiä lisätoimia tilanteen 
korjaamiseksi.  

Anestesiaan ja leikkaukseen liittyvät riskit:  
• Voit saada leikkauksen aikana käytetyistä lääkkeistä aiheutuneen reaktion. 
• Voit saada infektion leikkauksen aikana tai sen jälkeen. 
• Voit saada embolian leikkauksen aikana tai sen jälkeen.  
• Saatat tuntea jäykkyyttä tai arkuutta leikkauksen jälkeen. 
• Saatat tuntea kipua leikkauksen jälkeen. 
• Sinulla voi olla verenvuotoa leikkauksen jälkeen. 
• Voit saada leikkauksen aikana käytetyistä lääkkeistä tai laitteista aiheutuneen allergisen 

reaktion. 
• Voit saada leikkauksen seurauksena aivohalvauksen. 
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• Voit saada leikkauksen seurauksena sydänkohtauksen (sydäninfarktin). 
• Voit saada leikkauksen seurauksena keuhkokuumeen. 
• Voit kuolla leikkauksen seurauksena. 

 
Raajan pidentämistoimenpiteeseen liittyviä muita mahdollisia riskejä ovat mm. seuraavat: 

• Saatat tuntea kipua luusi pidentämisen seurauksena. 
• Luutuminen saattaa viivästyä tai luutumista ei tapahdu lainkaan (luu ei parane). 
• Ruuvit saattavat irrota tai rikkoutua. 
• Voit saada infektion. 
• Implantti ei ehkä toimi oikein tai rikkoutuu. 
• Luu saattaa luutua (kovettua), ennen kuin se on pidentynyt riittävästi. 
• Jalkasi pehmytkudoksessa voi olla kontraktuura eli jäykistymä, joka voi aiheuttaa kipua. 
• Saatat tuntea lihasheikkoutta, koska et ole käyttänyt raajaa, jossa implantti on.  
• Voit saada hermovaurion. 

 
ERC 2P:n käyttöön liittyviä lisäriskejä ovat mm. seuraavat: 

• ERC 2P:n väärä suuntaaminen tai sijainti voi aiheuttaa sen, ettei implantti pitene. Tämä voi 
johtaa luun enneaikaiseen luutumiseen. 

• ERC 2P:n asettaminen väärään suuntaan voi aiheuttaa sen, että implantti lyhenee pitenemisen 
sijasta. Huomaa, ettei implanttia voi lyhentää sen alkuperäistä pakattua pituutta lyhyemmäksi. 

• ERC 2P -kaukosäädin voi vetää implanttia liikaa, jos lääkäri on ohjelmoinut kaukosäätimen 
väärin. Tämä voi aiheuttaa sen, ettei luusi pysty luutumaan. 

1.8 Toimenpiteeseen liittyvät hyödyt 

Tämän toimenpiteen hyöty on se, että sen avulla jalkaasi voidaan pidentää. PRECICE-tankoa voidaan 
pidentää ERC 2P -kaukosäätimellä kehon ulkopuolelta. PRECICE-tankoa voidaan myös lyhentää, jos 
luusta on tehty liian pitkä.  

1.9 Hoidosta päättäminen 

Kun harkitset PRECICE-järjestelmän käyttöä raajasi pidentämiseen, on tärkeää, että keskustelet asiasta 
lääkärisi kanssa ja kysyt häneltä kaikista hoitovaihtoehdoista. Lääkärisi auttaa sinua päättämään, mikä 
hoito sopii parhaiten omaan elämäntapaasi. Lue kaikki tässä esitteessä olevat tiedot. Ne auttavat sinua 
päättämään, onko PRECICE oikea hoitovaihtoehto sinulle. 

1.10 Vaihtoehtoiset hoidot 

  PRECICE-järjestelmän lisäksi on olemassa mm. seuraavia hoitovaihtoehtoja: 
 

• Kengän korokkeiden käyttäminen 
Jalkojen pituuseroa voidaan säätää kengän sisään asetettavan korokkeen avulla. Tämä ei edellytä 
leikkausta mutta ei tee itse asiassa jalastasi pidempää.  
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• Pidentäminen ulkoisten kiinnityslaitteiden avulla 

Jalkaa voidaan pidentää ulkoisten kiinnityslaitteiden avulla (kuva 1.10-1). Näissä laitteissa on 
renkaat, jotka asetetaan jalan ulkopuolelle. Renkaat on kiinnitetty luuhun nauloilla tai langoilla, 
jotka menevät jalan ulkopuolelta ihon läpi luuhun. Näissä laitteissa on yksi rengas luun yläosan 
lähellä ja toinen rengas luun alaosan lähellä. Renkaat on yhdistetty säädettävillä tangoilla. Jos 
käytät tällaista laitetta, säädät jalkasi pituutta päivittäin kääntämällä tangoissa olevia ruuveja. 
Jotta ulkoiset kiinnittimet voidaan asettaa, sinulle on tehtävä leikkaus. 

                      
Kuva 1.10-1 Ulkoiset kiinnityslaitteet. 

 
• Muuntyyppinen sisäisen naulan pidentäminen 

On olemassa myös muita PRECICE-implantin tapaisia säädettäviä tankoja, jotka asetetaan 
jalkaan luun sisään. Joissakin näistä implanteista on mekaaninen räikkä, joka pitenee kehon 
normaalien liikkeiden tai jalan kääntämisen seurauksena.  

1.11 ERC 2P:n käyttökoulutus ja käytön oppimisen varmistaminen 

Lääkärisi on saanut PRECICE-järjestelmän käyttökoulutuksen. Hän neuvoo sinulle sen käytön ja 
pyytää sinua näyttämään, että osaat varmasti käyttää ERC 2P -kaukosäädintä. Lääkärisi antaa sinulle 
käyttökoulutusta ennen PRECICE-järjestelmällä tehtävän hoidon aloittamista. 

1.12 Mitä tapahtuu ennen hoitoa? 

Seuraavat vaiheet tapahtuvat ennen hoitoa: 
 

• Konsultointi: Tämän vaiheen aikana lääkäri keskustelee kanssasi tavoista, joilla tilaasi voidaan 
hoitaa. Lisäksi lääkäri kertoo sinulle tarkemmin tilastasi ja tarpeistasi. Käytte läpi 
toimenpiteeseen liittyvät riskit ja hyödyt ja keskustelette mahdollisista muista 
hoitovaihtoehdoista. Lääkäri pyytää sinulta täydelliset terveyttäsi koskevat taustatiedot. On 
tärkeää, että annat hänelle täydelliset ja tarkat tiedot. Jos sinulla on joitakin tiettyjä tiloja tai 
sairauksia, sinua ei voida hoitaa PRECICE-järjestelmällä. Jos sinua hoidetaan ja sinulla on jokin 
näistä tiloista, voit loukkaantua vakavasti.  
 



 Käyttöopas ERC 2P  Malli: ERC 2P  
 

LC0044 versio I 03/2022 FI  Sivu 18/44  
 

• Koulutus: Lääkärisi näyttä sinulle tämän vaiheen aikana, kuinka ERC 2P -kaukosäädintä 
käytetään PRECICE-tangon pidentämiseen, ja keskustelee pidentämiseen liittyvästä roolistasi. 
Lääkäri päättää, lähettääkö hän ERC 2P:n mukanasi kotiin vai hoitaako hän sinua ERC 2P:llä 
vastaanotolla tai klinikalla. 

1.13 Mitä tapahtuu hoidon aikana ja jälkeen? 

Hoitoosi kuuluu 4 vaihetta. 

• Implantointi: Tämän vaiheen aikana sinulle tehdään leikkaus ja lääkäri implantoi PRECICE-
tangon jalkaasi.  
 

• Pidentäminen: Tämän vaiheen aikana pidennät jalkaasi päivittäin. Noin 5 päivää leikkauksen 
jälkeen käyt lääkärin vastaanotolla jalkasi ensimmäistä pidennystä varten. Lääkäri katsoo, 
kuinka pidennät jalkaasi ERC 2P:n avulla, ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Kun olet kotona, 
pidennät jalkaasi ERC 2P:n avulla pienen määrän joka päivä (yleensä noin 1 mm päivässä). 
Muista noudattaa lääkärisi antamia ohjeita. Käyt lääkärin vastaanotolla noin kerran viikossa 
edistymisen seuraamiseksi. Lääkäri saattaa ottaa röntgenkuvat jalastasi käyntien aikana. 
 

• Luutuminen: Kun jalkasi on oikeanpituinen, lopetat sen päivittäisen pidentämisen. Nyt sinun 
pitää antaa jalkasi luun parantua ja vahvistua. Tätä kutsutaan luutumisvaiheeksi. Tämän vaiheen 
aikana käyt lääkärin vastaanotolla noin kerran kuukaudessa edistymisesi seuraamista varten. 
Lääkäri kertoo sinulle, kuinka suurella painolla voit varata jalkaasi. On tärkeää, että noudatat 
lääkärisi ohjeita. 
 

• Implantin poistaminen: Vuoden sisällä leikkauksestasi lääkäri varaa ajan toiseen leikkaukseen 
jalassasi olevan PRECICE-tangon poistamista varten. Leikkauksen jälkeen jäät sairaalaan, 
kunnes olet toipunut riittävästi, jotta sinut voidaan kotiuttaa. Toivuttuasi täysin leikkauksesta 
lääkäri kertoo, milloin voit jatkaa normaaleja elämäntapojasi.  

1.14 Mitä tapahtuu leikkauksen jälkeen? 

• Implantointi: Tangon implantointileikkauksen jälkeen jäät sairaalaan, kunnes olet toipunut 
riittävästi, jotta sinut voidaan kotiuttaa. Käyt säännöllisesti lääkärin vastaanotolla pidentymisen 
seuraamista varten. 
 

• Implantin poistamisen jälkeen: Tangon poistoleikkauksen jälkeen jäät sairaalaan, kunnes olet 
toipunut riittävästi, jotta sinut voidaan kotiuttaa. 

2. TIETOJA ERC 2P:STÄ 

Tässä osassa annetut tiedot auttavat sinua tai hoitajaasi ymmärtämään, kuinka ERC 2P -kaukosäädintä 
käytetään oikein. 
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2.1 Mikä on ERC 2P:n tarkoitus? 

Käytät ERC 2P:tä jalkaasi implantoidun PRECICE-tangon pidentämiseen.  

2.2 Mitä ERC 2P:n painikkeilla ja näytöllä tehdään? 
 

ERC 2P:n painikkeet ja näyttö 

 
 
 
 
 
 

 
Punainen STOP-painike pysäyttää tarvittaessa laitteen toiminnan. 

 Vihreää GO-painiketta käytetään laitteen käynnistämiseen ja siirtymiseen valikoissa 
ja näytöissä.  

 
Ohjauspaneelin näytöt opastavat käyttäjää ERC 2P:n käytössä. 

1 

2 

3 

1 2 

3 
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2.3 Hoitoalueen valmistelu 
 

1. Valitse paikka, jossa aiot tehdä hoidon. 

 

• Varmista, että ERC 2P:n lähettyvillä on 
pistorasia. 

• Varmista, ettei 61 cm:n etäisyydellä ole 
elektronisia laitteita, joita ERC 2P saattaisi 
vioittaa.  

• 1 mm:n pidentämiseen kuluu noin 7 minuuttia. 

2. Poista kaikki irralliset metalliesineet työskentelyalueelta.  

 

• Poista metalliesineet vaatteistasi ja kehostasi. 
• Poista alueelta irralliset metalliesineet (korut, 

veitset, avaimet jne.). 
• Älä käytä ERC 2P:tä 61 cm:n sisällä irrallisista 

metalliesineistä. Magneetit saattavat vetää 
irrallaan olevat metalliesineet erittäin nopeasti 
kiinni ERC 2P:hen ja aiheuttaa näin 
tapaturman. 
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3. ERC 2P:N KÄYTTÄMINEN, JOS SINULLA ON YKSI PRECICE-IMPLANTTI 

Tässä osassa kuvataan, kuinka ERC 2P -kaukosäädintä käytetään implantoidun PRECICE-tangon 
pidentämiseen. Nämä tiedot auttavat sinua tai hoitajaasi ymmärtämään, kuinka ERC 2P -kaukosäädintä 
käytetään oikein. 
 

1. Ota ERC 2P esiin kotelosta.  

 

Tarkasta, ettei ERC 2P:n osissa ole murtumia. 
Tarkasta, ettei verkkojohdossa ole paljaana 
olevia johtimia. Jos havaitset murtumia tai 
paljaita johtimia, ota yhteys lääkäriisi ja pyydä 
tilalle uusi ERC 2P.  

 

Kytke verkkojohto virtalähteeseen. 
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2. Kytke ERC 2P seinäpistorasiaan.  

 

ALUSTUSNÄYTTÖ 
 

Kun ERC 2P on liitetty pistorasiaan, 
ohjauspaneeliin syttyy valo ja ohjelmiston 
alustus käynnistyy. Tämä näyttö on näkyvissä 
muutaman sekunnin ajan. 

3. Varmista henkilötietosi. 

Tässä osassa selitetään näytöt, jotka näkyvät ohjauspaneelissa ennen kuin aloitat 
pidennyksen. 

 

POTILAAN VARMENNUSNÄYTTÖ 

Alustuksen jälkeen näkyviin tulee potilaan 
varmennusnäyttö. Tässä vaiheessa on tärkeää 
tehdä seuraavat asiat: 

Varmista, että lääkärisi nimi on 
oikein. 
 
Varmista, että potilastunnuksesi on 
oikein.  

Jos nämä tiedot ovat oikein, siirry seuraavaan 
näyttöön painamalla ERC 2P:n VIHREÄÄ 
GO-painiketta. 
 
Jos nämä tiedot eivät ole oikein, ota yhteys 
lääkäriisi. 

1 

2 

2 

1 
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HOITOMÄÄRÄYSTIETOJEN NÄYTTÖ 
Tässä näytössä näkyvät hoitomääräyksesi 
tiedot: 

IMPLANTIN NUMERO: Implantti, 
jota tämä hoitomääräys koskee. Tämä 
numero on aina 1, jos sinulla on vain 
yksi implantti. 
PUOLI: Se jalka, jota olet 
pidentämässä – näytössä näkyy ”Right” 
(oikea) tai ”Left” (vasen). Tässä 
esimerkissä on näytetty ”Right” (oikea). 
RAAJA: Se jalan luu, jota olet 
pidentämässä – näytössä näkyy 
”Femur” (reisiluu) tai ”Tibia” 
(sääriluu). Tässä esimerkissä on 
näytetty ”Femur” (reisiluu). 
HOITOKERTA YHTEENSÄ: 
Pidennyksen kokonaismäärä tämän 
hoitokerran aikana.  
PÄIVÄ YHTEENSÄ: Päivittäinen 
hoitomääräys yhteensä. 

Siirry seuraavaan näyttöön painamalla ERC 
2P:n vihreää GO-painiketta. 

 

IMPLANTIN SIJAINNIN NÄYTTÖ 

PRECICE-implantilla on neljä mahdollista 
sijaintikohtaa: 

(1) ”Left Tibia” (vasen sääriluu), (2) 
”Right Tibia” (oikea sääriluu) 

(3) ”Left Femur” (vasen reisiluu), (4) 
”Right Femur” (oikea reisiluu) 
 
Näytössä näkyy implantin sijainti sekä 
pidennettävä raaja punaisella 
korostettuna. Tässä esimerkissä on 
korostettuna ”Right Femur” (oikea 
reisiluu). 

Kohdista ERC 2P painamalla sen vihreää GO-
painiketta. 
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4. Kohdista ERC 2P implantin päälle. 
 

Kohdistusnäyttö auttaa sinua sijoittamaan ERC 2P:n jalassasi olevan PRECICE-implantin 
päälle oikeaan kohtaan.  

 

 

Aseta ERC 2P jalkaasi vasten niin, että nuolet 
osoittavat kohti jalkaterääsi. Aseta ERC 2P kuvan 
mukaisesti.  

 

Varmista, että ERC 2P on suunnattu implantin 
akselin suuntaisesti niin, että nuolet osoittavat 
kohti jalkaterääsi.  

 

KAMERASIJOITUSNÄYTTÖ 

Aseta jalassasi oleva merkki vilkkuvan 
hiusristikon keskelle tai kohdista kohdistusviivan 
avulla. 

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=gtoTUb
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Kun olet sijoittanut ERC 2P:n implantin päälle ja 
merkki näkyy näytössä tai on kohdistettu 
kohdistusviivojen kanssa, käynnistä hoitokerta 
painamalla vihreää GO-painiketta. 

Hoito on nyt käynnistynyt. 

5. Mitä pidennyshoitokerran aikana tapahtuu. (Vain kun implantteja on YKSI) 

 

ERC 2P -kaukosäädin on nyt toiminnassa, ja 
pidennyshoitokertasi on alkanut. 
 

Edistymispalkki: Palkki täyttyy laitteen 
pidentyessä osoittaen hoidon edistymisen. 
Kun palkki on aivan täysi, laite on 
pidentynyt hoitomääräyksen mukaisen 
määrän. 
 
Etäisyyslaskuri: Tämä numero suurenee 
laitteen pidentyessä. Se pysähtyy 
hoitomääräyksen mukaiseen pituuteen. 

 

HOITOKERTAA EI TARVITA -NÄYTTÖ 

Kun hoitokertaa varten määrätty pituus on 
saavutettu, ERC 2P pysähtyy automaattisesti.  

Et voi pidentää implanttia enempää kuin 
päivittäisen hoitomääräyksen verran. 

Lopeta hoitokerta painamalla vihreää GO-
painiketta.  

1 
2 

1 
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Esiin tulee Valmis-näyttö. 
 
Irrota ERC 2P pistorasiasta. 
 
Aseta ERC 2P sen säilytyskoteloon. 
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4. ERC 2P:N KÄYTTÄMINEN, JOS SINULLA ON KAKSI PRECICE-IMPLANTTIA 

Tässä osassa kuvataan, kuinka ERC 2P -kaukosäädintä käytetään implantoidun PRECICE-tangon 
pidentämiseen, jos sinulla on kaksi implanttia. Nämä tiedot auttavat sinua tai hoitajaasi ymmärtämään, 
kuinka ERC 2P -kaukosäädintä käytetään oikein. 

 

1. Ota ERC 2P esiin kotelosta.  

 

Tarkasta, ettei ERC 2P:n osissa ole murtumia. 
Tarkasta, ettei verkkojohdossa ole paljaana 
olevia johtimia. Jos havaitset murtumia tai 
paljaita johtimia, ota yhteys lääkäriisi ja pyydä 
tilalle uusi ERC 2P.  

 

Kytke verkkojohto virtalähteeseen. 
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2. Kytke ERC 2P seinäpistorasiaan.  

 

ALUSTUSNÄYTTÖ 
 

Kun ERC 2P on liitetty pistorasiaan, 
ohjauspaneeliin syttyy valo ja ohjelmiston 
alustus käynnistyy. Tämä näyttö on näkyvissä 
muutaman sekunnin ajan. 

3. Varmista henkilötietosi. 

Tässä osassa selitetään näytöt, jotka näkyvät ohjauspaneelissa ennen kuin aloitat 
pidennyksen. 

 

POTILAAN VARMENNUSNÄYTTÖ 

Alustuksen jälkeen näkyviin tulee potilaan 
varmennusnäyttö. Tässä vaiheessa on tärkeää 
tehdä seuraavat asiat: 

Varmista, että lääkärisi nimi on 
oikein. 
 
Varmista, että potilastunnuksesi on 
oikein.  

Jos nämä tiedot ovat oikein, siirry seuraavaan 
näyttöön painamalla ERC 2P:n VIHREÄÄ 
GO-painiketta. 
 
Jos nämä tiedot eivät ole oikein, ota yhteys 
lääkäriisi. 
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IMPLANTTI nro 1 
HOITOMÄÄRÄYSTIETOJEN NÄYTTÖ 

Tässä näytössä näkyvät ensimmäistä implanttiasi 
koskevan hoitomääräyksen tiedot: 

IMPLANTIN NUMERO: Implantti, jota 
tämä hoitomääräys koskee (implantti 1).  
PUOLI: Se jalka, jota olet pidentämässä – 
näytössä näkyy ”Right” (oikea) tai ”Left” 
(vasen). Tässä esimerkissä on näytetty 
”Right” (oikea). 
RAAJA: Se jalan luu, jota olet 
pidentämässä – näytössä näkyy ”Femur” 
(reisiluu) tai ”Tibia” (sääriluu). Tässä 
esimerkissä on näytetty ”Femur” (reisiluu). 
HOITOKERTA YHTEENSÄ: 
Pidennyksen kokonaismäärä tämän 
hoitokerran aikana.  
PÄIVÄ YHTEENSÄ: Päivittäinen 
hoitomääräys yhteensä. 

Siirry seuraavaan näyttöön painamalla ERC 2P:n 
vihreää GO-painiketta. 

 

IMPLANTTI nro 2 
HOITOMÄÄRÄYSTIETOJEN NÄYTTÖ 

Seuraavassa näytössä näkyvät toista implanttiasi 
koskevan hoitomääräyksen tiedot: 

IMPLANTIN NUMERO: Implantti, jota 
tämä hoitomääräys koskee (implantti 2).  
PUOLI: Se jalka, jota olet pidentämässä – 
näytössä näkyy ”Right” (oikea) tai ”Left” 
(vasen). Tässä esimerkissä on näytetty 
”Left” (vasen). 
RAAJA: Se jalan luu, jota olet 
pidentämässä – näytössä näkyy ”Femur” 
(reisiluu) tai ”Tibia” (sääriluu). Tässä 
esimerkissä on näytetty ”Femur” (reisiluu). 
HOITOKERTA YHTEENSÄ: 
Pidennyksen kokonaismäärä tämän 
hoitokerran aikana.  
PÄIVÄ YHTEENSÄ: Päivittäinen 
hoitomääräys yhteensä. 

Siirry seuraavaan näyttöön painamalla ERC 2P:n 
vihreää GO-painiketta. 
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IMPLANTIN SIJAINNIN NÄYTTÖ 

PRECICE-implantilla on neljä mahdollista 
sijaintikohtaa: 

(1) ”Left Tibia” (vasen sääriluu), (2) 
”Right Tibia” (oikea sääriluu) 

(3) ”Left Femur” (vasen reisiluu), (4) 
”Right Femur” (oikea reisiluu) 
 
Näytössä näkyy implantin 1 sijainti 
sekä pidennettävä raaja punaisella 
korostettuna. Tässä esimerkissä on 
korostettuna ”Right Femur” (oikea 
reisiluu). 

 
TÄMÄ ON SE JALKA, JOTA PIDENNÄT 

ENSIN. 

Kohdista ERC 2P painamalla sen vihreää GO-
painiketta. 

4. Kohdista ERC 2P implantin päälle. 
 

Kohdistusnäyttö auttaa sinua sijoittamaan ERC 2P:n jalassasi olevan PRECICE-
implantin päälle oikeaan kohtaan.  

 

 

Aseta ERC 2P jalkaasi vasten implantin 1 
päälle niin, että nuolet osoittavat kohti 
jalkaterääsi. Aseta ERC 2P kuvan mukaisesti.  

1 1 
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Varmista, että ERC 2P on suunnattu implantin 
akselin suuntaisesti niin, että nuolet osoittavat 
kohti jalkaterääsi.  

 

KAMERASIJOITUSNÄYTTÖ 

 

Aseta jalassasi oleva merkki vilkkuvan 
hiusristikon keskelle tai kohdista 
kohdistusviivan avulla. 

 

Kun olet sijoittanut ERC 2P:n implantin päälle 
ja merkki näkyy näytössä tai on kohdistettu 
kohdistusviivojen kanssa, käynnistä hoitokerta 
painamalla vihreää GO-painiketta. 

Hoito on nyt käynnistynyt. 

  

http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=leg&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=1fuol8wGKSSZTM&amp;tbnid=V3ZDBbeQmOc6BM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http://www.glogster.com/krys8877/spanish-body-parts/g-6lklkf5dge7i5mn152lela0&amp;ei=gtoTUb


 Käyttöopas ERC 2P  Malli: ERC 2P  
 

LC0044 versio I 03/2022 FI  Sivu 32/44  
 

5. Mitä pidennyshoitokerran aikana tapahtuu. (Vain kun implantteja on KAKSI) 

 

ERC 2P -kaukosäädin on nyt toiminnassa, ja 
implantin 1 pidennyshoitokertasi on alkanut. 
 

Edistymispalkki: Palkki täyttyy laitteen 
pidentyessä osoittaen hoidon 
edistymisen. Kun palkki on aivan täysi, 
laite on pidentynyt hoitomääräyksen 
mukaisen määrän. 
 
Etäisyyslaskuri: Tämä numero suurenee 
laitteen pidentyessä. Se pysähtyy 
hoitomääräyksen mukaiseen pituuteen. 

 

Kun implantin 1 pidennys on tehty, ERC 2P 
pysähtyy. Sinua pyydetään asettamaan 
kaukosäädin implantin 2 päälle. 
 
Kohdista ERC 2P painamalla sen vihreää GO-
painiketta. Tässä esimerkissä on näytetty ”Left 
Femur” (vasen reisiluu). 

  

1 
2 
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6. Kohdista ERC 2P implantin 2 päälle. 
 

Kohdistusnäyttö auttaa sinua sijoittamaan ERC 2P:n jalassasi olevan PRECICE-
implantin päälle oikeaan kohtaan.  

 

 

Aseta ERC 2P jalkaasi vasten implantin 2 
päälle niin, että nuolet osoittavat kohti 
jalkaterääsi. Aseta ERC 2P kuvan mukaisesti.  

 

Varmista, että ERC 2P on suunnattu implantin 
akselin suuntaisesti niin, että nuolet osoittavat 
kohti jalkaterääsi.  

 

KAMERASIJOITUSNÄYTTÖ 

Aseta jalassasi oleva merkki vilkkuvan 
hiusristikon keskelle tai kohdista 
kohdistusviivan avulla. 

http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=leg&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=1fuol8wGKSSZTM&amp;tbnid=V3ZDBbeQmOc6BM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http://www.glogster.com/krys8877/spanish-body-parts/g-6lklkf5dge7i5mn152lela0&amp;ei=gtoTUb
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Kun olet sijoittanut ERC 2P:n implantin päälle 
ja merkki näkyy näytössä tai on kohdistettu 
kohdistusviivojen kanssa, käynnistä hoitokerta 
painamalla vihreää GO-painiketta. 

Hoito on nyt käynnistynyt. 

 

ERC 2P -kaukosäädin on nyt toiminnassa, ja 
implantin 2 pidennyshoitokertasi on alkanut. 
 

Edistymispalkki: Palkki täyttyy laitteen 
pidentyessä osoittaen hoidon 
edistymisen. Kun palkki on aivan täysi, 
laite on pidentynyt hoitomääräyksen 
mukaisen määrän. 
 
Etäisyyslaskuri: Tämä numero suurenee 
laitteen pidentyessä. Se pysähtyy 
hoitomääräyksen mukaiseen pituuteen. 

 

HOITOKERTA VALMIS -NÄYTTÖ 

Kun kummankin implantin hoitokertaa varten 
määrätty pituus on saavutettu, ERC 2P pysähtyy 
automaattisesti.  

Et voi säätää implanttia enempää kuin 
päivittäisen hoitomääräyksen verran. 

Lopeta hoitokerta painamalla vihreää GO-
painiketta.  
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Esiin tulee Valmis-näyttö. 
 
Irrota ERC 2P pistorasiasta. 
 
Aseta ERC 2P sen säilytyskoteloon. 
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1 

5. LISÄTIETOJA 

5.1 ERC 2P:n pysäyttäminen pidennyksen aikana 
 

Voit pysäyttää ERC 2P:n milloin tahansa hoitokerran aikana. Tästä ei ole mitään 
haittaa, koska ERC 2P muistaa, miten pitkälle olet edennyt. Tee tarvittaessa 
hätäpysäytys alla olevien ohjeiden mukaisesti. 

 

Voit painaa punaista STOP-painiketta 
milloin tahansa pidennyksen tai 
lyhennyksen aikana. Tämä pysäyttää ERC 
2P:n välittömästi. 

 

KULUNUT AIKA: Näytössä näkyy 
kokonaisaika, jonka ERC 2P oli 
toiminnassa ennen kuin punaista STOP-
painiketta painettiin. 
 
ETÄISYYS: Näytössä näkyy 
kokonaispituus, jonka verran implanttia 
pidennettiin tai lyhennettiin ERC 2P:llä 
ennen kuin punaista STOP-painiketta 
painettiin. 

1 

2 

1 

2 

1 



 Käyttöopas ERC 2P  Malli: ERC 2P  
 

LC0044 versio I 03/2022 FI  Sivu 37/44  
 

1 

 

Jatka hoitokertaa painamalla vihreää GO-
painiketta.  

5.2 Muita näyttöjä, joita saatat nähdä ERC 2P:n käytön aikana 
 

Saatat nähdä ERC 2P:n käytön aikana seuraavia näyttöjä. 

 

HOITOKERTAA EI TARVITA -NÄYTTÖ 

Tämä näyttö tulee näkyviin, jos yrität käyttää 
ERC 2P:tä päivittäistä hoitomääräystä enemmän. 
(Tämä nollautuu 24 tunnin välein.)  

Et voi pidentää implanttia enempää kuin 
päivittäisen hoitomääräyksen verran. 

 

VIRHENÄYTTÖ 

Tämä näyttö tulee näkyviin, jos ERC 2P:ssä on 
toimintahäiriö. Noudata ohjeita ja ota yhteys 
lääkäriisi. Esimerkkinäytössä on näytetty 
virhekoodi ”Error Code 123”. Omassa näytössäsi 
voi näkyä jokin muu virhekoodi. 

CONTACT YOUR 
PHYSICIAN FOR FURTHER 

INSTRUCTIONS 

1 
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5.3 ERC 2P:n kunnossapito 

• Tarkista ennen jokaista käyttökertaa ERC 2P:n osien kunto. Jos näet paljaita johtimia tai 
murtumia, ota yhteys lääkäriisi saadaksesi tilalle uuden laitteen. 

• ERC 2P:ssä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä yritä avata sitä. 

5.4 Puhdistaminen 

• Jos ERC 2P likaantuu, pyyhi se pehmeällä kangaspyyhkeellä, joka on kostutettu vedellä. 
Varmista, että kaikki osat ovat kuivia, ennen kuin asetat ERC 2P:n takaisin sen koteloon. 

• Älä käytä talouspuhdistusaineita. Jotkin talouspuhdistusaineet (kuten Windex®, valkaisuaineet 
tai Clorox®-pyyhkeet) voivat vahingoittaa ERC 2P:tä. 

 

5.5 Säilytys 
 

Kun ERC 2P ei ole käytössä, sitä tulee säilyttää sen kotelossa. 

 

• Aseta ERC 2P sen mukana tulleeseen 
säilytyskoteloon.  

• Varmista, että kaikki osat ovat paikoillaan 
eivätkä kosketa kotelon reunoja. 

• Sulje ja lukitse kotelo. 
• Säilytä koteloa sisätiloissa. Älä säilytä ERC 

2P:tä lähellä lämmitintä tai takkaa tai muualla, 
missä voi olla erittäin kuuma tai kylmä. (Älä 
säilytä ERC 2P:tä yli 60 ºC:n tai alle -10 ºC:n 
lämpötilassa.) 

5.6 Lääkärin vastaanotolla käyminen edistymisen tarkastamiseksi 
 

Lääkärisi kertoo, milloin sinun tarvitsee palata vastaanotolle. Yleensä vastaanotolla tulee käydä kerran 
viikossa pidennysvaiheen aikana. Luutumisvaiheen aikana käyntejä on noin kerran kuukaudessa. Jos 
ERC 2P -kaukosäätimeen tulee vika, ota yhteys lääkäriisi saadaksesi uuden kaukosäätimen.  

 
Keskustele lääkärin kanssa mahdollisesta kivusta tai epämukavuuden tunteesta, joita sinulla saattaa 
olla. Tämä hoito voi aiheuttaa kipua ja epämukavuuden tunnetta. Se voi olla normaali osa hoitoa tai 
oire jostain muusta. Lääkärisi saattaa haluta muuttaa hoitomääräystäsi hoidon aikana, jos sinulla on 
kipua tai epämukavuuden tunnetta. 

5.7 Mistä löydät lisätietoja 

Jos tarvitset PRECICE-järjestelmää koskevia lisätietoja tai sinulla on hoitoa koskevia kysymyksiä, ota 
yhteys lääkäriisi. 
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5.8 Matkustaminen 

Matkustaminen ja kansainvälinen käyttö 
 
Matkustaminen hoidon aikana ei ole suositeltavaa. Jos sinun on pakko matkustaa, keskustele asiasta 
etukäteen lääkärisi kanssa. Jos matkustat ulkomaille pidennysvaiheen aikana, pyydä lääkäriltäsi ERC 
2P, joka toimii maassa, johon matkustat. 
 
ERC 2P:n kuljettaminen matkatavarana 
 
ERC 2P -kaukosäädintä ei voi kuljettaa käsimatkavarana. Jos matkustat lentokoneella, ERC 2P täytyy 
pakata ruumaan meneviin matkatavaroihin.  
 
Yhteyden ottaminen lääkäriin matkustamisen takia 
 
Ilmoita lääkärillesi ennen matkalle lähtöä, että aiot matkustaa. 

5.9 Lisätietoja tilastasi 

Elämäntapojen muutokset 

Kuten muidenkin murtuneiden luiden kyseessä ollessa, rajoita toimintojasi äläkä varaa jalkaasi hoidon 
aikana. Noudata lääkärin ohjeita. Rasittavat toimet tai jalkaan varaaminen voi aiheuttaa jalkaan 
vakavan vamman tai rikkoa implantin. Lääkäri saattaa neuvoa sinua käyttämään kainalosauvoja tai 
pyörätuolia, jotta et varaa liikaa jalkaasi hoidon aikana. 
 
Sinä aikana kun sinulla on implantti, älä osallistu kontaktilajeihin tai muuhun rasittavaan urheiluun, 
kuten painonnostoon, volttien tekemiseen, voimisteluun tai soutamiseen, ennen kuin lääkärisi on 
antanut siihen luvan. 
 
Elämäntapojen muutokset hoidon eri vaiheiden aikana: 
 

Implantointi: Sinut otetaan sisään sairaalaan ja sinun on ehkä jäätävä sinne joksikin aikaa 
leikkauksen jälkeen. Tämä aika on yleensä 5 päivää. Tänä aikana toimintosi ovat rajoitettuja etkä 
voi olla kotona. 

 
Pidentäminen: Lääkäri neuvoo sinua olemaan varaamatta jalkaasi tämän vaiheen aikana. Saatat 
tarvita kainalosauvat tai pyörätuolin voidaksesi liikkua. Käyt säännöllisesti (yleensä kerran 
viikossa) lääkärin luona tarkastuksessa. 

 
Luutuminen: Tämänkin vaiheen aikana sinun tulee olla varaamatta jalkaasi ja noudattaa lääkärin 
antamia jalkaan varaamista koskevia ohjeita. Saatat yhä tarvita kainalosauvoja tai pyörätuolin, sillä 
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liikkuvuutesi on rajoitettua. Lisäksi käyt säännöllisesti (yleensä kerran kuukaudessa) lääkärin luona 
tarkastuksessa. 

 
Implantin poistaminen: Kun luusi on parantunut, sinulle täytyy tehdä toinen leikkaus tangon 
poistamiseksi. Tällä kerralla olet sairaalahoidossa toipumisvaiheen ajan. Tänä aikana toimintosi 
ovat rajoitettuja etkä voi olla kotona.  

 
Hoito-ohjelman noudattamisen tärkeys 

On tärkeää, että noudatat lääkärisi antamaa hoitoaikataulua ja hoitomääräystä. Käytä tätä esitettä apuna 
tarpeen mukaan. Jos et noudata lääkärisi antamia ohjeita, implantti ei ehkä pitene oikein ja sinulle 
voidaan joutua tekemään lisäleikkaus.  

  



 Käyttöopas ERC 2P  Malli: ERC 2P  
 

LC0044 versio I 03/2022 FI  Sivu 41/44  
 

6. VIANMÄÄRITYS 

Tässä osassa luetellaan ongelmia, joita saatat kohdata käyttäessäsi ERC 2P:tä, ja annetaan ohjeita, kuinka 
näissä tapauksissa tulee toimia.  
Jos et pysty korjaamaan ongelmaa, pyydä apua lääkäriltäsi. 
 

Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu 

Sinulta jäi 
hoitokerta 
tekemättä. 

Unohdit. Pyydä ohjeita lääkäriltäsi. 

Näyttöruudun valo 
ei syty. 

ERC 2P:ssä ei ole virtaa. 
1. Varmista, että ERC 2P:n verkkojohto on 

liitetty pistorasiaan. 
2. Liitä ERC 2P toiseen pistorasiaan. 

ERC 2P on vioittunut. Pyydä uusi kaukosäädin lääkäriltäsi. 

ERC 2P on 
murtunut tai 
vioittunut. 

ERC 2P on pudonnut 
vahingossa. 

Älä käytä ERC 2P:tä. Pyydä uusi 
kaukosäädin lääkäriltäsi. 

Hoitomääräyksesi 
on väärä. 

Lääkäri on ohjelmoinut 
hoitomääräyksesi väärin. Ota yhteys lääkäriisi. 

Potilaan 
tunnusnumero tai 
lääkärin nimi on 
väärä. 

Lääkäri on ohjelmoinut 
hoitomääräyksesi väärin. Ota yhteys lääkäriisi. 

Hoitokertaa ei 
tarvita -näyttö tulee 
näkyviin. 

Olet saavuttanut 
päivittäisen hoitotarpeesi. 

Odota seuraavaan päivään. (Päivittäisellä 
maksimilla on 24 tunnin ajastin.) 
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ERC 2P:n VIRHEKOODIT 

 

VIRHENÄYTTÖ 

Tämä näyttö tulee näkyviin, jos ERC 2P:ssä on 
toimintahäiriö.  

Ota yhteys lääkäriisi ja kerro hänelle virhekoodin 
numero. Saat häneltä sitten lisäohjeita ja uuden 
ERC 2P:n. 

MAHDOLLINEN VIRHEKOODI SYY 

 

Laiteohjelmiston toimintahäiriö. 

 

Magneetin toimintahäiriö. 

CONTACT YOUR 
PHYSICIAN FOR FURTHER 

INSTRUCTIONS 

CONTACT YOUR 
PHYSICIAN FOR FURTHER 

INSTRUCTIONS 

CONTACT YOUR 
PHYSICIAN FOR FURTHER 

INSTRUCTIONS 
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Anturin toimintahäiriö. 

 

Magneetin toimintahäiriö. 

 

Moottorin toimintahäiriö. 

 

Moottorin toimintahäiriö. 

 
  

CONTACT YOUR 
PHYSICIAN FOR FURTHER 

INSTRUCTIONS 

CONTACT YOUR 
PHYSICIAN FOR FURTHER 

INSTRUCTIONS 

CONTACT YOUR 
PHYSICIAN FOR FURTHER 

INSTRUCTIONS 

CONTACT YOUR 
PHYSICIAN FOR FURTHER 

INSTRUCTIONS 
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Saat lisätietoja PRECICE-järjestelmästä soittamalla numeroon: 

1 855 435 5477  
 
 
 
Tämä tuote ja sen käyttö saattavat olla yhden tai useamman seuraavan Yhdysvaltojen tai kansainvälisen patentin suojaamia: 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. Muita Yhdysvaltojen ja muiden maiden patenttihakemuksia on vireillä. 
 

 

NuVasive Netherlands B.V. 
Jachthavenweg 109A 
1081 KM Amsterdam,  
Alankomaat 
+31 20 72 33 000 

 

   

 

NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
101 Enterprise, Suite 100 
Aliso Viejo, CA 92656 
USA 
1 855 435 5477 

 
 

  
Australialainen edustaja 
Life Healthcare Pty Ltd.  
Level 8, 15 Talavera Road  
North Ryde NSW 2113  
Australia 

 

 

 
NuVasive Switzerland GmbH 
c/o Domenghini & Partners AG 
Falkengasse 3 
6004 Luzern, Sveitsi 
 

 

 

Vastuuhenkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa: 
 NuVasive UK Limited 
 Suite B, Ground Floor, Caspian House 
 The Waterfront, Elstree Herts 
 Yhdistynyt kuningaskunta 

 

    only 
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