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PRECICE® INTRAMEDULLÄRT BENFÖRLÄNGNINGSSYSTEM
PATIENTINFORMATION OCH ANVISNINGAR.
Till läkare och vårdgivare: Ge ett exemplar av denna broschyr till varje patient. Se PRECICE
ERC 2P Bruksanvisning och PRECICE Bruksanvisning för detaljerad information för hälsooch sjukvårdspersonal. Ge en kopia av PRECICE ERC 2P – Patientanvisningar till patienten
och anteckna patientens ordination på nästa sida i broschyren. Gå igenom patientanvisningarna för
ERC 2P med patienten innan behandlingen.
Till patienter: Läs igenom hela denna broschyr innan du använder PRECICE ERC 2P. Referera
till broschyren när som helst under behandlingen. Du kan också tala med läkaren om du har frågor.

VIKTIGT: ENLIGT FEDERAL LAG I
ELLER PÅ LÄKARES ORDINATION.
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MIN ORDINATION.
Datum

Mållängd per behandling
(exempel: 0,50 mm

Behandlingar per dag
(exempel: 2 gånger/dag)

Placering av ERC 2P under varje behandling:

(Ringa in det ungefärliga området – det kommer att finnas en markering på ditt ben))

HÖGER BEN

VÄNSTER BEN

IMPLANTAT nr 1




Höger ben
Vänster ben




Tibia
Femur

Femur

IMPLANTAT nr 2



Endast ett implantat




Höger ben
Vänster ben




Tibia
Femur

Tibia

Särskilda anteckningar (exempel: använd alltid kryckor):
____________________________________________________
Min vårdgivare:
Telefon:
Min läkare:
Telefon:
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PRECICE-system och extern fjärrkontroll (ERC 2P)
Definitioner och ordlista.
Det här avsnittet innehåller de termer som används i PRECICE ERC 2P Patientanvisningar samt
definitioner av dessa.
Aktiv medicinteknisk produkt: Termen "aktiv" innebär en medicinteknisk produkt som behöver
en strömförsörjningskälla. Ström kan tillföras på olika sätt, exempelvis genom el,
batteri eller bensin. Exempel på aktiva produkter inkluderad ventilatorer,
pacemakrar och patientövervakningsutrustning.
Aktuator:

Den del av det implanterade metallstaget vars längd kan ändras när den aktiveras.

Distraktion: Distraktion betyder att dra ut eller förlänga. PRECICE-systemet används för
distraktion av skelettben.
Elektronisk utrustning: Detta avser all utrustning som har en nätsladd som ansluts till ett
vägguttag för elström, eller drivs med batteri. Exempel på elektronisk utrustning
inkluderar datorer och mobiltelefoner.
Epifysplatta: Dessa skikt finns i slutet av långa skelettben (se femur, tibia) på barn och ungdomar
som fortfarande växer.
ERC 2P:

ERC 2P refererar till "External Remote Controller" (extern fjärrkontroll). ERC 2P
används för att justera PRECICE-staget i benet från en plats utanför kroppen. ERC
2P-systemet består av ERC 2P och en nätsladd.

Femur:

Femur är lårbenet. Det är kroppens största ben.

Implantat:

Ett implantat är en enhet som förs in i kroppen under en viss tid och inte absorberas
av kroppen.

Intramedullär: Intramedullär betyder att något är inne i skelettet.
MRT:

MRT avser Magnetisk resonanstomografi, vilket är en medicinsk teknik för att
kunna se strukturer inne i kroppen.

Osteopeni:

Osteopeni är ett tillstånd där bentätheten är lägre än normalt.
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PRECICE-stag: PRECICE-staget är det justerbara stag som implanteras i skelettbenet (tibia eller
femur) och förlängs med hjälp av ERC 2P från ett ställe utanför kroppen.
Återbildning: Återbildning avser ny tillväxt. I den här handboken avser det tillväxt av ny
benvävnad.
Tibia:

Tibia (eller skenben) är det största benet mellan knäet och fotleden.
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1. OM PRECICE
1.1

Vad är PRECICE? (Inledning)

PRECICE-systemet består av:
• ett justerbart metallstag som implanteras i skelettbenet,
o aktuatorn är den del av staget som kan ändra längden,
• skruvar som fäster staget i benet, och
• en extern fjärrkontroll (ERC 2P).
Det justerbara metallstaget har en del som kallas för en ”aktuator”, som det går att ändra
längden på, och ett förlängningsstag som din läkare kommer att koppla samman aktuatorn
med under operationen. Aktuatorn har en liten magnet som gör att staget blir längre när
magneten vrids av ERC 2P. ERC 2P är en handhållen enhet med två stora magneter. Magneten
i aktuatorn vrids när ERC 2P placeras på benet och aktiveras. När staget blir längre blir även
skelettbenet längre.
Förutom informationen i denna broschyr kommer du även att få anvisningar av läkaren om
vad du måste göra under behandlingen.

Proximala skruvar

Magnetisk aktuator
(inne i implantatet)

Förlängningsstag
Distala skruvar

Figur 1.1-1 PRECICE-stag implanterat i lårbenet.
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Lär känna din ERC 2P.

I fodralet till ERC 2P hittar du ERC 2P och bruksanvisningen. De viktigaste delarna av
ERC 2P anges nedan:

Nätaggregat

Handtag i mitten
Handtag på
vänster sida

Handtag på höger sida

LCDkontrollpanelfönster
med
inriktningskamera

Nätsladd som kan
kopplas från
(ansluts till ett
vägguttag)

STOPP-knapp
GO-knapp

Figur 1.2-1 ERC 2P för PRECICE-systemet.
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Figur 1.2-2 Fodral till ERC 2P.
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Varför används PRECICE? (Indikationer)

PRECISE ordineras av din läkare för att förlänga tibia eller femur. Den här behandlingen kan
vara till nytta för dig om du har en deformitet eller om dina ben inte är lika långa.
Diskutera ditt tillstånd med din läkare. Läkaren kan ge dig information så att du kan avgöra
om PRECICE är rätt alternativ för dig.
När läkaren har implanterat staget i benet använder du ERC 2P för att förlänga staget.
Förlängningsfasen börjar vanligtvis ca fem dagar efter operationen. Du förlänger staget lite
grann varje dag (vanligtvis ca 1 millimeter per dag). Denna behandlingsfas kan vara i upp till
65 dagar. Din läkare talar om hur mycket och hur ofta staget ska justeras. Normalt sett går du
på återbesök en gång i veckan för att kontrollera hur det går. Läkaren kan röntga benet vid
dessa kontroller. Läkaren kommer även att be dig använda kryckor och undvika att belasta
benet med staget. Du måste engagera dig och aktivt samarbeta och utföra vissa uppgifter för
att uppnå ett bra resultat. Om du inte följer läkarens anvisningar kan du skada dig allvarligt.
När benet har nått den önskade längden kommer du att sluta använda ERC P2 och låta benet
läka.
Under konsolideringsfasen läker benet. Med tiden ändras skelettet, eller återbildas, från ett
mjukt material till hårt ben. Läkningsprocessen tar vanligtvis ca 2 månader för varje tum som
benet har förlängts. Under läkningsfasen är det mycket viktigt att du följer alla läkarens
anvisningar. Du fortsätter att gå på kontroller hos din läkare, vanligtvis en gång i månaden.
1.4

Vem kan inte genomgå denna procedur? (Kontraindikationer)

Viktig säkerhetsinformation – Läs före användning!
Läs igenom och begrunda informationen i denna broschyr innan du
bestämmer dig för din behandling.
Detta avsnitt beskriver kontraindikationerna för PRECICE-systemet. Om du har några av
dessa kontraindikationer kan du inte behandlas med PRECICE.

KONTRAINDIKATIONER:
•

PRECICE-systemet om du har en pacemaker eller något annat aktivt
elektroniskt implantat såsom en implanterad infusionspump eller en implanterad
hjärtdefibrillator (ICD).

ANVÄND INTE
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Magneterna i PRECICE-systemet kan störa dessa implantat eller göra att de förflyttas
på sätt som kan skada dig. Diskutera hela din sjukdomshistoria med läkaren innan du
behandlas med PRECICE-systemet.
•

ANVÄND INTE PRECICE-systemet om du inte vill eller kan följa anvisningarna för
postoperativ vård från din läkare. Om du inte följer anvisningarna måste eventuellt en
ytterligare operation utföras. Din läkare berättar vad du måste göra under
behandlingen.

•

Berätta för läkaren om du har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:
o En infektion i benet eller bensjukdom, såsom osteopeni.
o Känslighet eller allergi mot metall.
o En sjukdom som skulle kunna sakta ned läkningsprocessen, t.ex. avlägsnad
medullär kanal, begränsningar i blodflödet, perifer kärlsjukdom eller bevis på
otillräcklig vaskularisering.
Om du har något av ovanstående tillstånd får läkaren inte ordinera PRECICE-systemet
åt dig. Din läkare behöver en fullständig sjukdomshistoria för att rekommendera det
bästa sättet att behandla dina besvär. Om du inte berättar din sjukdomshistoria för
läkaren kan han eller hon rekommendera en behandling som kan ge dig allvarliga
skador.

•

Läkaren gör en grundlig undersökning för att säkerställa att du är kvalificerad att
använda PRECICE, genom att kontrollera följande:
o För enheten som är 10,7 mm, kontrolleras att avståndet från ytan på det
behandlade benet till den intramedullära kanalen där implantatet ska föras in
inte är längre än 51 mm. För enheten som är 8,5 mm, kontrolleras att avståndet
från ytan på det behandlade benet till den intramedullära kanalen där
implantatet ska föras in inte är längre än 38 mm. ERC P2 aktiverar inte
PRECICE-staget om avståndet mellan ytan på det behandlade benet och
skelettets insida är för långt.
o Att du inte har en oregelbunden bendiameter. En oregelbunden bendiameter
kan förhindra att staget passar in i den intramedullära kanalen.
o Att implantatet inte korsar ledutrymmen eller öppna epifysplattor i slutet av
benen. Om implantatet korsar en tillväxtplatta kan detta göra att benet slutar
växa och kan leda till en bendefekt.
o För enheten som är 10,7 mm kontrolleras att du inte väger mer än 114 kg. För
enheten som är 8,5 mm kontrolleras att du inte väger mer än 57 kg. Om du
väger mer än detta är det större risk att implantatet går sönder. Om implantatet
går sönder behövs eventuellt ytterligare en operation för att byta ut implantatet.
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Vad måste du göra för att undvika allvarliga skador? (Varningar)

Detta avsnitt beskriver de varningar som förknippas med PRECICE-systemet. Detta kan
hjälpa dig att undvika allvarliga skador vid användningen av PRECICE-systemet. Läs alla
dessa varningar innan du använder PRECICE.

VARNINGAR.
VARNING: Undvik alla platser där det anges att det finns starka magnetfält.

PRECICE är inte säker i MRT-miljöer.

Det kan finnas en skriftlig varning eller en "magnet"-symbol som påminner om
nedanstående. Implantatet har inte testats för säkerhet och kompatibilitet i MR-miljön. En
MR-miljö kan skada implantatet.

Undvik områden med
denna symbol.

VARNING: Diskutera eventuell smärta eller obehag du upplever med läkaren.

Denna behandling kan orsaka viss smärta och obehag. Detta kan vara en normal del av
behandlingen eller ett symptom på andra problem. Om du upplever smärta eller obehag kan
läkaren eventuellt justera din ordination under behandlingen.

VARNING: Följ alltid läkarens ordination och anvisningar när du använder ERC

2P. Om du inte följer ordinationen kanske benet inte läker ordentligt eller inte alls.
•
Om du använder ERC 2P mindre än vad läkaren ordinerar kan benet hårdna
för tidigt och sluta förlängas innan det har nått den önskade längden. Om
detta inträffar kan ytterligare en operation krävas för att få rätt längd på
benet.
•
Om du använder ERC 2P mer än vad läkaren ordinerar kan benet förlängas
för snabbt och orsaka att det inte läker ordentligt eller inte alls. Om detta
inträffar kan ytterligare en operation krävas för att behandla benet som inte
läker.
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VARNING: Placera alltid ERC 2P på huden omedelbart ovanför det implanterade

staget och i rätt riktning. Om du placerar ERC 2P på fel ställe på benet får kanske ERC 2P
och staget inte kontakt. Detta kan leda till att benet inte läker ordentligt. Om benet inte
förlängs på rätt sätt kan det hårdna för tidigt och du behöver eventuellt en ytterligare
operation för att benet ska få rätt längd.

VARNING: Placera inte ERC 2P på öppna sår på huden. ERC 2P kanske inte är ren

och du kan då få en infektion. Eventuellt måste du genomgå medicinsk intervention eller
operation för att behandla en infektion. Alla skråmor på huden anses vara öppna sår.

VARNING: Använd inte ERC 2P inom 61 centimeter från lösa metallföremål,

kreditkort, mobiltelefoner eller elektronisk utrustning. Lösa metallföremål kan snabbt dras
mot magneterna i ERC 2P och skada dig. Kreditkort, mobiltelefoner eller elektronisk
utrustning som är närmare ERC 2P än 61 centimeter kan skadas.

Om ett metallföremål fastnar på ERC 2P ska du stänga av ERC 2P och ta bort
metallföremålet som fastnat.

VARNING: Använd inte ERC 2P inom 1,2 meter från personer som har en

pacemaker eller något annat aktivt eller elektroniskt implantat såsom en implanterad
infusionspump eller en implanterad hjärtdefibrillator (ICD). Fråga personer som befinner
sig i samma rum om de har ett av dessa implantat innan du använder ERC 2P. Om de har
ett implantat får du inte använda ERC 2P förrän de har lämnat rummet. Magneterna i
ERC 2P kan skada dessa implantat eller göra att de förflyttas på sätt som kan skada
personen.

VARNING: Om ERC 2P inte stoppas eller om den röda STOPP-knappen inte

fungerar, ska du ta bort ERC 2P från benet och dra ut kontakten ur vägguttaget. Om du inte
tar bort ERC 2P kan det hända att motorn fortsätter att vara igång och implantatet kan bli
för långt. Detta kan innebära att en ytterligare operation behövs.

VARNING: Försök inte öppna eller reparera ERC 2P. ERC 2P har inga delar som

du kan reparera eller justera. Du kan skada ERC 2P eller dig själv. Om du inte följer denna
varning kan du få en elektrisk stöt som kan ha dödlig utgång.
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VARNING: Rikta in ERC 2P mot fötterna enligt nedanstående bild. Displayen ska

vara närmast huvudet. Om ERC 2P pekar i fel riktning kommer inte PRECICE-staget att
förlängas på rätt sätt, och detta kan innebära att en ytterligare operation behövs. Denna bild
visar i vilken riktning ERC 2P peka.

VARNING: Se till att du får utbildning av din läkare eller sjuksköterska innan du

använder ERC 2P. Felaktig användning av ERC 2P kan orsaka att benet hårdnar för tidigt
eller inte alls. Detta kan innebära att en ytterligare operation behövs.

VARNING: Följ läkarens anvisningar om hur mycket du får belasta benet under

behandlingen. Om du belastar benet mer än läkaren rekommenderar kan staget skadas eller
gå sönder. Detta kan innebära att en ytterligare operation behövs.

VARNING: Lämna inte ERC 2P utan uppsikt om det finns barn i närheten. ERC 2P

är inte avsedd att användas av personer under 18 år. Om denna enhet används av personer
under 18 år kan detta leda till felaktig användning, vilket kan innebära att en ytterligare
operation behövs.

VARNING: Försök inte manipulera eller ta ut SD-kortet som finns i ERC 2P.

SD-kortet innehåller din ordination. Om SD-kortet skadas eller avlägsnas kan det leda till
att behandlingen försenas, vilket kan innebära att en ytterligare operation behövs. Kontakta
din läkare om du tar ut SD-kortet av misstag.
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Vad måste du göra för att undvika andra skador? (Försiktighetsåtgärder)

Detta avsnitt beskriver de försiktighetsåtgärder som förknippas med ERC 2P. Dessa kan
hjälpa dig att undvika skador vid användningen av ERC 2P.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.
FÖRSIKTIGHET: Rengör endast ERC 2P med en mjuk trasa fuktad med vatten.

Vanliga rengöringsmedel (som Windex® eller blekmedel) kan skada de elektriska delarna i
ERC 2P.

FÖRSIKTIGHET: Förvara inte ERC 2P i närheten av ett element eller en kamin

eller andra områden som kan ha extrema temperaturer (över 60 ºC eller under -10 ºC).
ERC 2P har inte testats för exponering för dessa temperaturer och kan skadas. Se
felsökningsguiden i Avsnitt 20 om du har några problem med att använda ERC 2P.

FÖRSIKTIGHET: Åtgärda alla felmeddelanden. I Avsnitt 7 (Felsökning) kan du

läsa om hur du åtgärdar ett felmeddelande. Om du inte vidtar åtgärder efter ett
felmeddelande kan det leda till att ERC 2P inte fungerar på rätt sätt.

1.7

Risker med denna procedur.

Operationen som krävs för att implantera staget i ditt ben är förknippad med risker. Riskerna
med anestesi och operation är desamma för alla patienter som genomgår en operation. De
angivna riskerna kan leda till att ytterligare medicinska eller kirurgiska procedurer behövs för
att korrigera problemet.
De risker som förknippas med anestesi och kirurgiska ingrepp inkluderar:
• Du kan få en reaktion mot de läkemedel du får under operationen.
• Du kan få en infektion under eller efter operationen.
• Du kan få en blodpropp under eller efter operationen.
• Du kan känna dig stel eller öm på grund av operationen.
• Du kan få ont av operationen.
• Du kan blöda p.g.a. operationen.
• Du kan få en allergisk reaktion mot de läkemedel eller apparater som används i
behandlingssyfte under operationen.
• Du kan få en stroke av operationen.
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Du kan få en hjärtattack (hjärtinfarkt) av operationen.
Du kan få lunginflammation av operationen.
Du kan avlida av operationen.

Ytterligare potentiella risker av benförlängningsproceduren innefattar:
• Du kan få ont av att förlänga benet.
• Det kan uppstå fördröjd sammanfogning eller ingen sammanfogning av benet (benet
läks inte).
• Skruvarna kan dras ut eller gå av.
• Det kan uppstå en infektion.
• Implantatet kan sluta fungera eller gå av.
• Benet kan konsolideras (hårdna) innan förlängningen är klar.
• Du kan få kontraktur eller stelhet i benets mjukvävnad, som kan göra ont.
• Musklerna kan försvagas av att du inte använder benet med implantatet.
• Du kan få nervskador.
Ytterligare risker som förknippas med användning av ERC 2P innefattar:
• Felinriktning eller användning av ERC 2P på fel ställe kan leda till att implantatet inte
förlängs och därmed att benet konsolideras för tidigt.
• Placering av ERC 2P i fel riktning kan leda till att implantatet förkortas istället för att
det förlängs. Observera att implantatet inte kan förkortas mer än till den ursprungliga,
förpackade längden.
• Om ERC 2P skulle felprogrammeras av läkaren kan benet förlängas för mycket. Detta
kan leda till att benet inte sammanfogas.
1.8

Fördelar med denna procedur.

Fördelen med denna procedur är att benet blir längre. PRECICE-staget kan förlängas genom
att ERC 2P används utanför kroppen. PRECICE-staget kan även förkortas om benet har blivit
för långt.
1.9

Hur du fattar beslut om denna behandling.

När du funderar på PRECICE som ett alternativ för benförlängning är det viktigt att du rådgör
med din läkare och frågar om alla behandlingsalternativ. Din läkare hjälper dig att bestämma
vilken behandling som passar bäst för din livsstil. Läs igenom all information i den här
broschyren innan du bestämmer dig för om PRECICE är rätt behandling för dig.
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Andra behandlingsalternativ.

Några av de alternativa behandlingsformer som finns förutom PRECICE inkluderar:
•

Använd skoinlägg.
Speciella skoinlägg kan justera skillnader i benlängd. Då krävs ingen operation men
benet blir inte längre.

•

Förlängning med externa fixeringsenheter.
Benet kan göras längre med hjälp av externa fixeringsenheter (Figur 1.10-1). Dessa
enheter har ringar som placeras utanpå benet. Dessa ringar är anslutna till benet med
stift eller ståltråd som går från benets utsida, genom huden och in i skelettet. Det finns
en ring vid skelettbenets övre del och en ring vid benets nederdel. Ringarna är
sammankopplade med stag som kan justeras. Med dessa enheter kan du justera benets
längd varje dag genom att vrida på skruvarna på stagen. Du måste opereras för att fästa
den externa fixeringsenheten.

Figur 1.10-1 Externa fixeringsenheter.

•

1.11

Andra typer av intern spikförlängning.
Det finns andra implantat, som PRECICE, som är justerbara stag som placeras inuti
skelettbenet. Vissa av dessa implantat har ett mekaniskt spärrhjul som förlänger genom
normal kroppsrörelse eller genom att du vrider på benet.
Övningar för att ta reda på om du kan använda ERC 2P själv.

Din läkare är utbildad i användningen av PRECICE-systemet. Din läkare ger dig praktiska
övningar och ber dig att demonstrera att du kan använda ERC 2P på rätt sätt. Du får lära dig
att använda PRECICE-systemet före behandlingen.
1.12

Vad händer innan behandlingen?

Följande faser sker innan din behandling:
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•

Konsultation: Under den här fasen kommer läkaren att diskutera vilka olika
möjligheter som finns att behandla ditt tillstånd. Läkaren kommer även att diskutera
exakt vad du har för tillstånd och vilka dina behov är. Ni kommer att gå igenom riskerna
och fördelarna med ingreppet, och diskutera andra potentiella behandlingsformer.
Läkaren ber dig om din fullständiga sjukdomshistoria. Det är viktigt att du ger läkaren
en fullständig och korrekt sjukdomshistoria. Om du har vissa tillstånd får du inte
behandlas med PRECICE-systemet. Om du behandlas och har något av dessa tillstånd
kan du få allvarliga skador.

•

Utbildning: Under den här fasen visar läkaren hur du använder ERC 2P för att förlänga
PRECICE-staget och diskuterar din roll i förlängningsproceduren. Läkaren fattar ett
beslut om att antingen skicka med dig en ERC 2P hem eller behandla dig på kliniken
med ERC 2P.

1.13

Vad händer under och efter behandlingen?

Behandlingen består av 4 faser.
•

Implantation: Under den här fasen opereras du och läkaren implanterar PRECICEstaget i benet.

•

Förlängning: Du förlänger benet varje dag under den här fasen. Ungefär 5 dagar efter
operationen ska du besöka din läkare för den första förlängningen. Läkaren observerar
dig medan du använder ERC 2P för att göra benet längre och svarar på eventuella
frågor. När du är hemma kommer du att använda ERC 2P för att förlänga benet lite
grann varje dag (vanligtvis ca 1 mm per dag). Var noga med att följa läkarens
anvisningar. Du kommer att gå på återbesök hos läkaren ca en gång i veckan, för att
kontrollera hur det går. Läkaren kan röntga benet när du går på dessa kontroller.

•

Konsolidering: När benet har rätt längd slutar du att förlänga varje dag. Nu ska du låta
benet läkas och bli starkare. Det här är konsolideringsfasen. Under den här fasen
kommer du att gå på återbesök hos läkaren ca en gång i månaden för att kontrollera hur
det går. Läkaren berättar hur mycket du kan belasta benet. Det är viktigt att du följer
alla läkarens anvisningar.

•

Avlägsnande av implantatet: Inom ett år efter operationen kommer din läkare att
planera ytterligare en operation för att avlägsna PRECICE-staget från benet. Efter
operationen blir du kvar på sjukhuset tills du har återhämtat dig tillräckligt för att kunna
åka hem. När du är helt återställd efter operationen berättar läkaren när du kan återgå
till din normala livsstil.
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Vad händer efter operationen?

•

Implantation: När staget har implanterats blir du kvar på sjukhuset tills du har
återhämtat dig tillräckligt för att kunna åka hem. Du kommer att gå på regelbundna
återbesök för att kontrollera hur förlängningen går.

•

När implantatet har avlägsnats: Efter operationen då staget avlägsnas från benet blir
du kvar på sjukhuset tills du har återhämtat dig tillräckligt för att kunna åka hem.

2. OM ERC 2P.
I det här avsnittet får du eller den som behandlar dig hjälp med att förstå hur man använder
ERC 2P på rätt sätt.
2.1

Vilken funktion har ERC 2P?
Du kommer att använda ERC 2P för att förlänga det implanterade PRECICE-staget i
benet.

2.2

Vilken funktion har knapparna och fönstret på ERC 2P?
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Knapparna och fönstret på ERC 2P.

3

1

2

1

Den röda STOPP-knappen stoppar omedelbart enheten om det behövs.

2

Den gröna GO-knappen används för att starta enheten och flytta genom menyer och
skärmar.

3

Skärmarna på Kontrollpanelen vägleder användaren genom den korrekta
användningen av ERC 2P.
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Förberedelse av behandlingsområdet.

1. Välj vilket ställe behandlingen ska ske på.

• Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten
av ERC 2P.
• Kontrollera att det inte finns någon
elektronisk utrustning inom 61 centimeter,
som kan skadas av ERC 2P.
• Det tar ca 7 minuter att genomföra en
förlängning på 1 mm.

2. Avlägsna alla lösa metallföremål från arbetsområdet.

• Avlägsna metallföremål från dina kläder och
från kroppen.
• Avlägsna lösa metallföremål från området
(smycken, knivar, nycklar, etc.).
• Använd inte ERC 2P inom 61 centimeter
från lösa metallföremål. Lösa metallföremål
kan snabbt dras mot magneterna i ERC 2P
och skada dig.
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ANVÄNDNING AV ERC 2P OM DU HAR ETT PRECICE-IMPLANTAT.
Det här avsnittet beskriver hur du använder ERC 2P för att förlänga det implanterade
PRECICE-staget. Detta hjälper dig eller den som behandlar dig att förstå hur man använder
ERC 2P på rätt sätt.
1. Ta ut ERC 2P från fodralet.

Kontrollera att inga av ERC 2P-delarna har
synliga sprickor. Kontrollera att det inte finns
några synliga ledningar på nätsladden. Kontakta
din läkare om det finns sprickor eller synliga
ledningar på nätsladden, och be om en ny
ERC 2P.

Sätt i nätsladden i nätaggregatet.
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2. Anslut ERC till vägguttaget.
STARTSKÄRMEN
När ERC 2P har anslutits tänds kontrollpanelen
och programvaran initieras. Den här skärmen
visas under några sekunder.

3. Bekräfta dina personuppgifter.
Det här avsnittet beskriver skärmarna som visas på kontrollpanelen innan du påbörjar
förlängningen.
SKÄRMEN PATIENT VERIFICATION
(Patientbekräftelse)
När initieringen är klar öppnas skärmen för
patientbekräftelse. Nu är det viktigt att du:
1

2

1

Bekräftar att läkarens namn stämmer.

2

Bekräftar att patient-ID stämmer.

Om denna information stämmer ska du trycka på
den GRÖNA GO-knappen på ERC 2P för att gå
till nästa skärm.
Om den här informationen inte stämmer ska du
kontakta din läkare.
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SKÄRMEN PRESCRIPTION
INFORMATION (Information om
ordinationen)
Den här skärmen visar information om din
ordination:
1

1

2

4

3

2

5

3

4

5

IMPLANTATNUMMER:
Implantatet som ordinationen är avsedd
för. Detta är alltid 1 om du bara har ett
implantat.
Side (Sida): Benet du kommer att
förlänga – right (höger) eller left
(vänster) visas. I det här exemplet visas
”Right”.
Limb (Ben): Det ben du kommer att
förlänga – femur (lårben) eller tibia
(skenben) visas. I det här exemplet visas
”Femur”.
Session Total (Totalt för sessionen):
Mängden förlängning för denna
session.
Daily Total (Totalt för dagen): Den
totala dagliga ordinationen.

Tryck på den GRÖNA GO-knappen på ERC 2P
för att gå till nästa skärm.
SKÄRMEN IMPLANTATSTÄLLE

1

PRECICE-implantatet kan vara placerat på fyra
olika ställen:
(1) Left Tibia (Vänster tibia), (2) Right
Tibia (Höger tibia)
(3) Left Femur (Vänster femur), (4)
Right Femur (Höger femur)
1

Implantatets placering visas och det ben
som ska förlängas markeras i rött. I det
här exemplet har ”Right Femur”
markerats.

Tryck på den GRÖNA GO-knappen på
ERC 2P för att rikta in ERC 2P.
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4. Rikta in ERC 2P över implantatet.
Med hjälp av inriktningsskärmen kan du placera ERC 2P på rätt ställe över PRECICEimplantatet.

Placera ERC 2P på benet med pilarna riktade mot
fötterna. Placera ERC 2P enligt bilden.

Bekräfta att ERC är riktad längs implantatets axel,
med pilarna riktade mot fötterna.

SKÄRMEN FÖR KAMERAPLACERING
Rikta in märket på benet med mitten av det
blinkande hårkorset eller rikta in det med
inriktningslinjen.
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När du har placerat ERC 2P över implantatet och
markeringen syns på skärmen eller är inriktad
med inriktningslinjen, ska du trycka på den
gröna GO-knappen för att påbörja sessionen.
Nu har förlängningen påbörjats.

5. Vad händer under förlängningssessionen? (endast för ETT implantat)
Nu körs ERC 2P och förlängningen har påbörjats.

1
1
2

2

Förloppsindikator: Det här fältet fylls
allteftersom enheten förlänger, för att
övervaka hur förlängningen går. När fältet
är 100 % ifyllt har enheten förlängts till
det ordinerade värdet.
Distance counter (avståndsmätare): Det
här värdet ökar allteftersom enheten
förlängs. Den stoppar vid den ordinerade
längden.

SKÄRMEN CURRENT SESSION
COMPLETED (Den aktuella sessionen är
klar)
När den ordinerade längden för sessionen har
uppnåtts stoppas ERC 2P automatiskt.
Du kan inte justera längden på implantatet mer än
den dagliga ordinationen.
Tryck på den gröna GO-knappen för att avsluta
sessionen.

LC0044 Rev I 03/2022 SV

Sida 26 av 45

Användarhandbok ERC 2P

Modell: ERC 2P

Skärmen SESSION COMPLETED visas.
Dra ur ERC 2P-sladden.
Lägg tillbaka ERC 2P i fodralet.
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ANVÄNDNING AV ERC 2P OM DU HAR TVÅ PRECICE-IMPLANTAT.
Det här avsnittet beskriver hur du använder ERC 2P för att förlänga det implanterade
PRECICE-staget om du har två implantat. Detta hjälper dig eller den som behandlar dig att
förstå hur man använder ERC 2P på rätt sätt.
1. Ta ut ERC 2P från fodralet.

Kontrollera att inga av ERC 2P-delarna har
synliga sprickor. Kontrollera att det inte finns
några synliga ledningar på nätsladden. Kontakta
din läkare om det finns sprickor eller synliga
ledningar på nätsladden, och be om en ny
ERC 2P.

Sätt i nätsladden i nätaggregatet.
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2. Anslut ERC till vägguttaget.
STARTSKÄRMEN
När ERC 2P har anslutits tänds kontrollpanelen
och programvaran initieras. Den här skärmen
visas under några sekunder.

3. Bekräfta dina personuppgifter.
Det här avsnittet beskriver skärmarna som visas på kontrollpanelen innan du påbörjar
förlängningen.
SKÄRMEN PATIENT VERIFICATION
(Patientbekräftelse)
När initieringen är klar öppnas skärmen för
patientbekräftelse. Nu är det viktigt att du:
1

2

1

Bekräftar att
stämmer.

din

läkares

namn

2

Bekräftar att patient-ID stämmer.

Om denna information stämmer ska du trycka på
den GRÖNA GO-knappen på ERC 2P för att gå
till nästa skärm.
Om den här informationen inte stämmer ska du
kontakta din läkare.
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IMPLANTAT nr 1
SKÄRMEN PRESCRIPTION INFORMATION
(Information om ordinationen)
Denna skärm visar information om ordinationen för
det första implantatet:
1

2

1

3

2

3
4

5
4
5

IMPLANTATNUMMER:
Implantatet
som ordinationen är avsedd för (Implantat
1).
SIDE (Sida): Benet du kommer att
förlänga – right (höger) eller left (vänster)
visas. I det här exemplet visas ”Right”.
LIMB (Ben): Det ben du kommer att
förlänga – femur (lårben) eller tibia
(skenben) visas. I det här exemplet visas
”Femur”.
SESSION
TOTAL
(Totalt
för
sessionen): Mängden förlängning för
denna session.
DAILY TOTAL (Totalt för dagen): Den
totala dagliga ordinationen.

Tryck på den GRÖNA GO-knappen på ERC 2P för
att gå till nästa skärm.
IMPLANTAT nr 2
SKÄRMEN PRESCRIPTION INFORMATION
(Information om ordinationen)
Nästa skärm visar information om ordinationen för
det andra implantatet:
1

1

3

2

2

3
4

5
4

5

IMPLANTATNUMMER:
Implantatet
som ordinationen är avsedd för (Implantat
2).
SIDE (Sida): Benet du kommer att
förlänga – right (höger) eller left (vänster)
visas. I det här exemplet visas ”Left”.
LIMB (Ben): Det ben du kommer att
förlänga – femur (lårben) eller tibia
(skenben) visas. I det här exemplet visas
”Femur”.
SESSION
TOTAL
(Totalt
för
sessionen): Mängden förlängning för
denna session.
DAILY TOTAL (Totalt för dagen): Den
totala dagliga ordinationen.

Tryck på den GRÖNA GO-knappen på ERC 2P för
att gå till nästa skärm.
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SKÄRMEN IMPLANTATSTÄLLE
PRECICE-implantatet kan vara placerat på fyra
olika ställen:
(1) Left Tibia (Vänster tibia), (2) Right
Tibia (Höger tibia)
(3) Left Femur (Vänster femur), (4)
Right Femur (Höger femur)
1

1

Placeringen av Implantat 1 visas och
det ben som ska förlängas markeras i
rött. I det här exemplet har ”Right
Femur” markerats.

DU FÖRLÄNGER DET HÄR BENET
FÖRST.
Tryck på den GRÖNA GO-knappen på
ERC 2P för att rikta in ERC 2P.
4. Rikta in ERC 2P över implantatet.
Med hjälp av inriktningsskärmen kan du placera ERC 2P på rätt ställe över PRECICEimplantatet.

Placera ERC 2P på benet över Implantat 1 med
pilarna riktade mot fötterna. Placera ERC 2P
enligt bilden.
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Bekräfta att ERC är riktad längs implantatets
axel, med pilarna riktade mot fötterna.

SKÄRMEN KAMERAPLACERING

Rikta in märket på benet med mitten av det
blinkande hårkorset eller rikta in det med
inriktningslinjen.

När du har placerat ERC 2P över implantatet
och markeringen syns på skärmen eller är
inriktad med inriktningslinjen, ska du trycka på
den gröna GO-knappen för att påbörja
sessionen.
Nu har förlängningen påbörjats.
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5. Vad händer under förlängningssessionen? (endast för TVÅ implantat)
Nu körs ERC 2P och förlängningen av
Implantat 1 har påbörjats.

1

1
2

2

Förloppsindikator: Det här fältet fylls
allteftersom enheten förlänger, för att
övervaka hur förlängningen går. När
fältet är 100 % ifyllt har enheten
förlängts till det ordinerade värdet.
Distance counter (avståndsmätare): Det
här värdet ökar allteftersom enheten
förlängs. Den stoppar vid den ordinerade
längden.

När förlängningen av Implantat 1 är klar
stoppas ERC 2P. Du ombeds att placera enheten
över Implantat 2.
Tryck på den GRÖNA GO-knappen på ERC 2P
för att rikta in ERC 2P. I det här exemplet visas
”Left Femur”.
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6. Rikta in ERC 2P över Implantat 2.
Med hjälp av inriktningsskärmen kan du placera ERC 2P på rätt ställe över PRECICEimplantatet.

Placera ERC 2P på benet över Implantat 2 med
pilarna riktade mot fötterna. Placera ERC 2P
enligt bilden.

Bekräfta att ERC är riktad längs implantatets
axel, med pilarna riktade mot fötterna.

SKÄRMEN KAMERAPLACERING
Rikta in märket på benet med mitten av det
blinkande hårkorset eller rikta in det med
inriktningslinjen.
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När du har placerat ERC 2P över implantatet
och markeringen syns på skärmen eller är
inriktad med inriktningslinjen, ska du trycka på
den gröna GO-knappen för att påbörja
sessionen.
Nu har förlängningen påbörjats.

Nu körs ERC 2P och förlängningen av
Implantat 2 har påbörjats.

1
1
2
2

Förloppsindikator: Det här fältet fylls
allteftersom enheten förlänger, för att
övervaka hur förlängningen går. När
fältet är 100 % ifyllt har enheten
förlängts till det ordinerade värdet.
Distance counter (avståndsmätare): Det
här värdet ökar allteftersom enheten
förlängs. Den stoppar vid den ordinerade
längden.

SKÄRMEN
CURRENT
SESSION
COMPLETED (Den aktuella sessionen är
klar)
När den ordinerade längden för sessionen har
uppnåtts för båda implantaten stoppas ERC 2P
automatiskt.
Du kan inte justera implantatet mer än den
dagliga ordinationen.
Tryck på den gröna GO-knappen för att avsluta
sessionen.
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Skärmen SESSION COMPLETED visas.
Dra ur ERC 2P-sladden.
Lägg tillbaka ERC 2P i fodralet.
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MER INFORMATION.
5.1

Stoppa ERC 2P under förlängningssessionen.

Du kan stoppa ERC 2P när som helst under sessionen. Det är inte farligt att göra detta
eftersom ERC 2P kommer ihåg hur mycket benet har förlängts. Om ett nödstopp krävs
ska du följa nedanstående anvisningar.

1

Du kan trycka på den röda STOPPknappen när som helst under en
förlängnings- eller förkortningssession.
Då stoppas ERC 2P omedelbart.

1

1
1
2
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2

ELAPSED TIME (Förlöpt tid): Den
totala tiden i sekunder som ERC 2P kördes
innan den röda STOPP-knappen trycktes
in visas.
DISTANCE (Avstånd): Det totala
avståndet som ERC 2P förlängde eller
förkortade innan den röda STOPPknappen trycktes in visas.
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Tryck på den gröna GO-knappen för att
återuppta sessionen.

1

5.2

Andra skärmar som kan visas när ERC 2P används.

Följande skärmar kan visas under användningen av ERC 2P.

SKÄRMEN NO SESSION REQUIRED
(Ingen session behövs)
Den här skärmen visas om du försöker använda
ERC 2P mer än den dagliga ordinationen. (En
återställning sker varje dygn.)
Du kan inte förlänga implantatet mer än den
dagliga ordinationen.

KONTAKTA DIN LÄKARE
FÖR ATT FÅ YTTERLIGARE
ANVISNINGAR

LC0044 Rev I 03/2022 SV

FELSKÄRM
Den här skärmen visas om det är något fel på ERC
2P. Följ anvisningarna och kontakta din läkare. På
den här exempelskärmen visas ”Error Code 123”
(felkod 123). Felkoden som visas på din skärm
kan vara en annan.
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•

•
5.4
•
•

5.5
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Underhåll av ERC 2P.
Före varje användning ska du kontrollera delarna och att de olika komponenterna i
ERC 2P är i gott skick. Ring din läkare om det finns synliga ledningar eller sprickor,
så att du kan få en ny ERC 2P.
ERC 2P har inga delar som kan repareras. Försök inte att öppna den.
Rengöring.
Om ERC 2P blir smutsig ska den torkas av med en mjuk trasa fuktad med vatten. Se
till att alla delar är torra innan du lägger tillbaka ERC 2P i fodralet.
Använd inte vanliga rengöringsmedel. Vanliga rengöringsmedel (som Windex® eller
blekmedel) kan skada de elektriska delarna i ERC 2P.
Förvaring.
ERC 2P ska förvaras i fodralet när den inte används.
• Lägg tillbaka ERC 2P i det medföljande
fodralet.
• Kontrollera att alla delar ligger på plats och
att de inte ligger för nära fodralets kanter.
• Stäng igen och lås fodralet.
• Förvara fodralet inomhus. Förvara inte ERC
2P i närheten av ett element eller en kamin
eller i andra områden som kan ha extrema
temperaturer. (Förvara inte ERC 2P i
temperaturer över 60 ºC eller under -10 ºC).

5.6

När och varför du ska gå på läkarbesök för att kontrollera hur det går.

Din läkare talar om när du ska komma på regelbundna återbesök. I normala fall går du på
återbesök på läkarens klinik en gång i veckan under förlängning. Under konsolideringen
kommer du på återbesök en gång i månaden. Om din ERC 2P slutar fungera ska du ringa
läkaren och be om en ny ERC 2P.
Diskutera eventuell smärta eller obehag du upplever med läkaren. Denna behandling kan
orsaka viss smärta och obehag. Detta kan vara en normal del av behandlingen eller ett
symptom på andra problem. Om du upplever smärta eller obehag kan läkaren eventuellt
justera din ordination under behandlingen.
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Om du behöver ytterligare information.

Om du behöver ytterligare information. om PRECICE-systemet eller har frågor om
behandlingen ska du kontakta din läkare.
5.8

Resor.

Resor och internationell användning.
Vi rekommenderar att du inte reser under behandlingen. Om du måste resa ska du först tala
med din läkare. Om du reser utomlands under förlängningen ska du fråga din läkare om du
kan få en ERC 2P som fungerar på den plats du ska åka till.
ERC 2P som handbagage.
ERC 2P får inte läggas i handbagaget. Om du ska flyga måste du lägga ERC 2P i det
incheckade bagaget.
Kontakt med läkaren under resor.
Informera din läkare innan du reser.
5.9

Mer om ditt tillstånd.

Förändringar av livsstilen.
Liksom vid alla benbrott bör du begränsa dina aktiviteter och undvika att belasta benet under
hela behandlingen, och enligt läkarens anvisningar. Påfrestande aktiviteter och belastning av
benet kan leda till allvarliga skador på benet eller göra att implantatet går sönder. Läkaren kan
instruera dig att använda kryckor eller en rullstol för att undvika att belasta benet under
behandlingen.
Under hela tiden du har implantatet får du inte delta i kontaktsporter eller påfrestande
aktiviteter som tyngdlyftning, akrobatik, gymnastik eller rodd förrän din läkare har godkänt
detta.
Följande livsstilsförändringar sker under de olika behandlingsetapperna:
Implantation: Du läggs in på sjukhuset och måste kanske stanna på sjukhuset efter
operationen. Detta tar vanligtvis 5 dagar. Under den här tiden begränsas dina aktiviteter
och du kommer inte att vara hemma.
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Förlängning: Under den här fasen råder läkaren dig att inte belasta benet. Du kanske
behöver kryckor eller en rullstol. Du kommer att gå på regelbundna återbesök (vanligtvis
en gång i veckan) för att kontrollera hur det går.
Konsolidering: Under den här fasen får du fortfarande inte belasta benet, i enlighet med
läkarens anvisningar. Du kan fortfarande behöva kryckor eller en rullstol och har begränsad
rörlighet. Du kommer också att gå på regelbundna återbesök (vanligtvis en gång i
månaden) för att kontrollera hur det går.
Avlägsnande av implantatet: När benet har läkts behövs ytterligare en operation för att
avlägsna staget. Du kommer att vara inlagd på sjukhus tills du har återhämtat dig. Under
den här tiden begränsas dina aktiviteter och du kommer inte att vara hemma.
Håll dig till vårdplanen.
Det är viktigt att du följer behandlingsschemat och ordinationen du fått av läkaren. Referera
till den här broschyren när det behövs. Om du inte följer läkarens anvisningar kan det hända
att implantatet inte förlängs på rätt sätt, och då kan ytterligare en operation krävas.
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6. FELSÖKNING.
Det här avsnittet innehåller en tabell över problem som kan uppstå när du använder ERC 2P och
vad du kan göra.
Om du inte kan rätta till ett problem ska du ringa din läkare och be om hjälp.
Problem.
Du missade en
behandling.

Fönstret på ERC
2P tänds inte.

Möjlig orsak,

Möjlig lösning.

Du glömde.

Kontakta din läkare och be om råd.

ERC 2P har ingen ström.

ERC 2P har skadats.

1.
2.

Kontrollera att ERC 2P-nätsladden är
ansluten till eluttaget.
Anslut ERC 2P till ett annat vägguttag.

Kontakta din läkare och be om en ny enhet.

Det finns sprickor
eller skador på
ERC 2P.

ERC 2P
misstag.

Din ordination är
felaktig.

Läkaren programmerade
Kontakta din läkare.
ordinationen på fel sätt.

Fel Patient-ID eller
läkarnamn.

Läkaren programmerade
Kontakta din läkare.
ordinationen på fel sätt.

Skärmen No
session required
(Ingen session
behövs) visas

Du har uppnått den Vänta till nästa dag. (Det dagliga maxvärdet
dagliga ordinationen.
har en 24-timmars timer)

LC0044 Rev I 03/2022 SV

tappades

av Använd inte ERC 2P. Ring din läkare och
be om en ny enhet.

Sida 42 av 45

Användarhandbok ERC 2P

Modell: ERC 2P

ERC 2P – FELKODER

FELSKÄRM
CONTACT YOUR
PHYSICIAN FOR FURTHER
INSTRUCTIONS

Den här skärmen visas om det är något fel på
ERC 2P.
Kontakta din läkare berätta vilken felkod som
visas. Han eller hon kan ge dig ytterligare
upplysningar och skicka en ny ERC 2P till dig.

MÖJLIG FELKOD

CONTACT YOUR
PHYSICIAN FOR FURTHER
INSTRUCTIONS

CONTACT YOUR
PHYSICIAN FOR FURTHER
INSTRUCTIONS
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Funktionsfel i fast programvara.
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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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Funktionsfel i sensor.

Funktionsfel i magnet.

Funktionsfel i motorn.

Funktionsfel i motorn.
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Om du vill ha mer information om PRECICE-systemet ska du
ringa:

+1 855 435 5477
Denna produkt och dess användning kan omfattas av ett eller flera av följande patent i USA och internationellt: 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. Andra patentsökningar har inlämnats i USA och
internationellt.

NuVasive Netherlands B.V.
Jachthavenweg 109A
1081 KM Amsterdam,
Nederländerna
+31.20.72.33.000
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.
101 Enterprise, Suite 100
Aliso Viejo, CA 92656
USA
1-855-435-5477
Australiensk sponsor
Life Healthcare Pty Ltd.
Level 8, 15 Talavera Road
North Ryde NSW 2113
Australien
NuVasive Switzerland GmbH
c/o Domenghini & Partners AG
Falkengasse 3
6004 Luzern, Schweiz
Ansvarig person i Storbritannien:
NuVasive UK Limited
Suite B, Ground Floor, Caspian House
The Waterfront, Elstree Herts
Storbritannien
Endast på läkares ordination
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