
 
Ръководство за пациента ERC 4P  Модел: ERC 4P 

 

 
LC0265-D 04/2022  BG Стр. 1 от56 

.  
 
 

Външно дистанционно управление (ERC 4P) 
 

Ръководство за пациента 
 
 
 

 
 



 
Ръководство за пациента ERC 4P  Модел: ERC 4P 

 

 
LC0265-D 04/2022  BG Стр. 2 от56 

ВНИМАНИЕ: ФЕДЕРАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОГРАНИЧАВА ТОВА УСТРОЙСТВО ДО ПРОДАЖБА ОТ 
СТРАНА НА ИЛИ ПО ПРЕДПИСАНИЕ НА ЛЕКАР. 

 
 

За лекари: Прегледайте Ръководството за експлоатация на ВнДУ PRECICE и 
Инструкциите за употреба на PRECICE, за да се запознаете с клиничната настройка и 
информацията за медицински специалисти. Дайте екземпляр от това Ръководство за 
пациента за ВнДУ PRECICE на всеки пациент и го прегледайте заедно с пациента преди 
лечението. Непременно запишете предписаното на пациента лечение на следващата 
страница. 

 
 

За пациенти: Прочетете цялата тази брошура преди да използвате ВнДУ PRECICE. 
Преглеждайте тази брошура когато и да било по време на лечението ви. Също така можете 
да разговаряте с вашия лекар по всякакви въпроси, които имате. 

 
 
 
 
 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ: 
 
 
 
 

101 ENTERPRISE, SUITE 100 | ALISO VIEJO, CA 92656 ТЕЛ.: (+1) 855-435-5477 | ФАКС: (+1) 949-837-3664 
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1. МОЕТО ПРЕДПИСАНИЕ 
Дата Местоположение 

на импланта 
Разстояние на сеанс 

(пример: 0,25 mm) 
Сеанси на ден 

(пример: 4 пъти на 
ден) 

Общо за деня 
(пример: 1,00 mm) 

     
     
     
     

Къде трябва да се постави ВнДУ по време на всеки сеанс: 
(Оградете общото местоположение – ще има конкретно обозначение на крака или ръката ви) 

 

ИМПЛАНТ №1 
 
 Десен крак 
 Ляв крак 
 Десен крак 
 Лява ръка 
 Пищял 
 Бедрена кост 
 Раменна кост 

ДЯСНА 
СТРАНА 

ЛЯВА 
СТРАНА 

 
 
 

Раменна 
кост 

 
 
 
 
 
 
 

Бедрена 
кост 

 
 
 

Пищял 

 
 
 

Раменна 
кост 

 
 
 
 
 
 
 

Бедрена 
кост 

 
 
 

Пищял 

ИМПЛАНТ №2 
 
 Само един имплант 

 
 Десен крак 
 Ляв крак 
 Десен крак 
 Лява ръка 
 Пищял 
 Бедрена кост 
 Раменна кост 

Специални бележки(пример: постоянно използване на патерици):    
 

 
Имате ли нужда от помощ? Обадете се на: 

Моя доставчик:   
Телефон:   

Моя лекар:   
Телефон:   
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА СИМВОЛИТЕ 
 

За речник на символите, моля, вижте https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary 
За символи, специфични за ERC 4P вижте таблицата по-долу.  
 

Символ Определение 

IPX0 Изделието не предлага специална защита от 
проникване на течности. 

 

Клавиш(и) за връщане назад: Това са клавиши на 
сензорния екран, които, когато се покажат и 
натиснат от потребителя, дават възможност за 
връщане към предишен екран или състояние на 
софтуера. 

 

Клавиш за продължение: Това е клавиш на 
сензорния екран, който, когато се покаже и натисне 
от потребителя, дава възможност за преминаване 
към следващия екран или състояние на софтуера. 

 

Клавиш за нулиране на стойността: Когато се покаже 
до изписана стойност, този клавиш на сензорния 
екран дава възможност на потребителя да нулира 
стойността като го натисне. 

 

Клиничен клавиш: Този клавиш на сензорния екран 
дава възможност за достъп на клиницист до 
софтуерни режими, ограничени до лица, които не са 
пациенти. За достъп до тези режими се изисква 
парола. 

 

Клиничен клавиш (по време на режим за пациенти): 
Този клавиш на сензорния екран дава възможност за 
достъп на клиницист до софтуерни режими, 
ограничени до лица, които не са пациенти. За достъп 
до тези режими се изисква парола. 

 

Бутон за управление в мигащо зелено: Цифров бутон 
на сензорния екран, който се използва от 
потребителите за започване на терапевтичната 
процедура. 

 

Бутон за управление в плътно червено: Цифров 
бутон на сензорния екран, който се използва от 
потребителите за поставяне на пауза или спиране на 
терапевтичната процедура по всяко време. 

 

Линия за подравняване: Този символ на линия, 
обозначен на ERC 4P, определя центъра на 
дължината на магнита на ERC 4P. Той може да се 
използва като начин за подравняване на магнита на 
ВнДУ към магнита на импланта въз основа на 
линиите или конците, разположени на крайника на 
пациента. 

https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary
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Ориентация на положението на ERC 4P със 
СТРЕЛКИ: Този символ и обозначение показват 
ориентацията на ERC 4P по отношение на пациента. 
Пациентът трябва да може да вижда този символ със 
стрелките, насочени към ходилата му. ЛЯВО (LEFT) 
показва, че лявата страна на устройството е 
разположена от лявата страна на пациента. ДЯСНО 
(RIGHT) показва, че дясната страна на устройството 
е разположена от дясната страна на пациента. 

 

Ориентация на положението на ERC 4P със 
СТРЕЛКИ: Този символ и обозначение показват 
ориентацията на ERC 4P по отношение на пациента. 

 

Откриване на некуплиран имплант: Изписването на 
този символ показва, че ERC 4P не открива магнита 
на импланта или неговото въртене. 

 

Откриване на куплиран имплант: Изписването на 
този символ показва, че ERC 4P е открил магнита на 
импланта и че той се върти правилно.  

 

 
 

Екран с анатомични инструкции 
 
Конкретната за пациента лява или дясна бедрена 
кост, пищял или раменна кост ще бъде подчертана 
на екрана за идентифициране на точно този крайник, 
който има имплант PRECICE. Има 6 (шест) 
възможни места на импланта, като само едно от тях 
ще бъде показано с плътен лилав цвят. 

 

 

Екран за системна грешка 
 
Този екран ще се появи на контролния панел, когато 
е възникнала грешка при работата на ERC 4P. 
 
На тази фигура като пример е даден „КОД: 104“. На 
екрана може да се покаже друг код и друга 
информация. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕЧНИК 
В този раздел се дават определения на думите, които се използват в това ръководство. 

Активно медицинско изделие: Терминът „активно“ означава всяко медицинско изделие, което 
се нуждае от захранване. Захранването може да бъде доставено по всякакъв начин, включително 
електричество, батерия или газ. Примерите за активни изделия включват апарати за командно 
дишане, кардиостимулатори и устройства за наблюдение на пациенти. 

Задвижващ механизъм: Частта на изделието PRECICE, която при задвижване може да се 
променя по дължина. 

Противопоказание: Всяко състояние, което прави системата PRECICE нежелателна или 
непрепоръчителна. 

Куплиране: Сдвояване на ВнДУ с изделието PRECICE по магнитен път. 

Дистракция: Дистракция означава разтягане или удължаване. Системата PRECICE се използва 
за дистракция или ретракция на костите. 

Ретракция: Ретракция означава скъсяване. Системата PRECICE се използва за дистракция или 
ретракция на костите. 

Електронно изделие: Това означава всяко изделие, което има захранващ кабел, включен към 
електрозахранването или работи с батерия. Примерите включват компютри и мобилни 
телефони. 

ВнДУ: ВнДУ означава външно дистанционно управление. ВнДУ се използва за регулиране на 
изделието PRECICE, което се намира в крака ви или ръката ви, от място извън тялото ви. 
Системата на ВнДУ се състои от ВнДУ и кабел за зареждане. 

Бедрена кост: Бедрената кост е костта в бедрото на крака. Тя е най-голямата кост на тялото и се 
намира между хълбока и коляното. 

Раменна кост: Раменната кост е костта в горната част на ръката. Това е костта, която се намира 
между рамото и лакътната става. 

Имплант: Имплантът е изделие, което е имплантирано в тялото за известен период от време. 

Интрамедуларен: Интрамедуларен означава намиращ се вътре в костта. 

ЯМР: ЯМР означава ядрено-магнитен резонанс, което е медицински похват за визуализиране на 
структури в тялото. 

Остеопения: Остеопенията е състояние, при което костната плътност е по-ниска от нормалната. 

Кардиостимулатор: Изкуствен уред за стимулиране на сърдечния мускул и регулиране на 
неговите контракции. 

Изделие PRECICE: Изделието PRECICE е регулируемият имплант, който се имплантира в 
костта на крака (пищяла или бедрената кост) или костта на ръката (раменната кост). То се 
удължава от ВнДУ от място извън тялото ви. 

Регенерация: Регенерация означава нов растеж. В това ръководство тя означава растеж на нова 
костна тъкан. 
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Пищял: Пищялът (или тибията) е голямата кост на крака между коляното и глезена. 

Отстраняване на неизправности: Процесът на решаване на проблеми или определяне защо 
нещо не работи правилно. 

 

4. ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: Защо се използва PRECICE? 
Външното дистанционно управление, модел ERC 4P на фирмата NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. (NSO) представлява преносима ръчна система, използвана за дистракция 
или ретракция на системите Precice по неинвазивен начин. 

 
Според Показанията за употреба на ВнДУ PRECICE при употреба със системата Precice 
(включително Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde и Precice Bone Transport), 
изделието е показано за удължаване на крайниците, фиксиране на отворени и затворени 
фрактури, псевдоартроза, неправилни сраствания, несраствания или дистракционна 
остеогенеза на дълги кости. 
 
Според Показанията за употреба на ERC 4P при употреба със системата Precice Plating, 
изделието е показано за удължаване на крайниците, фиксиране на отворени и затворени 
фрактури, псевдоартроза, неправилни сраствания и несраствания на дълги кости при 
педиатрични и възрастни пациенти с малък ръст. 
 
Според Показанията за употреба на ERC 4P при употреба със системата Precice Ankle 
Salvage, изделието е предназначено за тибио-тало-калканеални фузии. Когато се използва 
за тибио-тало-калканеална фузия, системата Precice Ankle Salvage може да се използва за 
фиксиране на отворени и затворени фрактури, псевдоартроза, неправилни сраствания, 
несраствания или костен транспорт на дълги кости в близост до мястото на фузията. 
След постигането на тибио-тало-калканеална фузия изделието може да се използва за 
последващо удължаване на крайника. 
 
След като вашият лекар имплантира импланта PRECICE в крайника ви, вие ще 
използвате ВнДУ за удължаване или скъсяване на изделието. Фазата на удължаване или 
скъсяване обикновено започва 5 дни след операцията. Ще правите импланта PRECICE 
малко по-дълъг или малко по-къс всеки ден (обикновено с около 0,75 до 1 милиметър 
всеки ден). Тази фаза на лечението ви може да продължи до 80 дни. Вашият лекар ще ви 
каже до каква степен и колко често да регулирате импланта PRECICE. Обикновено 
приблизително един път в седмицата ще ходите при вашия лекар за проверка на 
напредъка ви. При тези посещения лекарят може да ви направи рентгенова снимка на 
крака или ръката. За импланти в бедрената кост или пищяла, вашият лекар също ще ви 
каже да използвате патерици и да избягвате да натоварвате крака си с импланта 
PRECICE. За импланти в раменната кост, вашият лекар ще ви каже да избягвате да 
използвате и натоварвате ръката си с импланта PRECICE. Добрият резултат изисква 
активното ви сътрудничество и отдаденост на определени задачи. Ако не следвате 
указанията на вашия лекар, можете сериозно да си навредите. 
 
След като кракът или ръката ви достигнат желаната дължина, ще спрете да използвате 
ВнДУ. Това ще позволи на костта ви да зарасне. 
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По време на фазата на консолидация костта зараства. С времето костта ви ще се промени 
или регенерира от мек материал в твърда кост. Този процес на зарастване обикновено 
отнема около 2 месеца за всеки два сантиметра, с които костта ви е била удължена или 
съкратена. По време на този процес на зарастване е много важно да следвате всички 
указания на вашия лекар. Ще продължите да ходите при вашия лекар, обикновено един 
път в месеца. 

 
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Кой не може да ползва системата PRECICE? 

 
 

 
Важна информация за безопасност – Прочетете преди употреба! 

Моля, прочетете и обмислете информацията в това ръководство, 
преди да вземете решение за лечението си. 

 
В този раздел се описват противопоказанията по отношение на системата PRECICE. Ако 
имате някое от тези противопоказания, не можете да използвате изделието PRECICE. 

 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Вашият лекар ще провери следното, за да види дали системата PRECICE 
(включително Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde и Precice Bone Transport) 
би била подходяща за Вас: 

• Пациенти с неправилен диаметър на костта, който би предотвратил вкарването на 
пирона Precice 

• Пациенти, при които пиронът Precice би пресичал ставни пространства или би 
отварял епифизарни растежни плочи 

• Пациенти със заличен медуларен канал или други състояния, които обикновено 
забавят зарастването, като например ограничения на кръвоснабдяването, 
периферно съдово заболяване или данни за неадекватна васкуларност 

• Пациенти, които не желаят или не са в състояние да следват указанията за 
следоперативни грижи 

• Инфекция или патологични състояния на костта, като например остеопения, които 
биха попречили на възможността за здраво фиксиране на изделието 

• Пациенти с фрактури от IIIB или IIIC степен по Класификационната система за 
отворени фрактури на Густило 

• Пациенти с анамнеза за нервни парализи 
• Алергии и чувствителност към метали 

 
Precice Bone Transport има следните допълнителни противопоказания: 

• Пациенти с максимален костен дефект до не повече от 100 mm. 
• Пациенти с прекомерно увреждане на кожата и недостатъчно покритие от меки 

тъкани на мястото на фрактурата. 
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Моля, прегледайте таблиците по-долу за противопоказания по отношение на телесното тегло и 
максималното разстояние от повърхността на третирания крайник до повърхността на 
интрамедуларния канал. 

За пирони Precice и Precice Unyte 

Крайник Модел 
PRECICE Диаметър на пирона 

Максимално разстояние 
от повърхността на 

третирания крайник до 
повърхността на 

интрамедуларния канал  

Максимално 
тегло на 
пациента 

Пищял  

C 
8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm 

10,0 mm, 10,5 mm 13 mm 57 kg 

10,7 mm, 11,5 mm, 12,5 mm 16 mm 114 kg 

J 8,5 mm 13 mm 57 kg 
10,7 mm, 12,5 mm 16 mm 114 kg 

Q 8,5 mm 13 mm 57 kg 
10,7 mm 16 mm 57 kg 

Бедрена кост 

A-G (с 
изключение 
на C), V, X 

8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm 
10,0 mm, 10,5 mm 45 mm 57 kg 

10,7 mm, 11,5 mm 75 mm 114 kg 
12,5 mm 90 mm 114 kg 

H, K, U 
8,5 mm 45 mm 57 kg 

10,7 mm 75 mm 114 kg 
12,5 mm 90 mm 114 kg 

N, M, P 8,5 mm 45 mm 57 kg 
10,7 mm 75 mm 57 kg 

Раменна кост L, M 8,5 mm 

165 - 210 mm 
дължина преди 

дистракция 
25 mm Не може да носи 

тегло 

225 - 300 mm 
дължина преди 

дистракция 
45 mm Не може да носи 

тегло 

 
За пирони Precice Stryde 

Крайник 
Модел(и) 
PRECICE 
STRYDE 

Диаметър на пирона 

Максимално разстояние от 
повърхността на третирания 
крайник до повърхността на 

интрамедуларния канал 

Максимално тегло на 
пациента 

Пищял C, SJ 
10,0 13 mm 69 kg 
11,5 16 mm 91 kg 
13,0 16 mm 114 kg 

Бедрена 
кост 

A, B, C, 
E, V, X 

10,0 70 mm 69 kg 
11,5 85 mm 91 kg 
13,0 100 mm 114 kg 

 
За пирони Precice Bone Transport 

Крайник 
Модел 

PRECICE Bone 
Transport 

Диаметър 
на пирона 

(mm) 

Максимално разстояние 
от повърхността на 

третирания крайник до 
повърхността на 

интрамедуларния канал 

Макс. издържано 
тегло на пациента  

За използване с 
частично резбовани 

винтове 

Макс. издържано тегло 
на пациента 

За използване с напълно 
резбовани винтове 

Пищял  C, SJ 
10,0 19 mm 11 kg 11 kg 
11,5 19 mm 86 kg 57 kg 
13,0  19 mm 114 kg 57 kg 

Бедрена 
кост 

A, B, BT, D, DT, 
E, V, X, SE, SB, 

SD, SA 

10,0 64 mm 11 kg 11 kg 
11,5 69 mm 86 kg 57 kg 
13,0 85 mm 114 kg 57 kg 
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Вашият лекар ще провери следното, за да види дали системата Precice Plating би била подходяща за Вас:  

• Инфекция или заболяване на костите, което би попречило на успешното използване и работа 
на изделието. 

• Пациенти с фрактури от IIIB или IIIC степен по Класификационната система за отворени 
фрактури на Густило-Андерсън 

• Алергии и чувствителност към метали. 
• По отношение на бедрената кост, пациенти, при които разстоянието от повърхността на кожата 

до плочата Precice е повече от 38 mm. По отношение на пищяла, пациенти, при които 
разстоянието от повърхността на кожата до плочата Precice е повече от 20 mm.  

• Пациенти с неправилна форма/размер на костта, което би предотвратило вкарването на плочата 
Precice. 

• Пациенти, чието състояние обикновено предотвратява зарастването, като например 
ограничения на кръвоснабдяването, периферно съдово заболяване или данни за неадекватна 
васкуларност. 

• Пациенти, които не желаят или не са в състояние да следват указанията за грижи след 
хирургична операция. 

 
Вашият лекар ще провери следното, за да види дали системата Precice Ankle Salvage би била подходяща 
за Вас:  

• Инфекция или заболяване на костите, което би попречило на успешното използване и работа 
на изделието. 

• Пациенти с недостатъчно количество или качество на костта, което предотвратява 
стабилизирането или фузията на ставите. 

• Пациенти с недостатъчна плантарна подложка. 
• Пациенти с интактна асимптоматична субталарна става. 
• Пациенти с фрактури от IIIB или IIIC степен по Класификационната система за отворени 

фрактури на Густило. 
• Алергии и чувствителност към метали. 
• Пациенти с неправилен диаметър на костта, който би предотвратил вкарването на пирона 

Precice Ankle Salvage. 
• Пациенти със прекалено повреден медуларен канал или други състояния, които обикновено 

предотвратяват зарастването, като например ограничения на кръвоснабдяването, тежко 
периферно съдово заболяване или данни за неадекватна васкуларност. 

• Пациенти с тежка деформация в дължината на костта 
• Пациенти с неправилно подравняване на пищяла (> 10 градуса в сагитална или коронална 

равнина). 
• Пациенти, които не желаят или не са в състояние да следват указанията за грижи след 

хирургична операция. 
• Пациенти с максимално разстояние от повърхността на третирания крайник до вътрешното 

костномозъчно пространство над 25 mm. 
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6. КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ СЕРИОЗНА 
ВРЕДА? (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) 

В този раздел се описват предупрежденията, свързани свъншното дистанционно 
управление ERC 4P. Това ще ви помогне да избегнете сериозна вреда, когато използвате 
ERC 4P. Моля, прочетете всички тези предупреждения, преди да използвате ERC 4P. 

 

 
 

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ * 
Препоръчват се ежеседмични рентгенови снимки за оценка на 
действителната дължина на дистракцията при пациенти, подложени на 
процедура за удължаване.  

 

 
 

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ * 
По време и след компресия се препоръчва рентгеново изображение за 
оценка на компресията и заздравяването на костта. 

 

 
 

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ * 
Преди работа с това изделие се изисква съответно обучение за работа с 
външното дистанционно управление. Използвайте външното 
дистанционно управление само по начин, съобразен с това Ръководство 
за експлоатация. Всяка алтернативна употреба може да доведе до 
нараняване или имуществени щети. 
 

 

 
 

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ * 
Това оборудване може да причини радиосмущения или да наруши 
работата на оборудване, намиращо се в близост до него. Може да се 
наложи да се предприемат смекчаващи мерки, като например 
преориентиране или преместване на външното дистанционно 
управление или екраниране на местоположението му. 
 

 

 
 

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ* 
Това изделие не е тествано за съвместимост в среди, където се използва 
ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и не бива да влиза в отделение за 
ЯМР. 

 

 
 

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ * 
Лицата с кардиостимулатор или подобно медицинско помощно 
средство не трябва да боравят с външното дистанционно управление 
или да бъдат излагани на него. Силните магнитни полета може да 
повлияят на работата на такива изделия. 
 

 

 
 

7. ВНИМАНИЕ * 
Асоциацията по редкоземен магнетизъм няма сведения за никакви 
положителни или отрицателни въздействия върху здравето в резултат 
на боравенето с редки земни магнити. Препоръчва се обаче бременните 
жени да не боравят с много силни редки земни магнити (ВнДУ). 
 

 

 
 

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ * 
Външното дистанционно управление използва силен постоянен магнит. 
Неправилната употреба на тази система може да причини сериозни 
наранявания. Винаги дръжте здраво външното дистанционно 
управление и внимавайте за наличието на други предмети във вашата 
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работна зона. Външното дистанционно управление може да бъде 
изтеглено от ръцете ви или пък то може да притегли други предмети, 
ако се доближи твърде близо до други магнитни предмети.  
 
Преди употреба се уверете, че има поне 2 фута (60 сантиметра) 
разстояние около работната зона без метални предмети като например 
инструменти и приспособления. Това включва лични предмети като 
бижута, часовници, ключове и мобилни телефони. Не използвайте 
ВнДУ с метални/магнитни предмети в близост до определената зона на 
работа. 

 
 

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ * 
Проявявайте внимание, ако това оборудване се повреди, защото 
парчетата от счупени магнити са много остри. При боравене със 
счупени магнити, трябва винаги да работите с дебели защитни 
ръкавици. Свържете се с NuVasive Specialized Orthopedics, ако ВнДУ е 
повредено. 

 

 

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ * 
Никога не поставяйте външното дистанционно управление в близост до 
електронни носители или уреди. Силното магнитно поле може да 
повреди магнитните носители като дискети, кредитни карти, магнитни 
карти за самоличност, касетофонни ленти, видеокасети или други 
подобни устройства. То също така може да повреди телевизори, 
видеорекордери, компютърни монитори и други CRT дисплеи. 

 

 
 

11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ * 
ВнДУ не трябва никога да се експлоатира в обогатена с кислород или 
запалима среда. 

 

 
 

12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ * 
В това изделие няма компоненти за обслужване от потребителя. Не 
отваряйте устройството. Това може да доведе до тежки телесни 
наранявания или повреда на оборудването. Сервизното обслужване 
трябва да се извършва само от квалифициран персонал. 

 

 
 

13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ * 
Използвайте само предоставения за ВнДУ кабел за зареждане. 
Свържете се с NuVasive Specialized Orthopedics за подмяна на кабела за 
зареждане. 

 

 
 

14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ * 
Не използвайте това оборудване в присъствието на запалими 
анестетици. 

 

 
 
 

15. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ* 
Външното дистанционно управление трябва да се поставя точно над 
областта на тялото, където се намира магнитната част на импланта. Не 
поставяйте ВнДУ близо до други части на тялото, например такива, в 
които може да има импланти с феромагнитен материал. Когато ВнДУ 
не се използва активно върху пациента, то винаги трябва да се 
съхранява в защитната му кутия. 

 

 
 

16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ* 
Не оставяйте ВнДУ без надзор около деца. ВнДУ не е предназначено за 
използване от лица на възраст под 18 години. Използването на това 
изделие от лица на възраст под 18 години може да доведе до неправилна 
употреба, което може да доведе до необходимостта от друга операция 
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17. ВНИМАНИЕ* 
Въпреки че няма данни за неврологични увреждания или увреждания 
на меките тъкани, лекарят трябва да ги вземе предвид, когато 
предписва по-дълъг сеанс на дистракция или ретракция. 

 

 
 

18. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ* 
Не работете с ВнДУ, ако е изпуснато от височина от 3 фута (1 м) или 
повече. Не работете с устройството, ако е налице физическа повреда 
(например неочакван шум, пукнатини). Ако това се случи, моля, 
обадете се на производителя NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. и ще 
бъде предоставено устройство за замяна. 
 

 

 
 

19. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ* 
Не повдигайте ВнДУ с помощта на адаптерния кабел. Моля, върнете 
ВнДУ. 

 

 

20. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ* 
ВИНАГИ СЛЕДВАЙТЕ предписанието и указанията от вашия лекар, 
когато използвате ВнДУ. Ако не спазвате даденото ви предписание, 
костта ви може да зарасне неправилно или изобщо да не зарасне. 
 
Ако използвате ВнДУ по-рядко, отколкото ви е предписал вашият 
лекар, костта ви може да се втвърди по-рано, отколкото трябва. Тя 
също така ще спре да се удължава или скъсява преди да е достигнала 
целевата си дължина. Ако това се случи, може да се наложи друга 
операция за това костта ви да придобие правилната дължина. 
 
Ако използвате ВнДУ повече, отколкото ви е предписано от вашия 
лекар, може да удължите или скъсите костта твърде бързо. Това може 
да причини костта ви да зарасне неправилно или изобщо да не зарасне. 
Ако това се случи, може да се наложи друга операция за лекуване на 
костта, която не иска да зарасне. 

 

 

21. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ* 
ВИНАГИ поставяйте ВнДУ върху кожата точно над импланта и в 
правилната посока. Поставянето на ВнДУ не там, където трябва на 
крака или ръката може да доведе до това костта да не се удължава или 
скъсява правилно. Костта ви може да се втвърди по-рано, отколкото 
трябва, ако не се удължава или скъсява правилно. Може да се наложи 
друга операция за това костта ви да придобие правилната дължина. 

 

 

22. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ* 
Подравнете ВнДУ към ходилата на пациента, както е показано на 
снимката по-долу. Екранът на дисплея трябва да е обърнат към вас, за 
да може да се чете. Ако ВнДУ е насочен в погрешна посока, имплантът 
PRECICE няма да се удължава или скъсява правилно и това може да 
доведе до необходимостта от друга операция. Тази фигура показва 
правилната посока за насочване на ВнДУ. 
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23. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ* 
За избягване на инфекция, не поставяйте ВнДУ върху открита рана на 
кожата си. Може да ви се наложи медицинска намеса или операция за 
лечение на евентуална инфекция. Всяко порязано място на кожата ви 
представлява открита рана. 

 

 

24. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ* 
Винаги обсъждайте с вашия лекар всякакви болки или дискомфорт, 
които изпитвате. Това лечение може да причини известна болка и 
дискомфорт. Вашият лекар може да поиска да коригира предписанието 
ви по време на лечението, ако изпитвате болка или дискомфорт. 

 

 

25. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ* 
Непременно преминавайте обучение от страна на вашия лекар или 
медицинска сестра, преди да използвате ВнДУ. Неправилното 
използване на ВнДУ може да причини костта ви да се втвърди по-рано, 
отколкото трябва или изобщо да се втвърди. Това може да доведе до 
необходимостта от друга операция. 

 

 

26. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ* 
Следвайте указанията, които ви дава вашият лекар за това до каква 
степен можете да натоварвате крака или ръката си по време на 
лечението. Ако натоварвате крака или ръката си повече, отколкото 
препоръчва вашият лекар, имплантът може да се повреди или счупи. 
Това може да доведе до необходимостта от друга операция. 

 

 

27. СПЕЦИАЛНО УКАЗАНИЕ * 
Не съхранявайте ВнДУ в близост до зони, които може да имат 
екстремни температури. Някои зони могат да включват нагревател или 
камина. Екстремни са всички температури над 140ºF/60ºC или под 
14ºF/-10ºC. ВнДУ не е тествано при тези температури и е възможно да 
не работи правилно. Прегледайте раздела за отстраняване на 
неизправности, ако имате някакви проблеми с ВнДУ. 
 

 

 

28. СПЕЦИАЛНО УКАЗАНИЕ * 
Предприемайте действия при всички съобщения за грешки. 
Прегледайте раздела за отстраняване на неизправности, за да научите 
как да реагирате на дадено съобщение за грешка. Ако не предприемете 
действия след съобщение за грешка, това може да доведе до неправилна 
работа на ВнДУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ?  

Има рискове, свързани с операцията за имплантиране на импланта PRECICE в крайника 
ви. Рисковете, свързани с анестезията и хирургичните рискове са същите, както при 
всеки пациент, подложен на хирургична процедура. Изброените рискове може да 
доведат до необходимостта от допълнителни медицински или хирургични процедури с 
цел коригиране. 
 
Рисковете, свързани с анестезия и хирургична операция включват: 

• Може да имате реакция към лекарствата, които са ви дадени по време на операцията. 
• Може да получите инфекция по време на или след операцията. 
• Може да получите емболия по време на или след операцията. 
• Може да изпитате известна скованост или болезненост от операцията. 
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• Може да изпитате известна болка от операцията. 
• Може да изпитате известно кръвотечение от операцията. 
• Може да имате алергична реакция към лекарствата. 
• Може да имате алергична реакция към изделията, използвани за лечението ви по 

време на операцията. 
• Може да получите инсулт от операцията. 
• Може да получите сърдечен удар (инфаркт на миокарда) от операцията. 
• Може да получите пневмония от операцията. 
• Може да умрете от операцията. 

Допълнителните потенциални рискове от процедурата за удължаване/скъсяване на 
крайника включват: 

• Възможно е да почувствате болка от удължаването или скъсяването на костта. 
• Възможно е да има забавено срастване или несрастване на костта (костта не зараства). 
• Възможно е винтовете да се извадят или да се счупят. 
• Възможно е да има инфекция. 
• Възможно е имплантът да откаже или да се счупи. 
• Възможно е костта да се консолидира (да се втвърди) преди удължаването или 

скъсяването да е завършило. 
• Възможно е да имате скованост на меките тъкани в крайника, която може да причини 

болка. 
• Възможно е да изпитате мускулна слабост в резултат на това, че не използвате 

имплантирания крайник. 
• Възможно е да получите нервно увреждане. 

 
Допълнителните рискове, свързани с използването на ВнДУ, включват: 

• Неправилното подравняване или неправилното разположение на ВнДУ може да 
доведе до това имплантът да не се удължава или скъсява, което може да доведе 
до преждевременна консолидация на костта. 

• Поставянето на ВнДУ в погрешна посока може да доведе до противоположно 
въздействие (удължаване/скъсяване) върху импланта, вместо това, което е било 
предписано. Имайте предвид, че имплантът не може да бъде скъсен по-малко от 
първоначалната му програмирана дължина. 

• Може да възникне прекомерна дистракция или ретракция поради неправилно 
програмиране на ВнДУ от страна на лекаря. Това може да доведе до 
несрастване на костта. 
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8. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
Противопоказания за използване на системата PRECICE (включително Precice IMLL, 
Precice Unyte, Precice Stryde, Precice Bone Transport, Precice Plate, и Precice Ankle Salvage): 
 

• Имплант, който се вкарва в костта на крака или ръката ви и може да се 
регулира по дължина 

o Задвижващият механизъм е частта на изделието, която при задвижване може да 
се променя по дължина 

• Винтове, които прикрепват изделието към костта ви 
• Външно дистанционно управление (ВнДУ) 

 
Имплантът има част, която се нарича „задвижващ механизъм”, която може да се променя 
по дължина. Задвижващият механизъм има малък магнит, който позволява на импланта 
да се удължи или да се скъси, когато магнитът се завърти от ВнДУ. ВнДУ е преносимо 
устройство с голям магнит. Магнитът в задвижващия механизъм се завърта, когато ВнДУ 
се постави върху крака ви или ръката ви и се включи. Когато имплантът се удължи, костта 
на крака или ръката ви също ще се удължи. Когато имплантът се скъси, костта на крака 
или ръката ви също ще се скъси. 

 
Фигура 1: Изделието PRECICE, имплантирано в бедрената кост 

Проксимални винтове 

Магнитен задвижващ 
механизъм (вътре в импланта) 

Дистракционен лост 

Дистални винтове 
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Изделие PRECICE за 
 

a. Какво става по време на и след лечението? 
 

Лечението ви се състои от 4 фази. 
 

1) Имплантация: Това е фазата, когато ви оперират. Вашият лекар имплантира 
импланта PRECICE в крайника ви. 

2) Удължаване/скъсяване: В тази фаза ще удължавате или скъсявате крака или 
ръката си всеки ден. Около 5 дни след операцията ви, ще отидете при вашия лекар 
за първото удължаване или скъсяване. Лекарят ще ви наблюдава докато 
използвате ВнДУ, за да удължите или скъсите крака или ръката си и ще отговори 
на всякакви въпроси, които може да имате. Когато сте вкъщи, ще използвате 
ВнДУ, за да удължите или скъсите крака или ръката си още малко всеки ден 
(обикновено с около 1 mm на ден). Непременно следвайте указанията на вашия 
лекар. Ще ходите при вашия лекар приблизително един път в седмицата за 
проверка на напредъка ви. При тези посещения лекарят може да ви направи 
рентгенова снимка на крака или ръката. 

 
3) Консолидация: След като кракът или ръката ви е с 

правилната дължина, ще спрете да удължавате или 
скъсявате крака или ръката си всеки ден. Сега ще дадете 
възможност на крака или ръката си да зарасне и да 
укрепне. Това е фазата на консолидация. През тази фаза 
вашият лекар ще ви преглежда приблизително един път в 
месеца за проверка на напредъка ви. Вашият лекар ще ви 
каже до каква степен можете да натоварвате крака или 
ръката си. Важно е да следвате всички указания на вашия 
лекар. 

 
 
 
 

4) Отстраняване: Имплантът PRECICE ще трябва да бъде отстранен от крака или 
ръката ви в рамките на една година след операцията. Лекарят ви ще насрочи 
друга операция за отстраняване на импланта PRECICE. След операцията ще 
останете в болницата докато не се възстановите достатъчно, за да се приберете 
вкъщи. Вашият лекар ще ви каже кога можете да продължите обичайния си начин 
на живот, след като сте се възстановили напълно от операцията. 

 
b. Какво става след операцията? 

 
• Имплантация: Ще останете в болницата след операцията за имплантиране на 

импланта PRECICE в крайника ви. Ще се приберете вкъщи след като сте се 
възстановили. Ще посещавате редовно кабинета за проверка на това дали 
удължаването или скъсяването на крайника ви протича нормално.  
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Фигура 2: ВнДУ за системата PRECICE 

• След отстраняването: Ще останете в болницата след операцията за 
отстраняване на импланта PRECICE от крайника ви. Ще се приберете вкъщи 
след като сте се възстановили. 

 
c. Запознаване с вашето ВнДУ. 

 
В кутията на вашето ВнДУ ще намерите ВнДУ и Наръчника на пациента. 
Критичните части на ВнДУ са обозначени по-долу: 

 
 
Кабел за зареждане 
 
 
 

Ръкохватка за 
пищяла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екран на дисплея 
(сензорен екран) 

 
 
 
 
 

 Ръкохватка за  
носене 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Линии за подравняване 
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Фигура 3: Кутия на ВнДУ 
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9. ЗА ВнДУ 

Този раздел ще ви помогне да разберете как правилно да използвате ВнДУ. 
 

a) Какви са функциите на ВнДУ? 
 

Ще използвате ВнДУ за удължаване или скъсяване на имплантирания в 
крайника ви имплант PRECICE. 

b) Какви са бутоните и дисплеите на ВнДУ? 
 
 

 Бутони и дисплеи на ВнДУ. 
   

 
 

 

 

 
 

1 

   

    
Гръб на външното дистанционно  
управление ERC 4P 

  
 

  

 
1 Екранът на дисплея служи за показване на информация за системата PRECICE. 

Той може да се контролира чрез докосване на различни области на екрана. 
 Линията за подравняване служи за подравняване на ВнДУ над импланта 

PRECICE с помощта на маркираното място на крайника. 
 

Бутонът за захранване служи за включване и изключване на ВнДУ. 

 
  

2 

3 

2 

3 
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10. ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА 

ИМПЛАНТА 
 

ERC 4P разполага с функционални възможности за установяване на статуса на имплантите от 
системата Precice по време на терапевтичната процедура. Този раздел предоставя обобщение на 
тези функционални възможности за откриване: 
 
- Откриване на наличие на куплиране: ERC 4P може да открие въртенето на магнита на 

импланта по време на терапевтичната процедура и да предостави обратна връзка на 
потребителя за това състояние. По време на терапевтичния сеанс показаната дължина на 
импланта ще се промени въз основа на това състояние.  

 
- Откриване на липса на куплиране: ERC 4P може да открие липсата на въртене на магнита 

на импланта или липсата на самия магнит по време на терапевтичната процедура и да 
предостави обратна връзка на потребителя за това състояние. По време на терапевтичния сеанс 
показаната дължина на импланта няма да се промени въз основа на това състояние.  

 
 

11. ИНСТРУКЦИИ ЗА НАСТРОЙКА. (ПРЕДИ ДА СИ НАПРАВИТЕ 
ПРОЦЕДУРА) 
1. Изберете мястото, където ще си правите процедурата. 

 

 
 
 
 
 
• Ако използвате кабела за зареждане, проверете 

дали има електрически контакт в близост до 
ВнДУ. 

• Намерете място, където да можете да седите 
удобно, докато си правите процедурата. 

• Уверете се, че няма електронни устройства 
или предмети с метал в рамките на 60 cm от 
зоната на процедурата, при която ще се 
използва ВнДУ. Тези електронни устройства 
може да се повредят. 
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2. ОТСТРАНЕТЕ ВСИЧКИ ДРЕБНИ МЕТАЛНИ ПРЕДМЕТИ ОТ ЗОНАТА НА 
ПРОЦЕДУРАТА 

 
 

 

 
 
 
 
 

• Не използвайте ВнДУв рамките на 60 cm от 
метални предмети. Металните предмети 
могат да бъдат изтеглени много бързо към 
магнита във ВнДУ и е възможно да ви наранят. 

• Отстранете всякакви незакрепени метални 
предмети от зоната (бижута, ножове, ключове 
и др.). Немагнитните ципове и копчета на 
дрехите и обувките са допустими. 

• Отстранете всякакви метални предмети от 
дрехите и тялото си. 
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12. КАК ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВнДУ 

В този раздел се описва как трябва да използвате ВнДУ за удължаване или скъсяване на 
вашия имплант. 

 
 

 
a) Навигация във ВнДУ 

 

 

 
 
Тази икона дава на лекаря достъп до екраните за програмиране на ВнДУ. 

 

 

 
 
Тази икона също така позволява на потребителя да започне сеанса за 
удължаване. 

 

 

 
 
Тази икона ще спре сеанса за удължаване. 

 

 

 
 
Тази икона дава възможност на потребителя да се придвижва обратно до 
последния екран. 

 

 

 
 
Тази икона дава възможност на потребителя да се придвижва напред към 
следващия екран. 

 

 

 
Тази икона показва, че потребителят трябва да се обърне към 
ръководството с инструкции за допълнителна информация. 
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b) Светлинни индикатори на бутона за захранване 

Мигащо 
жълто 

 
Мигаща жълта светлинапоказва, че външното дистанционно 
управление ERC 4P се стартира. 

Мигащо 
жълто и 
червено 

Системата има нужда от зареждане. Включете захранването и оставете 
системата да се зареди за 15 минути. 

Плътно 
зелено 

 
Плътна зелена светлинапоказва, че външното дистанционно управление 
ERC 4P е в безопасно състояние. 

Мигащо 
зелено 

Мигаща зелена светлинапоказва, че външното дистанционно 
управление ERC 4P е готово за ползване за лечебната процедура. 

Плътно 
червено 

Плътна червена светлинапоказва, че външното дистанционно 
управление ERC 4P работи и вътрешният магнит се върти. 

Мигащо 
червено 

Мигаща червена светлинапоказва грешка във външното дистанционно 
управление ERC 4P. Вж. раздела за отстраняване на неизправности за 
стъпки за отстраняване на грешки. 
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c) Ако имате ПОВЕЧЕ от един имплант. 
Ако имате повече от един имплант, уверете се, че има поне 30 cm разстояние между 
местоположенията на двата импланта, преди да започнете терапията. 

  
ЗА УПОТРЕБА ПРИ НАЛИЧИЕ 

НА НЯКОЛКО ИМПЛАНТА 
 
 
ПРЕДИ да задействате ВнДУ, се 
уверете, че има минимум 30 cm 
между местоположенията на 
отделните имплантни магнити. 

30 cm 
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Стъпка 1: Включване на ВнДУ. 
 
 

ВКЛЮЧВАНЕ 
1 

1. Натиснете бутона за захранване на 
гърба на ВнДУ. 

 
 
 
 
 

ВКЛЮЧВАНЕ С КАБЕЛА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 
 

2. Включете кабела за зареждане в 
контакт на стената. 

2 3. Включете конектора на кабела за 
зареждане във ВнДУ. 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Гръб на външното дистанционно 
управление ERC 4P 
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ЕКРАН ЗА ДОБРЕ ДОШЛИ 

 
При включване дисплеят ще светне и 
екранът за добре дошли ще се покаже 
за няколко секунди. Не е необходимо 
да натискате нищо на този екран. 
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Стъпка 2: Преглед на обобщените данни на пациента. 
В този раздел се обясняват екраните, които ще видите на дисплея, преди да започнете 
сеанса за удължаване или скъсяване. 

 

ЕКРАН ЗА ОБОБЩЕНИ ДАННИ НА 
ПАЦИЕНТА 

След включване ще се покаже екранът за 
обобщени данни на пациента. Прегледайте 
екрана за обобщени данни на пациента, за да 
се уверите, че информацията за 
предписанието е вярна. 

„ДНЕВНО“ е количеството, което 
вашият лекар е предписал за цялото 
дневно лечение (т.е. 1,00 mm). Числото 
по-горе (т.е. 0,50) е количеството, което 
вече сте удължили или скъсили този 
ден.  
„ОБЩО“ е количеството, което вашият 
лекар е предписал за цялото лечение 
(т.е. 50 mm). Числото по-горе (т.е. 
43,50) е количеството, което вече сте 
удължили или скъсили до този момент. 

След като прегледате тази информация и се 
уверите, че е вярна, натиснете бутона със 
ЗЕЛЕНА СТРЕЛКА на екрана, за да 
ПРЕМИНЕТЕ към следващия екран. Ако тази 
информация не е вярна, незабавно се свържете с 
вашия лекар. 

  

2 

2 

1 1 
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ЕКРАН ЗА ОБОБЩЕНИ ДАННИ НА 
ПАЦИЕНТА 

ВнДУ позволява да се въведат 4 
(четири) предписания за удължаване 
или скъсяване, ако имате няколко 
импланта. Ако вашият лекар е въвел 
няколко предписания, преди започване 
на сеанса ще се появи обобщение на 
всяко предписание. Плътно запълнените 
лилави или оранжеви сегменти са 
завършени сеанси, а мигащите сегменти 
са текущият сеанс, който трябва да бъде 
завършен. 
Обозначението „Страница 1 от 2“ в 
долната част на екрана ще определи 
дали има допълнителни предписания на 
втора страница. 
След като прегледате тази информация 
и се уверите, че е вярна, натиснете 
бутона със ЗЕЛЕНА СТРЕЛКА на 
екрана, за да ПРЕМИНЕТЕ към 
следващия екран. Ако тази информация 
не е вярна, незабавно се свържете с 
вашия лекар. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

3 
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Стъпка 3: Подравняване на ВнДУ с имплантния магнит. 

 

 

ЕКРАН ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА 
ИМПЛАНТА 

Има шест възможности за местоположение на 
импланта PRECICE: 

(A) Ляв пищял, (B) Десен пищял: 
(C) Лява бедрена кост, (D) Дясна бедрена 
кост 
(E) Лява раменна кост, (F) Дясна раменна 
кост 
 
Ще се изпише местоположението на 
вашия имплант: Крайникът, който трябва 
да бъде удължен, ще бъде маркиран в 
лилаво.  На този примерен екран е 
маркирана „ДЯСНАТА БЕДРЕНА 
КОСТ“. 

 

 

 

Натиснете мигащия ЗЕЛЕН бутон на ВнДУ за 
ПРЕМИНАВАНЕ ПО-НАТАТЪК, след като 
сте подравнили ВнДУ. 

 
 

 
 

1 

 
A B 

D 
E 

C 

F 
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Пример за дясна бедрена кост  

 
Пример за дясна бедрена кост  

 
Пример за десен пищял 

 
ПОДРАВНЯВАНЕ НА ВнДУ 

 
1. Насочете ВнДУкъм краката на 

пациента, както е показано на 
дисплея. 

2. Използвайте линиите за 
подравняване, за да центрирате 
ВнДУнад импланта PRECICE и 
маркировката на крака ви. 

3. Натиснете мигащия ЗЕЛЕН бутон за 
ПРЕМИНАВАНЕ ПО-НАТАТЪК, 
за да започнете сеанса. 

4. Сега сеансът е започнал. 
 
 
 
Примерно изображение на сеанс за дясна 
бедрена кост. 

 
Забележка: ако почувствате дискомфорт, 
като опирате ВнДУвърху бедрената кост, е 
уместно да използвате мека, тънка 
подложка като бариера (т.е. кърпа). 

 
 
 
 
 

Примерно изображение на сеанс за десен 
пищял. 

 
Забележка: ако почувствате дискомфорт, 
като опирате ВнДУ върху пищяла, е 
уместно да използвате мека, тънка 
подложка като бариера (т.е. кърпа). Или 
поставете ВнДУ повече откъм външната 
страна на крака. 

 
ВнДУ може да се използва за пищяла и 
както е показано по-долу. 
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Пример за десен 

пищял 

 
Още един пример за сеанс за десен пищял. 

 
Забележка: ако почувствате дискомфорт, 
като опирате ВнДУ върху пищяла, както в 
предишния пример, ВнДУ може да се 
използва за пищяла и както е показано по-
долу. 

 
Пример за дясна 

раменна кост  

 
ПОДРАВНЯВАНЕ НА ВнДУ (раменна 

кост) 
 

1. Друг човек или болногледач 
трябва да направи процедурата. 

2. Насочете ВнДУ към краката на 
пациента, както е показано на 
дисплея и преминете към ръката 
на пациента. 

3. Използвайте линиите за 
подравняване, за да центрирате 
ВнДУ над импланта и маркировката 
на ръката на пациента. 

4. Натиснете мигащия ЗЕЛЕН бутон за 
ПРЕМИНАВАНЕ ПО-НАТАТЪК, 
за да започнете сеанса. 

5. Сега сеансът е започнал. 
 
 Пример за сеанс за дясна раменна кост. 
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Стъпка 4: Започване и завършване на сеанса. 

 

ВнДУ вече работи и вашият сеанс за 
удължаване или скъсяване е започнал. 

Лента за напредък: Тя ще се запълва 
с удължаването или скъсяването на 
импланта за проследяване на 
напредъка ви.  Когато лентата се 
запълни до 100%, имплантът се е 
удължил или скъсил до 
предписаната стойност и ще спре да 
работи. 

 

Брояч на разстояние: Тази цифра ще се 
увеличава с удължаването или 
скъсяването на импланта. Това ще спре 
при достигане на предписаната 
дължина за този сеанс. 

 

Оставащо време: времето, оставащо 
до завършването на сеанса. 

Икона за куплиране: тази икона ви 
уведомява, че ВнДУ е куплирано с 
импланта. Когато измервателната 
игла сочи към зелената зона и се 
появи зелената отметка, ВнДУ е 
куплирано с имплантния магнит и 
лечебната процедура е ефективна. 
Ако ВнДУ не е куплирано с 
имплантния магнит, измервателната 
игла ще сочи към червената зона и 
ще се появи червено „X“. 

 
 
 

2 

1 

2 

3 

4 

4 

1 

3 



 
Ръководство за пациента ERC 4P  Модел: ERC 4P 

 

 
LC0265-D 04/2022  BG Стр. 35 от56 

 
 

 

 
 
 
 

Сеансът завърши! 
 
След като бъде постигната предписаната за 
сеанса дължина, ВнДУ ще спре 
автоматично. 

 
Не можете да регулирате дължината на 
импланта повече от предписаното дневно 
предписание. 

 
Натиснете бутона със ЗЕЛЕНА 
СТРЕЛКА, за да завършите сеанса. 

 

 

Ако сте завършили даден сеанс, но не сте 
завършили ежедневното си удължаване или 
скъсяване, ще се появи екранът SESSION 
COMPLETE (Сеансът завърши). Той ще 
се появи с обобщение на вашия сеанс. 

1. Изключете вашето ВнДУ, като 
натиснете бутона за захранване. 

2. Поставете ВнДУ в кутията за 
съхранение. 

3. Затворете и спуснете резето на 
кутията за съхранение. 

4. Съхранявайте на сигурно 
място, далеч от деца. 
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Екранът DAILY COMPLETE (Дневната 
дължина е достигната) ще се появи, ако 
сте постигнали общата дължина, 
предписана от вашия лекар за този ден (т.е. 
1,00 mm). 

1. Изключете вашето ВнДУ, като 
натиснете бутона за захранване. 

2. Ако се използва кабелът за 
зареждане, оставете ВнДУ включено 
и кабела за зареждане включен в 
контакт, докато ВнДУ не се зареди 
напълно. 

3. Поставете ВнДУ в кутията за 
съхранение. 

4. Ако не зареждате, затворете и 
спуснете резето на кутията за 
съхранение. Ако зареждате, 
внимателно спуснете капака. 

5. Съхранявайте кутията на сигурно 
място, далеч от деца. 

 
 
 

 

Екранът GOAL COMPLETE (Целта е 
достигната) ще се появи, ако сте 
постигнали общата дължина, предписана от 
вашия лекар (т.е. 50,00 mm). 

1. Изключете вашето ВнДУ, като 
натиснете бутона за захранване. 

2. Ако се използва кабелът за 
зареждане, оставете ВнДУ включено 
и кабела за зареждане включен в 
контакт, докато ВнДУ не се зареди 
напълно. 

3. Поставете ВнДУ в кутията за 
съхранение. 

4. Ако не зареждате, затворете и 
спуснете резето на кутията за 
съхранение. Ако зареждате, 
внимателно спуснете капака. 

5. Съхранявайте кутията на сигурно 
място, далеч от деца. 
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Върнете ВнДУ на NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Стъпка 5: Поставяне на ВнДУ на пауза по време на сеанс. 
 
Можете да поставите ВнДУ на пауза когато и да било по време на сеанса. Не е вредно 
да правите това, защото ВнДУ помни вашия напредък. Ако имате нужда от пауза по 
време на лечебната процедура, следвайте инструкциите по-долу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Можете да натиснете ЧЕРВЕНИЯ 
бутон за СПИРАНЕ когато и да 
било по време на сеанса. Това ще 
доведе до незабавно спиране на 
ВнДУ. 

 

1 
 

1 
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Ако е бил натиснат червеният бутон за 
спиране, ще се появи екранът за пауза. 

 
Когато сте готови да възобновите сеанса, 
подравнете ВнДУ над същия крайник, 
който сте удължавали допреди малко. 
Екранът REPOSITION ERC 
(ПРЕПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ВнДУ) също 
така ще маркира правилния крайник. 
Позиционирайте ВнДУ с помощта на 
линиите за подравняване над маркировката 
на крака или ръката си. 

 
След като сте позиционирали правилно 
ВнДУ, натиснете ЗЕЛЕНИЯ бутон за 
ПРЕМИНАВАНЕ ПО-НАТАТЪК, за да 
започнете сеанса. 

 
 

Стъпка 6:Екрани, които може да видите по време на вашия сеанс. 
Докато използвате ВнДУ, може да видите някой от следните екрани. 

 

 
 
 
 

REPOSITION ERC 
(ПРЕПОЗИЦИОНИРАНЕ НА 
ВнДУ) 

 
Този екран ще се покаже, ако ВнДУ загуби 
куплиране или връзка с магнита в импланта. 

 
1. Препозиционирайте ВнДУ с помощта 

на линиите за подравняване на ВнДУ. 
Вж. раздела за подравняване на ВнДУ. 

2. Натиснете ЗЕЛЕНИЯ бутон за 
ПРЕМИНАВАНЕ ПО-НАТАТЪК, 
когато сте готови да възобновите 
сеанса. 

 
  



 
Ръководство за пациента ERC 4P  Модел: ERC 4P 

 

 
LC0265-D 04/2022  BG Стр. 39 от56 

 
 

 
 
 

 

ИКОНИ ЗА СТАТУС НА ИМПЛАНТА 

Ще се покаже една от иконите за СТАТУС НА 
ИМПЛАНТА, когато се случи следното: избрана 
е функцията ВКЛЮЧЕН СЕНЗОР и 
терапевтичният сеанс е в ход. Иконите за 
СТАТУС НА ИМПЛАНТА ще се виждат като „В 
процес на изпълнение“ или „Липса на 
куплиране“. 

ЛИПСА НА КУПЛИРАНЕ:Тази икона 
означава, че ВнДУ не се е свързало с 
имплантния магнит по време на сеанса. 

 
НАЛИЧИЕ НА КУПЛИРАНЕ:Тази 
икона означава, че ВнДУ се е свързало с 
имплантния магнит по време на сеанса.  

 

 
 

1 

2 

1 
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13. ЗАРЕЖДАНЕ НА ВнДУ 
 
 

 
В който и да било момент по време на лечебната процедура може да се наложи 
зареждане на ВнДУ. ВнДУ ще посочи кога е необходимо да се зареди при две състояния: 
1) Слаба батерия и 2) Критична батерия. Ако се налага да заредите ВнДУ, следвайте 
инструкциите по-долу. 

    СЪСТОЯНИЕ НА СЛАБА 
БАТЕРИЯ: 

 Ще се покаже съобщение, указващо, че 
батерията на ВнДУ е СЛАБА (LOW). 

 
Състоянието на слаба батерия се указва 
с ЖЪЛТА икона на батерията и два 
сегмента на батерията. 

 
 

Включете кабела за зареждане във 
ВнДУ и в контакта на стената, за да 
заредите батерията. 

 
 

След като сте включили ВнДУ, 
натиснете бутона със ЗЕЛЕНА 
СТРЕЛКА. 

   2 

1    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Гръб на външното дистанционно 

управление ERC 4P 

 

 
 

1 

2 

3 
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5 
 

4 

 
 

СЪСТОЯНИЕ НА  
КРИТИЧНА БАТЕРИЯ: 

4 Ще се покаже екран за грешка, указващ, 
че батерията на ВнДУ е КРИТИЧНА 
(CRITICAL). 

 
 

5 Освен това, иконата на батерията се 
оцветява в ЧЕРВЕНО и остава само 
един сегмент на батерията. 

 
 

Трябвада включите ВнДУ в контакта, 
за да заредите батерията. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 

СЪСТОЯНИЕ НА  
КРИТИЧНА БАТЕРИЯ: 

 
 

5 След като включите ВнДУ в контакта, 
можете да продължите предишния 
сеанс, като натиснете бутона със 
ЗЕЛЕНА СТРЕЛКА, за да 
пренебрегнете екрана за грешка и да 
продължите от там, където сте спрели. 
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6 

 
ЗАРЕЖДАНЕ  

СЛЕД ПРОЦЕДУРА 

 Това съобщение ще се появи на екрана, 
след като сеансът е завършен и кабелът 
за зареждане е свързан към ВнДУ. 

1. Оставете ВнДУ включено и 
свързано с контакт. 

2. Поставете ВнДУ в кутията 
така, както е със свързан и 
включен в контакт кабел. 

3. Поставете внимателно капака на 
кутията върху ВнДУ. Не 
заключвайте кутията, докато 
кабелът за зареждане е вън от нея. 

4. Натиснете бутона със ЗЕЛЕНА 
СТРЕЛКА. 

 
 
 
 
 
 

 

 
НЕПРАВИЛНО ЗАХРАНВАНЕ 

 Това съобщение ще се появи, ако във 
ВнДУ е включен грешен кабел за 
зареждане. 

 

Включете предоставения кабел за 
зареждане във ВнДУ. 

След като сте включили правилния 
кабел за зареждане във ВнДУ, 
натиснете бутона със ЗЕЛЕНА 
СТРЕЛКА. 

 

6 

7 
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14. ПРОВЕРКА, ПОЧИСТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ДРУГА 
ИНФОРМАЦИЯ 

a) Проверка на ВнДУ. 
• Преди всяка употреба проверявайте състоянието на всички части на ВнДУ. Ако 

има оголени жици, видими пукнатини, разхлабени компоненти или повреди, 
обадете се на вашия лекар за подмяна. 

• ВнДУ няма части за обслужване от потребителя. Не се опитвайте да го отворите. 
 

b) Почистване. 
• За почистване и дезинфекция избърсвайте с кърпички, напоени със 70% 

изопропилов спирт или техен еквивалент. Уверете се, че всички части са сухи, 
преди да поставите ВнДУ обратно в кутията. Моля, почистете и дезинфекцирайте 
ВнДУ, преди да върнете ВнДУ и съдържанието му. 

• Не изхвърляйте ВнДУ с битовите отпадъци. Моля, върнете ВнДУ и 
съдържанието му в кутията за съхранение на NuVasive Specialized Orthopedics, 
Inc. 

 
c) Пътувания и използване в чужбина: 

• Не се препоръчва да пътувате по време на лечението. Ако ви се налага да пътувате, 
първо се консултирайте с вашия лекар. Ако пътувате извън страната по време на 
удължаване или скъсяване, попитайте вашия лекар дали може да ви предостави ВнДУ, 
което ще работи там, където отивате. 

• Пътуване по въздуха с вашия ВнДУ. ВнДУ не се счита за „ръчен“ багаж. Ако пътувате 
със самолет, ВнДУ трябва да бъде поставено в регистрирания багаж. NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. разполага с документ, който може да бъде предоставен на 
авиокомпаниите, за да се даде възможност за самолетно пътуване с ВнДУ. При нужда 
се свържете с NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Разпореждане: 

 

 
 

Не изхвърляйте външното дистанционно управление с битовите отпадъци. 
Моля, върнете го в защитната му кутия на NuVasive Specialized Orthopedics или 
се обадете за указания за изхвърляне. 
Не изгаряйте това оборудване. Външното дистанционно управление съдържа 
редкоземен магнит, който при запалване гори с изключително висока 
температура. 
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d) Съхранение на ВнДУ, когато не се зарежда. 
КОГАТО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ, ВнДУ И ЗАХРАНВАЩИЯТ КАБЕЛ ТРЯБВА ДА 
СЕ СЪХРАНЯВАТ В КУТИЯТА И ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА. 

 

 

1. Поставете ВнДУ и кабела за зареждане в 
кутията за съхранение. 

2. Уверете се, че всички части са вътре и 
далеч от ръбовете на кутията. 

3. Затворете, спуснете резето и заключете 
кутията. 

4. Допустимо е ВнДУ да бъде в близост до 
метал, докато е вътре в затворената 
кутия за съхранение. 

5. Съхранявайте кутията на закрито. Не 
съхранявайте в близост до нагреватели, 
камини или в други зони, които може да 
имат екстремни температури. (Не 
съхранявайте ВнДУ над 60ºC или под  
-10ºC). 
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e) Съхранение на ВнДУ по време на зареждане. 
КОГАТО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ, ВнДУ И ЗАХРАНВАЩИЯТ КАБЕЛ ТРЯБВА ДА 
СЕ СЪХРАНЯВАТ В КУТИЯТА И ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА. 

 
 
 

 

1. По време на зареждане между отделните 
сеанси, поставете ВнДУ в кутията за 
съхранение и дръжте ВнДУ включен. 

2. Уверете се, че всички части са вътре и 
далеч от ръбовете на кутията. 

3. НЕ спускайте резето и не заключвайте 
кутията, докато кабелът за зареждане 
е свързан към контакт на стената и 
към ВнДУ. Спускането на резето и 
заключването на кутията може да 
пречупи кабела за зареждане. 

4. Поставете внимателно капака на кутията 
върху ВнДУ. 

5. Допустимо е ВнДУ да бъде в близост до 
метал докато е вътре в затворената кутия 
за съхранение и капакът покрива ВнДУ. 

6. Съхранявайте кутията на закрито. Не 
съхранявайте в близост до нагреватели, 
камини или в други зони, които може да 
имат екстремни температури. (Не 
съхранявайте ВнДУ над 60ºC или под 
-10ºC). 
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15. ОЩЕ ЗА ВАШЕТО СЪСТОЯНИЕ 
Промени в начина на живот: 
Ограничете дейностите си и се опитайте да не натоварвате крака или ръката си през 
цялото време на лечението. Травмоопасните дейности и натоварването на крака или 
ръката ви може да доведат до нараняване. Те също така могат да доведат до счупване 
на импланта. Вашият лекар може да ви накара да използвате помощни средства като 
патерици или инвалидна количка, за да избегнете допълнително натоварване на 
крайника си по време на лечението. Ако вашият имплант е в ръката, лекарят може да 
ви посъветва да използвате поддържаща туника. 
Не бива да участвате в никакви груби видове спорт през цялото време, докато имате 
импланта. Някои примери за груб спорт са вдигане на тежести, акробатика, гимнастика 
или гребане. Можете да се занимавате с тези видове спорт, след като лекарят ви каже, 
че това е допустимо. 
Промените в начина ви на живот, които ще изпитате по време на различните 
етапи на лечение, са както следва: 

Имплантация: Ще постъпите в болница и може да се наложи да останете в 
болницата, след като ви бъде направена хирургичната процедура. Обикновено това 
е за 5 дни. През това време вашите дейности ще бъдат ограничени и няма да са 
вкъщи. 
Удължаване/скъсяване: По време на тази фаза вашият лекар ще ви посъветва да не 
се отпускате с цялото си тегло върху имплантирания крайник. За долните крайници 
може да имате нужда от патерици или инвалидна количка, за да се придвижвате. Ще 
правите редовни (обикновено приблизително един път в седмицата) посещения при 
вашия лекар за проверка на напредъка ви. 
Консолидация: По време на тази фаза все така ще бъде необходимо да не се 
отпускате с цялото си тегло върху имплантирания крайник. Вашият лекар ще ви даде 
съвет относно способността ви за натоварване. При импланти на долните крайници 
е възможно все така да имате нужда от патерици или инвалидна количка, а 
подвижността ви да бъде ограничена. Също така ще трябва да правите редовни 
(обикновено приблизително един път в месеца) посещения при вашия лекар за 
проверка на напредъка ви. 
Отстраняване: След като костта ви зарасне, вашият лекар ще трябва да направи 
друга операция за отстраняване на импланта PRECICE. През това време ще бъдете 
хоспитализирани за възстановяване. През това време вашите дейности ще бъдат 
ограничени и няма да сте вкъщи. 

Необходимост от придържане  към режима на грижи: 
Важно е да следвате схемата на лечение и предписанията, дадени от вашия лекар. При 
нужда се връщайте се към това ръководство с инструкции. Ако не следвате указанията 
на вашия лекар, имплантът PRECICE може да не се удължи или скъси правилно. Може 
да се наложи допълнителна операция. 
Вашият лекар ще ви каже кога трябва да ходите на редовни посещения. Обикновено ще 
ходите в лекарския кабинет веднъж седмично по време на удължаване или скъсяване. 
Ще ходите около веднъж месечно по време на консолидацията. Ако вашето ВнДУ е 
неизправно, трябва да се обадите на вашия лекар за заместващо ВнДУ. 
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Обсъждайте с вашия лекар всякакви болки или дискомфорт, които изпитвате. Вашият 
лекар може да поиска да коригира предписанието ви по време на лечението, ако 
изпитвате болка или дискомфорт. 
Разговаряйте с вашия лекар, ако имате въпроси относно лечението си. Вашият лекар 
може също така да ви предостави повече информация за системата PRECICE. 

16. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ. (ГРЕШКИ) 

В този раздел са изброени проблемите, на които може да се натъкнете, когато използвате 
ВнДУ, и начините, по които можете да ги отстраните. 

Ако не можете да разрешите даден проблем, обадете се на вашия лекар за помощ. 
 

a) Разрешаване на проблеми 
Проблем. Възможна причина. Възможно решение. 

Пропуснал
и сте 
процедура 

Забравили сте, че имате 
терапевтичен сеанс 

 
Свържете се с вашия лекар за помощ. 

 
 
 

Екранът на 
дисплея не светва 

 
 
ВнДУ няма 
електрозахранване 

1. Уверете се, че батерията на ВнДУ се 
зарежда, като включите кабела за 
зареждане във ВнДУ и в изправен 
контакт. 

2. Ако кабелът за зареждане вече е 
включен, опитайте се да включите 
адаптера в друг контакт. 

 
ВнДУ е повредено Свържете се с NuVasive Specialized 

Orthopedics, Inc. 

ВнДУ е пукнато 
или повредено 

ВнДУ е случайно 
изпуснато 

Не използвайте ВнДУ. Обадете се на 
вашия лекар за замяна. 

Предписанието 
ви е неправилно 

Предписанието ви е 
програмирано 
неправилно 

Свържете се с вашия лекар. 

Появява се екран, 
че не е необходим 
сеанс (Session 
Complete 
(Сеансът 
завърши)) 

Достигнали сте 
дневното си 
предписание 

Изчакайте до следващия ден. (Дневният 
максимум се изчислява с помощта на 24-
часов таймер) 
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b) Кодове за грешки 
Свържете се с вашия лекар, ако имате въпроси относно вашето предписание. Свържете се 
с NuVasive Specialized Orthopedics, Inc., на телефон 949-837-3600, ако имате въпроси 
относно вашето ВнДУ. 

 

 
КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ НА ВнДУ 

 

 
 
 

ЕКРАН ЗА ГРЕШКА 
 
Този екран ще се появи, ако във ВнДУ има 
неизправност. 

 
В зависимост от кода за грешка, трябва да се 
свържете с вашия лекар или NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. и да ги уведомите за номера на 
кода за грешка. Те ще ви дадат допълнителни 
указания и евентуално ще ви изпратят заместващо 
ВнДУ. 

ВЪЗМОЖЕН КОД ЗА 
ГРЕШКА 

ОПИСАНИЕ КАКВО ТРЯБВА ДА 
НАПРАВИТЕ 

 
 

Код 020 

 
 
Засечка на бутона за 
захранване 

Тази грешка ще се появи, ако бутонът за захранване 
засече. Уверете се, че бутонът за захранване не се 
натиска продължително, докато ВнДУ се включва. 
Ако тази грешка продължава да е налице, ВнДУ 
трябва да се замени. Свържете се с NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Код 021 Неизправност на ВнДУ 

Изключете захранването и задръжте бутона за 
захранване за няколко секунди, докато светодиодът 
на бутона за захранване не изгасне. Изчакайте 
няколко минути, докато дисплеят не се изключи и 
след това включете ВнДУ. 

 
 

Код 064 

 

Неизправност на ВнДУ 

Изключете ВнДУ, като натиснете или задържите 
бутона за захранване и рестартирайте системата. 
Ако тази грешка продължава да е налице, външното 
дистанционно управление ERC 4P трябва да се 
замени. Свържете се с NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 
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Код 069 
Код 071 
Код 083 
Код 084 

 

Неизправност на ВнДУ 

 
ВнДУ трябва да се замени. Свържете се с NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Код 85  
Грешка в компонента 

Ако кабелът за зареждане, свързан към ВнДУ, 
работи неправилно, ще възникне тази грешка. 
Изключете ВнДУ и извадете кабела за зареждане. 
ВнДУ трябва да се замени. Свържете се с NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Код 86 
Код 87 
Код 88 
Код 89 

Неизправност на ВнДУ ВнДУ трябва да се замени. Свържете се с NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
Код 93 

Грешка в мотора 

Тази грешка ще се появи, ако моторът на ВнДУ 
работи твърде бързо. Изключете ВнДУ. Извадете 
кабела за зареждане, ако е свързан към ВнДУ. 
ВнДУ трябва да се замени. Свържете се с 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Код 94 
Грешка в мотора 

Тази грешка ще се появи, ако моторът на ВнДУ работи 
твърде бавно. Изключете ВнДУ, като натиснете или 
задържите бутона за захранване и рестартирайте 
системата. Ако тази грешка продължава да е налице, 
ВнДУ трябва да се замени. Свържете се с NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Код 100 

Системна грешка 

Тази грешка ще се появи, ако е налице неизправност 
в системната комуникация на ВнДУ. Изключете 
ВнДУ, като натиснете или задържите бутона за 
захранване и рестартирайте системата. Ако тази 
грешка продължава да е налице, ВнДУ трябва да се 
замени. Свържете се с NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
 

Код 104 Грешка за 
неправилна 
работа на 
мотора 

Тази грешка ще се появи, ако се установи, че моторът 
работи когато не би трябвало. Незабавно отстранете 
ВнДУ от тялото, поставете го в кутията и натиснете и 
задръжте бутона за захранване, за да го изключите. 
След като се изключи, опитайте се да рестартирате 
изделието. Ако изделието не се рестартира, ВнДУ 
трябва да се замени, тъй като моторът не работи 
правилно. ВнДУ трябва да се замени. Свържете се с 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
Код 105 

Грешка за 
неправилна 
работа на 
мотора 

Тази грешка ще се появи, ако се установи, 
че моторът работи в обратна посока по 
време на терапевтичната процедура. ВнДУ 
трябва да се замени. Свържете се с 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
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Код 106 
Грешка за липса 
на въртене на 
мотора 

Тази грешка ще се появи, ако се установи, 
че моторът не се върти по време на 
терапевтичната процедура. ВнДУ трябва 
да се замени. Свържете се с NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Код 114 
Код 116 Грешка във въртенето 

на мотора 

Изключете ВнДУ, като натиснете или 
задържите бутона за захранване и 
рестартирайте системата. Ако тази грешка 
продължава да е налице, ВнДУ трябва да се 
замени. Свържете се с NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
 
 

Код 121 
Грешка за повреда на 
мотора 

Тази грешка ще се появи, ако се установи проблем с 
мотора. Това може да се случи, ако моторът работи 
продължително време. Дайте възможност на мотора 
се охлади за известно време. Изключете ВнДУ, като 
натиснете или задържите бутона за захранване и 
рестартирайте системата. Ако тази грешка 
продължава да е налице, ВнДУ трябва да се замени. 
Свържете се с NuVasive Specialized Orthopedics, 
Inc. 

 
 

Код 130 Твърде висока 
температура 

Тази грешка ще се появи, ако температурата на ERC 
4P е твърде висока. ВнДУ трябва да се остави в по-
прохладна среда, за да може да се охлади. Ако тази 
грешка продължава да е налице, ВнДУ трябва да се 
замени. Свържете се с NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
 

Код 131 Твърде ниска 
температура 

Тази грешка ще се появи, ако температурата на ERC 
4P е твърде ниска. ВнДУ трябва да се остави в по-
топла среда, за да може да се затопли. Ако тази 
грешка продължава да е налице, ВнДУ трябва да се 
замени. Свържете се с NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Код 140 
Код 141 Грешка в батерията 

Това ще се случи, ако батерията работи 
неправилно. ВнДУ трябва да се замени. 
Свържете се с NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
Код 142 Грешка в батерията Това ще се случи, ако батерията работи неправилно. 

Включете захранването, за да използвате ВнДУ. 

 
 

Код 143 Грешка за твърде 
гореща батерия 

Тази грешка ще се появи, ако батерията на ВнДУ е 
твърде гореща. ВнДУ трябва да се остави в по-
прохладна среда, за да може да се охлади. Ако тази 
грешка продължава да е налице, ВнДУ трябва да се 
замени. Свържете се с NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 
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Код 144 Грешка в батерията ВнДУ трябва да се замени. Свържете се с NuVasive 

Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Код 145 Грешка за слаба батерия 

Тази грешка ще се появи, ако батерията е слаба. 
Свържете предоставения кабел за зареждане към 
ВнДУ. Ако тази грешка продължава да е налице, 
ВнДУ трябва да се замени. Свържете се с 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 

Код 146 Грешка в батерията 

Това ще се случи, ако батерията работи 
неправилно.  ВнДУ трябва да се замени. 
Свържете се с NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
Код 147 Грешка в батерията 

Това ще се случи, ако зареждането на батерията е 
неправилно. Включете захранването, за да 
използвате ВнДУ. 

 
Код 200 

Код 201 Системна грешка 

Изключете ВнДУ, като натиснете или задържите 
бутона за захранване и рестартирайте системата. Ако 
тази грешка продължава да е налице, ВнДУ трябва да 
се замени. Свържете се с NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 
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17. СПЕЦИФИКАЦИИ 

Описание Номинални параметри Единици 
Показана точност при пътуване1 ±10%  +  ±0,3 mm 
   
Работна температура  5 – 35 (41 – 95) oC (oF) 
Работна относителна влажност  30 – 95 (без кондензация) % 
Температура на съхранение -10 – 60 (14 – 140) oC (oF) 
Относителна влажност на съхранение   5 – 95 (без кондензация) % 
   
Входно напрежение (еднофазно)  80 - 230 VAC 
Честота на входното напрежение  47 / 63 Hz 
Входен ток (максимален)  1 A 
   
Тегло: Външно дистанционно управление ERC 4P  3,4 / 7,5 kg (фунта) 
 ERC 4P с куфарче  10,4 (22,9) kg (фунта) 

 
Описание Номинални параметри 
Класификация за 
защита от удар 

Клас II Без разчитане на защитно заземяване, двойно изолирано 

Работна част на апарата 
в пряк контакт с 
пациента - токов удар и 
ток на утечка 

Тип ток на празен ход 

Номинални параметри 
за дефибрилация 

Не е устойчиво на дефибрилатор 

Употреба за анестезия Не използвайте това оборудване в присъствието на запалими 
анестетици (нито категория AP, нито категория APG) 

Метод на стерилизация Нестерилно 
Степен на замърсяване 2-ра степен на замърсяване (офис среда) 
Категория 
свръхнапрежение 

Категория II 

Защита от проникване 
на течности 

IPX0 Не е защитено от проникване на течности 
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Ръководство и декларация на производителя - електромагнитни емисии 
Външното дистанционно управление е предназначено за използване в електромагнитната среда, посочена 
по-долу. Клиентът или потребителят на ВнДУ трябва да гарантира, че той се използва в такава среда. 

Тест за емисии Съответствие Електромагнитна среда - ръководство 

Радиочестотни емисии 
CISPR 11 Клас B 

Моделът ERC 4P за Precice може да излъчва нежелана 
електромагнитна енергия по време на нормална работа 
до допустими граници, подходящи за използване в 
жилищни сгради и в заведения, пряко свързани към 
мрежа за захранване с ниско напрежение. 

Радиочестотни емисии 
CISPR 11 Клас B ВнДУ е подходящо за използване във всички заведения, 

включително жилищни сгради и заведения, пряко 
свързани към обществената мрежа за захранване с ниско 
напрежение, която захранва сгради, използвани за 
жилищни нужди. 

Хармонични емисии 
IEC 61000-3-2 Съответства 

Колебания на 
напрежението/ емисии 
на трептене  
IEC 61000-3-3 

Съответства 

 
Ръководство и декларация на производителя - електромагнитна устойчивост 

Външното дистанционно управление е предназначено за използване в електромагнитната среда, посочена 
по-долу. Клиентът или потребителят на ВнДУ трябва да гарантира, че той се използва в такава среда. 

Тест за 
устойчивост 

IEC 60601 
ниво на дозата 

Ниво на 
съответствие 

Електромагнитна среда - 
ръководство 

Електростатичен 
разряд (ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 2, 4, 8 kV (разряд при 
контакт) 
 
± 2, 4, 8, 15 kV (въздушен 
разряд) 
 
± 2, 4, 8 kV (непряк, HCP 
и VCP) 

Съответства 

Подът трябва да е от дървен материал, 
бетон или керамични плочки. Ако 
подът е покрит със синтетичен 
материал, относителната влажност 
трябва да бъде най-малко 30%. 

Електрически бърз 
преходен 
процес/пакет 
импулси 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV за захранващи 
линии 
 Съответства 

Качеството на мрежовото захранване 
трябва да отговаря на типичната 
търговска или болнична среда. 

Отскок 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV диференциален 
режим 
 
± 2 kV общ режим 

Съответства 

Качеството на мрежовото захранване 
трябва да отговаря на типичната 
търговска или болнична среда. 

Спадове на 
напрежението, 
краткотрайни 
прекъсвания и 
изменения на 
напрежението във 
входните линии на  
захранващата мрежа 
IEC 61000-4-11 

 
Краткотрайни 
прекъсвания: 
 
0% на ½ цикъл 
0% на 1 цикъл 
70% на 25 цикъла за 50Hz 
70% на 30 цикъла за 60Hz 

Съответства 

Качеството на мрежовото захранване 
трябва да отговаря на типичната 
търговска или болнична среда. Ако 
потребителят на модел ERC 4P за 
PRECICE се нуждае от 
непрекъснатата му работа по време на 
прекъсвания в мрежовото 
електрозахранване, се препоръчва 
модел ERC 4P за Precice да се 
захранва от непрекъснат източник 
(UPS).  

Магнитно поле,  
причинено от 
честотата на 
захранване ((50 Hz) 
IEC 61000-4-8 

30 A/m при 230 V 

Съответства 

Магнитните полета, причинени от 
честотите на захранващите 
напрежения, трябва да са на нива, 
характерни за типично място в 
типична търговска или болнична 
среда. 
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Ръководство и декларация на производителя - електромагнитна устойчивост 

Външното дистанционно управление е предназначено за използване в електромагнитната среда, посочена 
по-долу. Клиентът или потребителят на модела ВнДУ трябва да гарантира, че той се използва в такава 
среда. 

Тест за 
УСТОЙЧИВОСТ 

НИВО НА 
ТЕСТА IEC 

60601 

Ниво на 
съответствие 

 

Електромагнитна среда – ръководство 

   Преносимо и мобилно радиочестотно 
комуникационно оборудване не трябва да се 
използва на разстояние от която и да е част на 
ВнДУ, включително кабелите, което е по-малко 
от препоръчаното отстояние, изчислено по 
уравнението, приложимо за честотата на 
предавателя. 

 
Кондуктивни 

радиочестотни 
емисии 

IEC 61000-4-6 
 
 

Излъчвани 
радиочестотни 

емисии 
IEC 61000-4-3 

 
3 Vrms 

от 150 kHz до 80 
MHz 

 
 

3 V/m 
от 80 MHz до 2,5 

GHz 

 
3 Vrms 

 
3 V/m 

Препоръчително отстояние 
 
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 
 
 
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 от 80 MHz до 800 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 от 800 MHz до 2.5 GHz 

    
където P е максималната изходна мощност на 
предавателя във ватове (W), посочена от 
производителя на предавателя, а d е 
препоръчителното отстояние в метри (m). 
Напрегнатостта на полетата от стационарни 
радиочестотни предаватели, установена при 
електромагнитно изследване в 
експлоатационни условияa трябва да е под 
нивото на съответствие за всеки честотен 
обхват.b 
 
В близост до оборудване, маркирано с този 
символ, може да възникнат смущения: 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 1 При 80 MHz и 800 MHz важи по-високият честотен обхват. 
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Тези указания може да не важат във всички случаи. Разпространението на 
електромагнитни вълни се влияе от поглъщането и отразяването им от сгради, предмети и хора. 
a Напрегнатостта на полетата от стационарни предаватели, като базови станции за радиотелефони 

(клетъчни/безжични) и наземни мобилни радиосъоръжения, любителски радиосъоръжения, AM и FM 
радиоизлъчване и телевизионно излъчване, не може да се предвиди с точност теоретично. За да се 
оцени електромагнитната среда в резултат на стационарни радиочестотни предаватели, трябва да се 
проведе електромагнитно изследване в експлоатационни условия. Ако измерената напрегнатост на 
полето на мястото на експлоатация на ВнДУ надвишава съответното допустимо ниво на радиочестотно 
излъчване, посочено по-горе, ВнДУ трябва да се наблюдава за евентуални нарушения в работата. При 
нарушения в работата може да се предприемат допълнителни мерки, например преориентиране или 
преместване на ВнДУ. 

b В честотния обхват от 150 kHz до 80 MHz напрегнатостта на полето трябва да е под 3 V/m. 
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Препоръчителни отстояния между преносимо и мобилно радиочестотно комуникационно оборудване 
и външното дистанционно управление 

Външното дистанционно управление е предназначено за използване в електромагнитна среда, в която 
излъчваните радиочестотни смущения се контролират. Клиентът или потребителят на ВнДУ могат да 
спомогнат за предотвратяване на електромагнитни смущения чрез поддържане на минимално разстояние 
между преносимо и мобилно радиочестотно комуникационно оборудване (предаватели) и ВнДУ в 
съответствие с препоръките по-долу, според максималната изходна мощност на комуникационното 
оборудване. 

Номинална максимална 
изходна мощност на 

предавателя 
W 

Отстояние в метри според честотата на предавателя 
m 

от 150 kHz до 80 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 

от 80 MHz до 800 
MHz 

𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 

от 800 MHz до 2,5 
GHz 

𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 
0.01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1,0 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 
За предаватели с номинална максимална изходна мощност, която не е посочена по-горе, препоръчителното 
отстояние d в метри (m) може да бъде изчислено приблизително с помощта на уравнението, приложимо за 
честотата на предавателя, където P е максималната изходна мощност на предавателя във ватове (W), 
посочена от производителя на предавателя. 
ЗАБЕЛЕЖКА 1 При 80 MHz и 800 MHz важи отстоянието за по-високия честотен обхват. 
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Тези указания може да не важат във всички случаи. Разпространението на 
електромагнитни вълни се влияе от поглъщането и отразяването им от сгради, предмети и хора. 

 
Обсъжданите тук продукти може да са защитени от един или повече от патентите, намиращи се 
на: www.nuvasive.com/pat 
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