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SISTEMA DE ALONGAMENTO DE MEMBROS INTRAMEDULAR
PRECICE®
INFORMAÇÕES AO DOENTE E INSTRUÇÕES.
Aos Médicos e Prestadores de Cuidados: Fornecer uma cópia deste folheto a todos os doentes.
Para obter informações detalhadas sobre a preparação clínica e informações associadas para
profissionais de saúde, consultar o Manual do Utilizador do PRECICE ERC 2P e as
Instruções de Utilização PRECICE. Fornecer ao doente as Instruções para o Doente do
PRECICE ERC 2P, tendo o cuidado de registar a prescrição do doente na página seguinte deste
folheto. Antes do tratamento, rever com o doente as Instruções para o Doente do ERC 2P.
Aos Doentes: Antes de utilizar o PRECICE ERC 2P, ler na íntegra este folheto de instruções.
Consultar este folheto em qualquer altura do tratamento. Falar com o médico no caso de ter
alguma dúvida.

ATENÇÃO: A LEI FEDERAL (EUA) LIMITA A VENDA DESTE DISPOSITIVOS POR MÉDICOS
OU MEDIANTE RECEITA MÉDICA.
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A MINHA PRESCRIÇÃO.
Data

Distância-Alvo por Tratamento
(exemplo: 0,50 mm)

Tratamentos por Dia
(exemplo: 2 vezes/dia)

Onde colocar o ERC 2P durante cada tratamento:
(Marcar com um círculo o local geral – haverá uma marca específica na sua perna)

PERNA DIREITA

PERNA ESQUERDA

IMPLANTE N.º 1




Perna Direita
Perna Esquerda




Tíbia
Fémur

Fémur

IMPLANTE N.º 2



Apenas Um Implante




Perna Direita
Perna Esquerda




Tíbia
Fémur

Tíbia

Notas Especiais (exemplo: usar sempre canadianas):
____________________________________________________

Precisa de ajuda? Telefonar a:

O meu Prestador de Cuidados:
Telefone:
O meu Médico:
Telefone:
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O Sistema PRECICE e o Controlador Remoto Externo (ERC 2P)
Definições e Glossário.
Esta secção fornece termos usados nas Instruções para o Doente do PRECICE ERC 2P e as
respectivas definições.
Actuador:

A parte da barra de metal implantada, cujo comprimento se pode mudar quando
activada.

Barra PRECICE: A Barra PRECICE é a barra ajustável que se implanta no osso da perna (tíbia
ou fémur) e é alongada pelo ERC 2P, colocado exteriormente ao corpo.
Dispositivo Electrónico: Refere-se a qualquer dispositivo com um cabo eléctrico que se liga a
uma tomada na parede para obter corrente eléctrica, ou que é alimentado por
bateria. Exemplos de dispositivos electrónicos são os computadores e telemóveis.
Dispositivo Médico Activo: O termo "activo" refere-se a qualquer dispositivo médico que
requeira uma fonte de alimentação. A potência pode ser fornecida por qualquer
meio, incluindo electricidade, bateria ou gás. Exemplos de dispositivos activos
são os ventiladores, pacemakers e dispositivos de monitorização de doentes.
Distrair:

Distrair significa estender ou alongar. O sistema PRECICE utiliza-se para distrair
ossos.

ERC 2P:

ERC 2P refere-se ao Controlador Remoto Externo. O ERC 2P utiliza-se
exteriormente ao corpo para ajustar a Barra PRECICE implantada numa perna
jovem. O sistema ERC 2P é composto pelo ERC 2P e pelo Cabo Eléctrico.

Fémur:

O fémur é o osso da perna que corresponde à coxa. É o osso mais longo do corpo.

Implante:

Um implante é um dispositivo que se introduz no corpo durante um certo período
de tempo e que não é absorvido pelo corpo.

Intramedular: Intramedular significa que está dentro do osso.
IRM:

IRM refere-se a Imagiologia por Ressonância Magnética, uma técnica médica
para visualizar estruturas no interior do corpo.

Osteopenia: Osteopenia é uma doença em que a densidade do osso é inferior ao normal.
Placa de crescimento epifisário: Camada que se encontra nas extremidades dos ossos longos
(ver fémur, tíbia) das crianças e dos adolescentes que ainda estão em crescimento.
Regenerar:

Regenerar significa novo crescimento. Neste manual, refere-se ao crescimento de
tecido ósseo novo.

Tíbia:

A tíbia (osso da canela) é o osso comprido da perna, entre o joelho e o tornozelo.
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1. SOBRE O PRECICE
1.1

O que é o PRECICE? (Introdução)

O sistema PRECICE inclui:
• Uma barra de metal ajustável, que se introduz no osso da perna,
o O actuador é a parte da barra capaz de mudar de comprimento,
• Parafusos que fixam a barra ao osso, e
• Um Controlador Remoto Externo (ERC 2P).
A barra de metal ajustável tem uma parte chamada "actuador", que pode mudar de
comprimento, e uma barra de extensão que o médico liga ao actuador durante a cirurgia. O
actuador contém um pequeno íman que, quando activado pelo ERC 2P, permite que a barra
alongue. O ERC 2P é um dispositivo manual com dois ímanes grandes. O íman do actuador
fica activo quando se coloca o ERC 2P sobre a perna e se liga. Quando a barra alonga, o
osso da perna alonga também.
Além das informações fornecidas neste folheto, o médico dará instruções sobre o que é
preciso fazer durante o tratamento.

Parafusos proximais

Actuador magnético
(dentro do implante)

Haste de distracção
Parafusos distais

Figura 1.1-1 Barra PRECICE implantada no fémur.
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Visão Geral do ERC 2P.

Dentro da caixa do ERC 2P, encontra-se o ERC 2P e o Manual do Utilizador. As partes
essenciais do ERC 2P estão indicadas a seguir:

Fonte de
li
ã

Pega central
Pega do lado
esquerdo

Pega do lado direito

Ecrã LCD do Painel
de Controlo

Cabo eléctrico
amovível (Liga-se à
tomada na parede)
Botão STOP
(PARAR)

Botão GO
(AVANÇAR)

Figura 1.2-1 ERC 2P para o Sistema PRECICE.
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Figure 1.2-2 Caixa do ERC 2P.
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Para que serve o PRECICE? (Indicações)

O PRECICE é receitado pelo médico para alongar a tíbia ou o fémur. Este tratamento é
benéfico quando se tem uma deformação ou uma diferença de comprimento nas pernas.
Este assunto deve ser discutido com o médico, que pode dar informações para ver se o
PRECICE é a melhor opção para cada doente.
Depois de o médico implantar a barra na perna, o doente utilizará o ERC 2P para alongar a
barra. Normalmente, a fase de alongamento começa cinco dias após a cirurgia. Todos os dias
alongará uma pequena distância da barra (em geral, cerca de 1 milímetro por dia). Esta fase
do tratamento pode demorar até 65 dias. O médico indicará a distância e a frequência de
ajustamento da barra. Normalmente, irá a uma consulta por semana para que o médico
verifique como está a evoluir o tratamento. Durante estas consultas, o médico pode tirar
radiografias da perna. O médico também o aconselhará a usar canadianas e a evitar colocar
peso sobre a perna que tem a barra. Para obtenção dos melhores resultados, é necessária a
sua colaboração e dedicação a certas tarefas. Se não seguir as instruções do médico, pode
ficar gravemente lesionado.
Deixará de utilizar o ERC 2P quando a sua perna atingir o comprimento pretendido,
deixando então consolidar o osso.
Durante a fase de consolidação, o osso cicatriza. O osso sofrerá uma alteração, ou
regeneração, passando de um material mole a osso duro, com o passar do tempo. Este
processo de cicatrização demora, geralmente, cerca de 2 meses por cada 2,5 cm de
alongamento efectuado. Durante esta fase de cura, é muito importante seguir as instruções
do médico. Continuará a ir às consultas, em geral, uma vez por mês.
1.4

Quem não pode ser submetido a este processo? (Contra-indicações)

Informações de Segurança Importantes – Ler antes de Utilizar!
Ler e ter em conta as informações contidas neste folheto, antes de optar
pelo tratamento.
Esta secção descreve as Contra-indicações do Sistema PRECICE. Se tiver alguma destas
contra-indicações, não pode utilizar o PRECICE para se tratar.
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CONTRA-INDICAÇÕES:
•

NÃO UTILIZAR o Sistema PRECICE se tiver um pacemaker ou outro dispositivo
electrónico implantado, por exemplo, uma bomba de infusão implantada ou um
cardioversor-desfibrilhador implantável (CDI).
Os ímanes inclusos no Sistema PRECICE poderiam interagir com estes implantes ou
deslocá-los de maneira a provocar-lhe lesões. Antes do tratamento com o Sistema
PRECICE, contar ao médico toda a sua história clínica.

•

NÃO UTILIZAR o Sistema PRECICE se não quiser ou não for capaz de seguir as
instruções sobre os cuidados pós-operatórios que o médico aconselhar. O não
cumprimento das instruções pode ter como resultado a necessidade de mais uma
cirurgia. O médico dirá o que fazer durante o tratamento.

•

Avisar o médico no caso de ter algumas das doenças a seguir indicadas:
o Infecção ou estado patológico do osso, por exemplo, osteopenia.
o Sensibilidade ou alergia a metais.
o Doença que possa retardar a cicatrização, por exemplo, um canal medular
obliterado, limitações da irrigação sanguínea, doença vascular periférica ou
evidência de vascularização inadequada.
Se tiver alguma das doenças atrás indicadas, o médico não pode prescrever-lhe o
Sistema PRECICE. O médico precisa de saber toda a sua história clínica para
recomendar o melhor tratamento para o seu caso. Se não contar a sua história clínica
ao médico, ele pode recomendar um tratamento prejudicial para si.

•

O médico examiná-lo-á meticulosamente para saber se é candidato ao PRECICE,
verificando o seguinte:
o Para o dispositivo de 10,7 mm, que a distância desde a superfície do membro
tratado ao canal medular em que será introduzido o implante não seja
superior a 51 mm. Para o dispositivo de 8,5 mm, que a distância desde a
superfície do membro tratado ao canal medular em que será introduzido o
implante não seja superior a 38 mm. O ERC 2P não poderá activar
correctamente a barra PRECICE se a distância entre a superfície do membro
e o interior do osso for muito grande.
o Que o diâmetro do osso não seja irregular. Um diâmetro ósseo irregular pode
impedir que a barra encaixe no canal medular.
o Que o implante não atravesse espaços articulares ou placas de crescimento
epifisário abertas nas extremidades dos ossos. Se for atravessada uma placa
de crescimento, o osso pode parar de crescer, conduzindo a um defeito ósseo.
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o Para o dispositivo de 10,7 mm, que o seu peso não seja superior a 114 Kg
(250 lbs). Para o dispositivo de 8,5mm, que o seu peso não seja superior a 57
Kg (125 lbs). Se tiver um peso superior ao indicado, há mais probabilidade de
o implante partir. Se o implante partir, pode ser necessária outra cirurgia para
substituir o implante.
1.5

O que deve fazer para evitar lesões graves? (Avisos)

Esta secção descreve os Avisos relativos ao Sistema PRECICE. Estes avisos ajudam a evitar
lesões graves ao utilizar o Sistema PRECICE. Ler todos os avisos antes de utilizar o Sistema
PRECICE.

AVISOS
AVISO: Evitar todos os locais marcados como tendo campos magnéticos fortes.

O PRECICE não é seguro em ambientes de Imagiologia por Ressonância Magnética
(ambientes de RM).
Poderá ver um aviso escrito ou o símbolo de "íman" semelhante ao ilustrado abaixo. O
implante não foi submetido a ensaios de segurança e compatibilidade em ambientes de RM.
Um ambiente de RM pode danificar o implante.

Evitar áreas com este
símbolo.

AVISO: Se sentir dores ou desconforto, fale com o seu médico. Este tratamento pode

provocar dor e desconforto. Isso pode fazer parte normal do tratamento ou ser sintoma de
outros problemas. Se sentir dor ou desconforto, o médico pode querer ajustar a prescrição
durante o tratamento.
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AVISO: Ao utilizar o ERC 2P, seguir sempre a prescrição e as instruções do médico.

Se as instruções não forem seguidas, o osso pode cicatrizar incorrectamente ou nem
cicatrizar.
•
Se o ERC 2P for utilizado com menos frequência do que a prescrita pelo
médico, o osso pode endurecer prematuramente e deixar de alongar antes de
atingir o comprimento pretendido. Se isto acontecer, pode ser necessária
outra cirurgia para dar ao osso o comprimento certo.
•
Se o ERC 2P for utilizado com mais frequência do que a prescrita pelo
médico, o osso pode alongar precocemente e cicatrizar incorrectamente ou
nem cicatrizar. Se isto acontecer, pode ser necessária outra cirurgia para
tratar o osso que não cicatriza.

AVISO: Colocar sempre o ERC 2P sobre a pele, directamente acima da barra

implantada e correctamente orientado. Se o ERC 2P for colocado no local errado da perna,
pode não interagir com a barra. Isto pode resultar no alongamento incorrecto do osso. Se o
osso não alongar correctamente, pode endurecer prematuramente, tornando necessária outra
cirurgia para dar ao osso o comprimento correcto.

AVISO: Não colocar o ERC 2P sobre uma ferida aberta na pele. Como não se pode

limpar o ERC 2P, o utilizador pode apanhar uma infecção, podendo ser necessária
intervenção médica ou cirurgia para tratar a infecção. Uma ferida aberta pode ser qualquer
corte na pele.

AVISO: Não utilizar o ERC 2P a menos de 61 centímetros de objectos de metal

soltos, cartões de crédito, telemóveis ou dispositivos electrónicos. Os objectos de metal
soltos podem ser subitamente atraídos para os ímanes do ERC 2P e provocar lesões ao
utilizador. Os cartões de crédito, telemóveis ou dispositivos electrónicos que estejam
colocados a menos de 61 centímetros do ERC 2P podem ficar danificados.
Se um objecto de metal se agarrar ao ERC 2P, encerrar o ERC 2P e retirar a peça de metal
agarrada.

AVISO: Não utilizar o ERC 2P a menos de 1,2 metros de pessoas com pacemaker ou

outro implante activo ou electrónico, por exemplo, bomba de infusão implantada ou
cardioversor-desfibrilhador implantável (CDI). Antes de utilizar o ERC 2P, perguntar às
pessoas presentes na mesma sala se têm algum destes implantes. Se alguma das pessoas tiver
um implante, não utilizar o ERC 2P até que essa pessoa abandone a sala. Os ímanes inclusos
no ERC 2P poderiam danificar estes implantes ou deslocá-los de maneira a provocar lesões
ao seu portador.
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AVISO: Se o ERC 2P não parar de funcionar ou o botão vermelho STOP (PARAR)

não funcionar, afastar o ERC 2P da perna e desligar a ficha da tomada. Se o ERC 2P não for
afastado da perna, o motor pode continuar a funcionar e o implante alongar demais. Nesta
situação, seria necessária outra cirurgia.

AVISO: Não efectuar nenhuma tentativa de abrir ou reparar o ERC 2P. O ERC 2P

não tem peças que possam ser reparadas ou ajustadas pelo utilizador. Qualquer tentativa de
abertura, reparação ou ajustamento pode provocar danos no ERC 2P ou lesões no utilizador.
Se este aviso for ignorado, o utilizador pode ser electrocutado ou apanhar choque.

AVISO: Alinhar o ERC 2P orientado para os pés, como ilustrado na figura abaixo. O

ecrã de visualização deve ficar o mais perto possível da cabeça. Se o ERC 2P estiver virado
para o lado errado, a Barra PRECICE não alonga correctamente, o que pode resultar na
necessidade de outra cirurgia. A figura mostra em que sentido deve ficar virado o ERC 2P.

AVISO: Antes de utilizar o ERC 2P, é necessário ser treinado pelo médico ou

enfermeiro. A utilização incorrecta do ERC 2P pode provocar o endurecimento prematuro
do osso ou a total falta de endurecimento. Nesta situação, seria necessária outra cirurgia.

AVISO: Seguir as instruções do médico sobre o peso que a perna pode suportar

durante o tratamento. Se for colocado mais peso sobre a perna do que o recomendado pelo
médico, a barra pode ficar danificada ou partir. Nesta situação, seria necessária outra
cirurgia.

AVISO: Não deixar o ERC 2P sem vigilância na presença de crianças. O ERC 2P não

se destina a ser utilizado por menores de 18 anos. A utilização deste dispositivo por menores
de 18 anos pode ser incorrecta, o que pode resultar na necessidade de outra cirurgia.
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AVISO: Não tentar manipular o cartão SD incluso no ERC 2P. O cartão SD contém a

prescrição do utilizador. A danificação ou remoção do cartão SD pode retardar o tratamento,
o que pode resultar em mais uma cirurgia. Se o cartão SD for acidentalmente removido,
contactar o médico.

1.6

O que deve fazer para evitar outros danos? (Precauções)

Esta secção descreve as Precauções relativas ao ERC 2P. Estas precauções ajudam a evitar
danos ao utilizar o ERC 2P.

PRECAUÇÕES.
PRECAUÇÃO: Limpar o ERC 2P apenas com um pano limpo humedecido com

água. Os produtos correntes para limpeza doméstica (por exemplo, Windex®, lixívia ou
toalhetes Clorox®) podem danificar os componentes eléctricos do ERC 2P.

PRECAUÇÃO: Não guardar o ERC 2P próximo de um aquecedor ou de uma

lareira ou noutras zonas que possam ter temperaturas extremas (Acima de 60 ºC ou abaixo
de -10 ºC). O ERC 2P não foi testado para exposição a estas temperaturas e pode ficar
danificado. Em caso de problemas ao utilizar o ERC 2P, consultar o guia de Resolução de
Problemas, na Secção 20.

PRECAUÇÃO: Actuar em todas as mensagens de erro. Consultar a Secção 7

(Resolução de Problemas) para saber como reagir a uma mensagem de erro. A falta de
actuação após uma mensagem de erro pode resultar no funcionamento incorrecto do ERC
2P.
1.7

Riscos deste procedimento.

Existem riscos associados à cirurgia para implantar a barra na perna. A anestesia e os riscos
cirúrgicos são os mesmos que para qualquer doente submetido a um procedimento cirúrgico.
Os riscos indicados podem resultar em necessidade de mais procedimentos médicos ou
cirúrgicos para correcção.
Os riscos associados à anestesia e à cirurgia incluem:
• Possibilidade de reacção aos medicamentos administrados durante a cirurgia.
• Possibilidade de infecção durante ou após a cirurgia.
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Possibilidade de embolia durante ou após a cirurgia.
Possibilidade de sensação de alguma rigidez ou sensibilidade dolorosa.
Possibilidade de alguma dor devido à cirurgia.
Possibilidade de algum sangramento devido à cirurgia.
Possibilidade de reacção alérgica aos medicamentos ou dispositivos utilizados para
tratamento durante a cirurgia.
Possibilidade de AVC devido à cirurgia.
Possibilidade de ataque cardíaco (enfarte do miocárdio) devido à cirurgia.
Possibilidade de pneumonia devido à cirurgia.
Possibilidade de morte devido à cirurgia.

Os riscos acrescidos do procedimento de alongamento de membros incluem:
• Pode sentir-se dor devido ao alongamento do osso.
• Pode verificar-se atraso da união ou mesmo ausência de união do osso (o osso não
cicatriza).
• Os parafusos podem soltar-se ou partir-se.
• Pode haver uma infecção.
• O implante pode avariar ou partir.
• O osso pode consolidar (endurecer) antes de o alongamento estar concluído.
• Pode ocorrer contractura ou rigidez do tecido mole da perna, provocando dor.
• Pode sentir-se fraqueza muscular por falta de uso do membro com o implante.
• Pode ocorrer lesão dos nervos.
Os riscos acrescidos associados à utilização do ERC 2P incluem:
• O alinhamento ou posicionamento incorrecto do ERC 2P pode resultar em falha do
alongamento, o que, por sua vez, pode levar à consolidação prematura do osso.
• A colocação do ERC 2P com orientação incorrecta pode resultar no encurtamento do
implante em vez do seu alongamento. De notar que o implante não pode ser
encurtado para um comprimento inferior ao original.
• Pode ocorrer excesso de distracção devido a programação incorrecta do ERC 2P pelo
médico. Isto pode conduzir a falha de união do osso.
1.8

Benefícios deste procedimento.

O benefício deste procedimento é tornar a perna mais comprida. A barra PRECICE pode ser
alongada por acção do ERC 2P, colocado exteriormente ao corpo. A barra PRECICE
também pode ser encurtada, se o osso tiver ficado demasiado longo.
1.9

Como tomar uma decisão sobre este tratamento.

Ao considerar o PRECICE como opção para alongar um membro, é importante consultar o
médico e pedir-lhe informações sobre todos as opções de tratamento. O médico ajudará na
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tomada de decisão sobre o tratamento mais adequado ao estilo de vida de cada doente. Ler
todas as informações constantes neste folheto para decidir se o PRECICE é o tratamento
mais adequado para o seu caso.
1.10

Tratamentos alternativos.

Exemplos de Terapias Alternativas ao Sistema PRECICE:
•

Usar palmilhas de elevação nos sapatos.
As palmilhas inserem-se no sapato para compensar as diferenças de comprimento
entre as pernas. Isto não requer cirurgia, mas na realidade não torna a perna mais
comprida.

•

Alongamento com Aparelhos de Fixação Externos.
A perna pode ser alongada por meio de aparelhos de fixação externos (Figura 1.10-1).
estes aparelhos são formados por anéis que se colocam fora da perna e se ligam ao
osso com pinos ou arames, partindo do exterior da perna e indo até ao osso,
atravessando a pele. Na parte superior e próximo da parte inferior do osso há um aro.
Os anéis ligam-se com barras que podem ser ajustadas. Com estes aparelhos, é
possível ajustar o comprimento da perna um pouco por dia, rodando os parafusos das
barras. É necessária uma cirurgia para ligar um fixador externo.

Figura 1.10-1 Aparelho de Fixação Externo.

•

1.11

Outros tipos de Alongamento com Cavilha Interna.
Existem outros implantes, como o PRECICE, que são barras ajustáveis colocadas
dentro do osso da perna. Alguns destes implantes têm um roquete mecânico que
alonga pelo movimento normal do corpo ou por torção da perna.
Formação para descobrir se o doente pode utilizar o ERC 2P sozinho.

O médico tem formação para utilizar o Sistema PRECICE e dará formação prática ao
doente, pedindo-lhe depois que faça uma demonstração de utilização para garantir que o
doente saiba utilizar correctamente o ERC 2P. Esta formação é dada antes do tratamento
com o PRECICE.
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O que se passa antes do tratamento?

Antes do tratamento, realizam-se as seguintes fases:
•

Consultas: Durante esta fase, o médico conversa com o doente sobre as maneiras de
tratar o seu estado. Fala-lhe também dos pormenores exactos do seu estado e das suas
necessidades. São revistos em conjunto os riscos e benefícios do procedimento e
discutidos outros tratamentos possíveis para o estado do doente. O médico pede ao
doente que lhe conte a sua história médica completa. É importante dizer ao médico
toda a história médica, com rigor. Se o doente tiver certas doenças, não pode ser
tratado com o Sistema PRECICE. Se o doente for tratado, tendo uma dessas doenças,
pode sofrer lesões graves.

•

Formação: Durante esta fase, o médico mostrará ao doente como utilizar o ERC 2P
para alongar a barra PRECICE e descreve o papel do doente no procedimento de
alongamento. O médico tomará a decisão de mandar o ERC 2P com doente para casa
ou de o tratar com ERC 2P no consultório ou na clínica.

1.13

O que se passa durante e após o tratamento?

O tratamento tem 4 fases.
•

Implantação: Nesta fase, o doente é submetido a uma cirurgia para o médico
implantar a barra PRECICE na sua perna.

•

Alongamento: Nesta fase, o doente alonga a perna um pouco por dia. Cerca de 5 dias
após a cirurgia, o doente vai à consulta para efectuar o primeiro alongamento. O
médico observa o doente a utilizar o ERC 2P para alongar a perna e responde às
perguntas que ele possa ter. Em casa, o doente utiliza o ERC 2P para alongar a perna
um pouco por dia (normalmente, cerca de 1 mm por dia). É importante seguir as
instruções do médico. O doente vai à consulta uma vez por semana para verificar
como está a evoluir. Durante estas consultas, o médico pode tirar radiografias da
perna.

•

Consolidação: Quando a perna atingir o comprimento pretendido, o doente deixará
de efectuar o alongamento diário. A partir daqui, o osso da perna começa a consolidar
e fortalecer. É a fase de consolidação. Durante esta fase, o médico observa o doente
uma vez por mês para verificar como está a evoluir. O médico dirá ao doente qual o
peso que pode colocar sobre a perna. É importante seguir todas as instruções do
médico.

•

Explantação: No prazo de um ano após a cirurgia, o médico marca outra cirurgia
para retirar a barra PRECICE da perna do doente. Depois desta cirurgia, o doente fica
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no hospital até recuperar e poder ir para casa. Após a recuperação total da cirurgia, o
médico dirá ao doente quando pode continuar a fazer a sua vida normal.
1.14

O que se passa após a cirurgia?

•

Implantação: Após a cirurgia para implantar a barra na perna, o doente fica no
hospital até recuperar e poder ir para casa. O doente irá a consultas regulares para
monitorizar a evolução do alongamento.

•

Pós-Explantação: Após a cirurgia para retirar a barra da perna, o doente fica no
hospital até recuperar e poder ir para casa.

2. SOBRE O ERC 2P.
Esta secção destina-se a ajudar o doente ou a pessoa que o está a tratar a compreender como
utilizar correctamente o ERC 2P.
2.1

Quais as funções do ERC 2P?
O ERC 2P utiliza-se para alongar a Barra PRECICE implantada na perna do doente.

2.2

Quais os Botões e Visores do ERC 2P?
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Botões e Visores do ERC 2P.

3

1

2

1

O botão vermelho STOP (PARAR) faz parar imediatamente o aparelho, quando
necessário.

2

O botão verde GO (AVANÇAR) utiliza-se para iniciar o dispositivo e navegar pelos
menus/ecrãs.

3

Os ecrãs do Painel de Controlo guiam o utilizador na utilização correcta do ERC 2P.
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Como preparar a área de tratamento.

1. Escolher um lugar para fazer o tratamento.

• Confirmar que há uma tomada eléctrica perto
do ERC 2P.
• Retirar todos os dispositivos electrónicos que
estejam a menos de 61 centímetros do ERC 2P
e que o possam danificar.
• Um alongamento de 1 mm demora cerca de 7
minutos.

2. Retirar da área de trabalho todos os objectos de metal soltos.
• Retirar os artigos de metal da roupa e do
corpo.
• Retirar da área os artigos de metal soltos
(bijuteria, canivetes, chaves, etc.).
• Não utilizar o ERC 2P a menos de 61
centímetros de objectos de metal soltos. Os
objectos de metal soltos podem ser
subitamente atraídos para os ímanes do ERC
2P e provocar lesões ao utilizador.
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COMO UTILIZAR O ERC 2P SE O DOENTE TIVER UM IMPLANTE PRECICE.
Esta secção descreve como utilizar o ERC 2P para alongar a Barra PRECICE implantada.
Esta secção destina-se a ajudar o doente ou a pessoa que o está a tratar a compreender como
utilizar correctamente o ERC 2P.
1. Retirar o ERC 2P da caixa.

Confirmar que nenhuma parte do ERC 2P
apresenta fissuras visíveis. Confirmar que não
há fios expostos no cabo eléctrico. Se houver
fendas ou fios expostos, contactar o médico
solicitando um ERC 2P de substituição.

Ligar o cabo eléctrico à fonte de alimentação.
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2. Ligar o ERC à tomada de parede.
ECRÃ DE INICIAÇÃO
Quando se liga o ERC 2P à corrente, o painel
de controlo acende e o software arranca.
Aparece este ecrã durante alguns segundos.

3. Verificar as informações pessoais.
Esta secção explica os ecrãs que aparecem no painel de controlo antes de iniciar a
sessão de alongamento.
ECRÃ DE VERIFICAÇÃO DO DOENTE
Após a iniciação, aparece o ecrã de verificação
do doente. Nesta altura, é importante verificar:
1
1

2

2

Se o nome do médico está correcto.
Se a identificação do doente (ID) está
correcta.

Se estas informações estiverem correctas,
premir o botão VERDE, no ERC 2P, para
AVANÇAR para o ecrã seguinte.
Se estas informações não estiverem correctas,
contactar o médico.
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ECRÃ DE INFORMAÇÕES DE
PRESCRIÇÃO
Este ecrã apresenta informações de prescrição
do doente:
1
1

2

4

3

5

2

3

4
5

NÚMERO DO IMPLANTE: O
implante a que se destina esta
prescrição. Terá sempre o número 1 se
o doente tiver apenas um implante.
LADO: A perna do doente a alongar –
aparece right (direita) ou left
(esquerda). Neste exemplo de ecrã,
aparece “Right” (Direita).
MEMBRO: O osso da perna do
doente a alongar – aparece femur
(fémur) ou tibia (tíbia). Neste exemplo
de ecrã, aparece “Femur” (Fémur).
TOTAL DA SESSÃO: A distância de
alongamento para esta sessão.
TOTAL DIÁRIO: O total diário
prescrito.

Premir o botão verde GO (AVANÇAR), no
ERC 2P, para avançar para o ecrã seguinte.
ECRÃ DE LOCALIZAÇÃO DO
IMPLANTE
Existem quatro opções de localização do
implante PRECICE:
(1) Tíbia Esquerda, (2) Tíbia Direita
(3) Fémur Esquerdo, (4) Fémur Direito
1
1

Aparece no ecrã o local do implante do
doente e o membro a alongar destacado
a vermelho. Neste exemplo, está
destacado o “Fémur Direito”.

Premir o botão verde GO (AVANÇAR), no
ERC 2P, para alinhar o ERC 2P.
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4. Alinhar o ERC 2P sobre o implante.
O ecrã de alinhamento auxilia o utilizador na colocação correcta do ERC 2P sobre o
implante PRECICE que o doente tem na perna.

Colocar o ERC 2P em cima da perna, orientando
as setas para os pés. Posicionar o ERC 2P como
ilustrado na figura.

Confirmar que o ERC está orientado ao longo do
eixo do implante, com as setas viradas para os
pés do doente.

ECRÃ DE POSICIONAMENTO DA
CÂMARA
Alinhar a marca feita na perna do doente com o
centro do retículo intermitente ou com a linha
de alinhamento.
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Uma vez posicionado o ERC 2P sobre o
implante e a marca visível no ecrã ou alinhado
com as linhas de alinhamento, premir o botão
verde GO para iniciar a sessão.
Está iniciada a sessão.

5. O que se passa durante a sessão de alongamento. (Apenas para UM único implante)
O ERC 2P já está a funcionar e a sessão de
alongamento começou.

1
1
2

2

Barra de Evolução: Esta barra vai ficando
preenchida à medida que o aparelho
alonga, para monitorizar a evolução.
Quando a barra estiver 100% preenchida,
indica que o aparelho já alongou a
distância prescrita.
Odómetro: Este número aumenta à
medida que o aparelho alonga. Pára
quando atinge a distância prescrita.

ECRÃ DE DISPENSA DE SESSÃO
Depois de atingida a distância estabelecida para a
sessão, o ERC 2P pára automaticamente.
Não é possível ajustar o comprimento do
implante para um valor superior à prescrição
diária.
Premir o botão verde GO para terminar a sessão.
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Aparece o Ecrã de Conclusão.
Desligar o ERC 2P.
Guardar o ERC 2P na caixa.
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COMO UTILIZAR O ERC 2P SE O DOENTE TIVER DOIS IMPLANTES PRECICE.
Esta secção descreve como utilizar o ERC 2P para alongar a Barra PRECICE implantada, se
o doente tiver dois implantes. Esta secção destina-se a ajudar o doente ou a pessoa que o
está a tratar a compreender como utilizar correctamente o ERC 2P.
1. Retirar o ERC 2P da caixa.

Confirmar que nenhuma parte do ERC 2P
apresenta fissuras visíveis. Confirmar que não
há fios expostos no cabo eléctrico. Se houver
fendas ou fios expostos, contactar o médico
solicitando um ERC 2P de substituição.

Ligar o cabo eléctrico à fonte de alimentação.
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2. Ligar o ERC à tomada de parede.
ECRÃ DE INICIAÇÃO
Quando se liga o ERC 2P à corrente, o painel
de controlo acende e o software arranca.
Aparece este ecrã durante alguns segundos.

3. Verificar as informações pessoais.
Esta secção explica os ecrãs que aparecem no painel de controlo antes de iniciar a
sessão de alongamento.
ECRÃ DE VERIFICAÇÃO DO DOENTE
Após a iniciação, aparece o ecrã de verificação
do doente. Nesta altura, é importante verificar:
1
1
2
2

Se o nome do médico está correcto.
Se a identificação do doente (ID) está
correcta.

Se estas informações estiverem correctas,
premir o botão VERDE, no ERC 2P, para
AVANÇAR para o ecrã seguinte.
Se estas informações não estiverem correctas,
contactar o médico.
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IMPLANTE N.º 1
ECRÃ DE INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO
Este ecrã apresenta as informações de prescrição
para o primeiro implante:
1

2

1

3

2

3
4

5
4
5

NÚMERO DO IMPLANTE: O implante
a que se destina esta prescrição (Implante
1).
LADO: A perna do doente a alongar –
aparece right (direita) ou left (esquerda).
Neste exemplo de ecrã, aparece “Right”
(Direita).
MEMBRO: O osso da perna do doente a
alongar – aparece femur (fémur) ou tibia
(tíbia). Neste exemplo de ecrã, aparece
“Femur” (Fémur).
TOTAL DA SESSÃO: A distância de
alongamento para esta sessão.
TOTAL DIÁRIO: O total diário
prescrito.

Premir o botão verde GO (AVANÇAR), no ERC
2P, para avançar para o ecrã seguinte.
IMPLANT N.º 2
ECRÃ DE INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO
Este ecrã apresenta as informações de prescrição
para o segundo implante:
1

1

3

2

4

5

2

3

4
5

NÚMERO DO IMPLANTE: O implante
a que se destina esta prescrição (Implante
2).
LADO: A perna do doente a alongar –
aparece right (direita) ou left (esquerda).
Neste
exemplo,
aparece
“Left”
(Esquerda).
MEMBRO: O osso da perna do doente a
alongar – aparece femur (fémur) ou tibia
(tíbia). Neste exemplo de ecrã, aparece
“Femur” (Fémur).
TOTAL DA SESSÃO: A distância de
alongamento para esta sessão.
TOTAL DIÁRIO: O total diário
prescrito.

Premir o botão verde GO (AVANÇAR), no ERC
2P, para avançar para o ecrã seguinte.
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ECRÃ DE LOCALIZAÇÃO DO
IMPLANTE
Existem quatro opções de localização do
implante PRECICE:
(1) Tíbia Esquerda, (2) Tíbia Direita
(3) Fémur Esquerdo, (4) Fémur Direito
1

1

Aparece no ecrã o local do Implante 1
do doente e o membro a alongar
destacado a vermelho. Neste exemplo,
está destacado o “Fémur Direito”.
É ESTA A PERNA A ALONGAR
PRIMEIRO.

Premir o botão verde GO (AVANÇAR), no
ERC 2P, para alinhar o ERC 2P.
4. Alinhar o ERC 2P sobre o implante.
O ecrã de alinhamento auxilia o utilizador na colocação correcta do ERC 2P sobre o
implante PRECICE que o doente tem na perna.

Colocar o ERC 2P em cima da perna, sobre o
Implante 1, orientando as setas para os pés.
Posicionar o ERC 2P como ilustrado na figura.
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Confirmar que o ERC está orientado ao longo
do eixo do implante, com as setas viradas para
os pés do doente.

ECRÃ DE
CÂMARA

POSICIONAMENTO

DA

Alinhar a marca feita na perna do doente com
o centro do retículo intermitente ou com a
linha de alinhamento.

Uma vez posicionado o ERC 2P sobre o
implante e a marca visível no ecrã ou alinhado
com as linhas de alinhamento, premir o botão
verde GO para iniciar a sessão.
Está iniciada a sessão.
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5. O que se passa durante a sessão de alongamento. (Apenas para DOIS implantes)
O ERC 2P já está a funcionar e a sessão de
alongamento começou para o Implante 1.

1

1
2

2

Barra de Evolução: Esta barra vai
ficando preenchida à medida que o
aparelho alonga, para monitorizar a
evolução. Quando a barra estiver 100%
preenchida, indica que o aparelho já
alongou a distância prescrita.
Odómetro: Este número aumenta à
medida que o aparelho alonga. Pára
quando atinge a distância prescrita.

Quando estiver concluído o alongamento do
Implante 1, o ERC 2P pára. Aparece uma
instrução para se colocar o ERC 2P sobre o
Implante 2.
Premir o botão verde GO (AVANÇAR), no
ERC 2P, para alinhar o ERC 2P. Neste
exemplo, está destacado o “Fémur Esquerdo”.
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6. Alinhar o ERC 2P sobre o implante 2.
O ecrã de alinhamento auxilia o utilizador na colocação correcta do ERC 2P sobre o
implante PRECICE que o doente tem na perna.

Colocar o ERC 2P em cima da perna, sobre o
Implante 2, orientando as setas para os pés.
Posicionar o ERC 2P como ilustrado na figura.

Confirmar que o ERC está orientado ao longo
do eixo do implante, com as setas viradas para
os pés do doente.

ECRÃ DE
CÂMARA

POSICIONAMENTO

DA

Alinhar a marca feita na perna do doente com
o centro do retículo intermitente ou com a
linha de alinhamento.
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Uma vez posicionado o ERC 2P sobre o
implante e a marca visível no ecrã ou alinhado
com as linhas de alinhamento, premir o botão
verde GO para iniciar a sessão.
Está iniciada a sessão.

O ERC 2P já está a funcionar e a sessão de
alongamento começou para o Implante 2.

1
1
2

2

Barra de Evolução: Esta barra vai
ficando preenchida à medida que o
aparelho alonga, para monitorizar a
evolução. Quando a barra estiver 100%
preenchida, indica que o aparelho já
alongou a distância prescrita.
Odómetro: Este número aumenta à
medida que o aparelho alonga. Pára
quando atinge a distância prescrita.

ECRÃ DE SESSÃO CONCLUÍDA
Depois de atingida nos dois implantes a
distância estabelecida para a sessão, o ERC 2P
pára automaticamente.
Não é possível ajustar o comprimento do
implante para um valor superior à prescrição
diária.
Premir o botão verde GO para terminar a
sessão.
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Aparece o Ecrã de Conclusão.
Desligar o ERC 2P.
Guardar o ERC 2P na caixa.
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OUTRAS INFORMAÇÕES
5.1

Como parar o ERC 2P durante uma sessão de alongamento.

Pode-se parar o ERC 2P em qualquer altura durante a sessão. Não é prejudicial fazer
isto, porque o ERC 2P grava a evolução do doente. Se for necessário efectuar uma
paragem de emergência, seguir as instruções abaixo.

1

Pode-se premir o botão vermelho STOP
(PARAR) em qualquer altura durante uma sessão

Esta acção
faz parar o ERC 2P imediatamente.
de alongamento ou encurtamento.

1

1
1
2
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2

TEMPO DECORRIDO: É apresentado
o tempo total em segundos que o ERC 2P
esteve em funcionamento antes de se
premir no botão vermelho STOP.
DISTÂNCIA: É apresentada a distância
total que o ERC 2P alongou ou encurtou
antes de se premir no botão vermelho
STOP.
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Premir o botão verde GO para retomar a
sessão.

1

5.2

Outros ecrãs que podem aparecer durante a utilização do ERC 2P:

Ao utilizar o ERC 2P, pode aparecer um dos seguintes ecrãs.

ECRÃ DE DISPENSA DE SESSÃO
Este ecrã aparece ao tentar-se utilizar o ERC 2P
ultrapassando a prescrição diária. (Reinicia a
cada período de 24 horas).
Não é possível alongar o comprimento do
implante com um valor superior à prescrição
diária.

PARA MAIS INSTRUÇÕES,
CONSULTAR O MÉDICO
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ECRÃ DE ERROS
Este ecrã aparece se ocorrer uma avaria no ERC
2P. Seguir as instruções e contactar o médico.
No exemplo de ecrã ilustrado, é apresentado o
“Código de Erro 123”. O código de erro
apresentado no ecrã real pode ser diferente.
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Manutenção do ERC 2P.
Antes de utilizar, inspeccionar as peças e o estado de todos os componentes do ERC
2P. Se houver fios expostos ou fissuras visíveis, contactar o médico solicitando
componentes de substituição.
O ERC 2P não possui peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Não tentar
abrir o aparelho.
Limpeza.
Se o ERC 2P ficar sujo, limpá-lo com um pano macio humedecido com água.
Confirmar que todos os componentes estão secos antes de colocar o ERC 2P de novo
na caixa.
Não usar produtos de limpeza doméstica. Alguns produtos de limpeza doméstica (por
exemplo, Windex®, lixívia ou toalhetes Clorox®) podem danificar o ERC 2P.
Conservação:
O ERC 2P deve ser guardado na caixa quando não estiver a ser utilizado.
• Guardar o ERC 2P na caixa fornecida.
• Confirmar que todos os artigos estão no
devido lugar e afastados dos bordos da caixa.
• Fechar e trancar a caixa.
• Guardar a caixa num espaço interior. Não
guardar o ERC 2P próximo de um aquecedor,
uma lareira ou noutras zonas sujeitas a
temperaturas extremas. (Não guardar o ERC
2P a temperaturas superiores a 60 ºC ou
inferiores a -10 ºC).

5.6

Quando e porque consultar o médico para verificar o estado de evolução.

O médico diz ao doente quando deve voltar para as consultas regulares. Normalmente, o
doente deve voltar à consulta uma vez por semana durante o alongamento e cerca de uma
vez por mês durante a consolidação. Se o ERC 2P avariar, telefonar ao médico solicitando
um ERC 2P de substituição.
No caso de ter dor ou desconforto, falar com o seu médico. Este tratamento pode provocar
dor e desconforto. Isso pode fazer parte normal do tratamento ou ser sintoma de outros
problemas. Se sentir dor ou desconforto, o médico pode querer ajustar a prescrição durante o
tratamento.
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Onde encontrar mais informações.

Para mais informações sobre o Sistema PRECICE ou para esclarecer dúvidas sobre o
tratamento, contactar o médico.
5.8

Viajar.

Viagens e Utilização Internacional.
Não é recomendável viajar durante o tratamento. Se for necessário viajar, falar primeiro com
o médico. No caso de viajar fora do país durante o alongamento, pedir ao médico um ERC
2P que funcione no local de destino.
ERC 2P “De mão”.
O ERC 2P não é considerado bagagem "De mão". Em viagens de avião, ERC 2P tem de ser
colocado junto da bagagem despachada.
Contactar médicos em viagem.
Antes de viajar, informar o médico.
5.9

Mais informações sobre este estado.

Alterações do Estilo de Vida.
Como acontece em qualquer situação de fractura óssea na perna, limitar as actividades e
evitar colocar peso na perna durante todo o tratamento e conforme as instruções do médico.
A prática de actividades extenuantes ou a colocação de peso na perna podem provocar
lesões graves na perna ou a quebra do implante. O médico pode recomendar o uso de
canadianas ou de uma cadeira de rodas para evitar o excesso de peso na perna durante o
tratamento.
Durante todo o período com o implante, não participar em desportos de contacto ou de alto
impacto, por exemplo, halterofilismo, ginástica acrobática ou de outro género, ou remo até o
médico aprovar essas actividades.
Alterações do estilo de vida durante as várias fases do tratamento:
Implantação: O doente dará entrada no hospital e pode ter de ficar internado após o
procedimento cirúrgico. Normalmente, o internamento dura 5 dias. Nesta altura, as
actividades são limitadas e o doente não está em casa.
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Alongamento: Durante esta fase, o médico aconselha o doente a não colocar o peso do
corpo na perna. Pode ser necessário usar canadianas ou uma cadeira de rodas para se
deslocar. Haverá consultas regulares com o médico (normalmente, uma vez por semana)
para verificar a evolução.
Consolidação: Durante esta fase, o doente terá de aliviar o peso do corpo na perna,
conforme o médico aconselhar. Pode ter de continuar a usar canadianas ou cadeira de
rodas e ter mobilidade limitada. Terá consultas regulares com o médico (normalmente,
uma vez por mês) para verificar a evolução.
Explantação: Após a cicatrização do osso, é necessária outra cirurgia para retirar a barra.
Durante este período, o doente ficará internado no hospital durante a recuperação. Nesta
altura, as actividades são limitadas e o doente não está em casa.
É Preciso Aderir ao Regime de Cuidados.
É importante seguir o calendário de tratamento e a prescrição do médico. Consultar este
folheto sempre que for necessário. Se não forem seguidas as instruções do médico, o
implante pode não alongar correctamente e ser necessária mais uma cirurgia.

LC0044 Rev I 03/2022 PT

Página 40 de 44

Manual do Utilizador ERC 2P

Modelo: ERC 2P

6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.
Esta secção indica os problemas que podem surgir durante o funcionamento do ERC 2P e o que
fazer.
Se não for possível resolver um problema, telefonar ao médico solicitando ajuda.
Problema
Um tratamento em
falta.

Possível Causa.

Possível Solução.

O doente esqueceu-se.

Contactar o médico pedindo orientações.
1.

Verificar se o cabo eléctrico do ERC 2P
está ligado à tomada.
Ligar o ERC 2P a outra tomada.

O ERC 2P não
corrente eléctrica.

tem

O
ERC
danificado.

2P

está Contactar o médico pedindo um aparelho de
substituição.

O ERC 2P está
rachado ou
danificado.

O
ERC
2P
acidentalmente.

caiu Não utilizar o ERC 2P. Contactar o médico
pedindo um aparelho de substituição.

A prescrição está
incorrecta.

O médico programou a
prescrição
Contactar o médico.
incorrectamente.

ID do doente ou
nome do médico
incorrecto.

O médico programou a
prescrição
Contactar o médico.
incorrectamente.

Aparece o ecrã de
dispensa de sessão.

Foi atingida a prescrição Esperar pelo dia seguinte. (O máximo diário
diária.
tem um temporizador de 24 horas)

O ecrã de
visualização não
acende.
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CÓDIGOS DE ERRO DO ERC 2P:

ECRÃ DE ERROS
PARA MAIS INSTRUÇÕES,
CONSULTAR O MÉDICO

Este ecrã aparece se ocorrer uma avaria no ERC
2P.
Contactar o médico e comunicar-lhe o Número
do Código de Erro. Serão fornecidas mais
instruções e enviado um ERC 2P de substituição.

POSSÍVEL CÓDIGO DE ERRO

PARA MAIS INSTRUÇÕES,
CONSULTAR O MÉDICO

MOTIVO

Avaria do software exclusivo (Firmware).

PARA MAIS INSTRUÇÕES,
CONSULTAR O MÉDICO

Avaria do(s) íman(es).
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PARA MAIS INSTRUÇÕES,
CONSULTAR O MÉDICO

Avaria do sensor.

PARA MAIS INSTRUÇÕES,
CONSULTAR O MÉDICO

Avaria do(s) íman(es).

PARA MAIS INSTRUÇÕES,
CONSULTAR O MÉDICO

Avaria do motor.

PARA MAIS INSTRUÇÕES,
CONSULTAR O MÉDICO

Avaria do motor.
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Para obter mais informações sobre o Sistema PRECICE,
telefonar para-o número:

1-855-435-5477
Este produto e a sua utilização podem estar abrangidos por uma ou mais das seguintes patentes dos E.U.A. e/ou
internacionais: 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. Outras patentes americanas e
internacionais pendentes.

NuVasive Netherlands B.V.
Jachthavenweg 109A
1081 KM Amsterdam
Países Baixos
Tel.: +31 20 72 33 000
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.
101 Enterprise, Suite 100
Aliso Viejo, CA 92656
E.U.A
Tel.:1-855-435-5477
Patrocinador para a Austrália
Life Healthcare Pty Ltd.
Level 8, 15 Talavera Road
North Ryde NSW 2113
Austrália
NuVasive Switzerland GmbH
c/o Domenghini & Partners AG
Falkengasse 3
6004 Lucerna, Suíça
Pessoa Responsável para o Reino Unido:
NuVasive UK Limited Suite B, Ground Floor, Caspian House
The Waterfront, Elstree Herts
Reino Unido
Apenas
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