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UPOZORNĚNÍ: FEDERÁLNÍ ZÁKONY OMEZUJÍ PRODEJ TOHOTO  ZAŘÍZENÍ NA LÉKAŘE NEBO NA 
OBJEDNÁVKU LÉKAŘE. 

 
 

Pro lékaře: Přečtěte si příručku k obsluze PRECICE ERC a pokyny pro používání PRECICE, 
kde najdete klinické nastavení a informace pro zdravotníky. Dejte kopii této příručky pro 
pacienty PRECICE ERC každému pacientovi a projděte je s ním před léčbou. Zajistěte, aby 
předpis pro pacienta byl zaznamenán na další straně. 

 
 

Pro pacienty: Před používáním zařízení PRECICE ERC si přečtěte celou tuto brožurku. 
Kdykoliv během léčby do ní můžete nahlížet. Pokud máte nějaké otázky, můžete si také 
promluvit se svým lékařem. 

 
 
 
 
 
 

KONTAKTNÍ INFORMACE: 
 
 
 
 

101 ENTERPRISE, SUITE 100 | ALISO VIEJO, CA 92656 TEL.: (+1) 855-435-5477 | FAX: (+1) 949-837-3664 
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1. MŮJ PŘEDPIS 
Datum Umístění 

implantátu 
Úprava vzdálenosti 
na 1 sezení 
(příklad: 0,25 mm) 

Sezení za den 
(příklad: 4 krát/den) 

Denně celkem 
(příklad: 1,00 mm) 

     
     
     
     

Kam umísťovat ERC během každého sezení: 
(Zakroužkujte přibližné místo – na noze nebo paži budete mít specifickou značku) 

 

IMPLANTÁT č. 1 
 
 Pravá noha 
 Levá noha 
 Pravá paže 
 Levá paže 
 Holeň 
 Stehno 
 Paže 

PRAVÁ 
STRANA 

LEVÁ STRANA 

 
 
 

 
Paže 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stehno 
 
 
 
 

Holeň 

 
 
 

Paže 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stehno 
 
 
 
 

Holeň 

IMPLANTÁT č. 2 
 
 Pouze 1 implantát 

 
 Pravá noha 
 Levá noha 
 Pravá paže 
 Levá paže 
 Holeň 
 Stehno 
 Paže 

Speciální poznámky (příklad: vždy používejte berly): _______________________________ 

____________________________________________________________________________  
Potřebujete poradit? Volejte: 

Můj poskytovatel:      
Telefon:      

Můj lékař:      
Telefon:      
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2. DEFINICE SYMBOLŮ 

 
Glosář symbolů najdete na adrese https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary  
Symboly specifické pro dálkové ovládání ERC 1 najdete v níže uvedené tabulce. 

 
Symbol Definice 

IPX0 Zařízení neposkytuje žádnou speciální ochranu proti 
prosakování tekutin. 

 

Zpětná klávesa(-y): Tyto klávesy jsou dotykové a 
poskytují možnost, jak se vrátit zpět na předchozí 
obrazovku nebo stav softwaru, jsou-li zobrazeny a 
uživatel se jich dotkne (stlačí je). 

 

Klávesa pro pokračování: Toto je dotyková obrazovka, 
která poskytuje možnost, jak přejít na další obrazovku 
nebo stav softwaru, je-li zobrazena a uživatel se jí 
dotkne (stlačí ji). 

 

Klávesa pro reset hodnoty: Při zobrazení této klávesy na 
dotykové obrazovce vedle zobrazené hodnoty může s její 
pomocí uživatel hodnotu resetovat, jakmile se jí dotkne 
(stlačí ji). 

 

Klinická klávesa: Tato klávesa dotykové obrazovky 
poskytuje způsob, jakým může klinický pracovník získat 
přístup k softwarovým modům omezeným na 
nepacientské uživatele. Přístup k těmto modům vyžaduje 
heslo. 

 

Klinická klávesa (Během pacientského modu): Tato 
klávesa dotykové obrazovky poskytuje způsob, jakým 
může klinický pracovník získat přístup k softwarovým 
modům omezeným na nepacientské uživatele. Přístup k 
těmto modům vyžaduje heslo. 

 

Ovládací tlačítko, blikající zeleně: Digitální tlačítko na 
displeji dotykové obrazovky používají uživatelé k 
zahájení léčby. 

 

Ovládací tlačítko, svítící červeně nepřerušovaně: 
Digitální tlačítko na displeji dotykové obrazovky 
používají uživatelé k přerušení nebo ukončení léčby a to 
v kteroukoliv dobu. 

 

Čára vyrovnání směru: Tento symbol čáry na dálkovém 
ovládání ERC 4P poskytuje informaci o středu délky 
magnetu ERC 4P. Lze ji využít pro správné umístění 
magnetu ERC vůči magnetu implantátu na základě čar 
nebo švů umístěných na pacientově končetině. 

https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary
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Orientace umístění zařízení ERC 4P s pomocí ŠIPEK: 
Tento symbol a označení ukazuje orientaci ERC 4P vůči 
pacientovi. Pacient by měl být schopen dívat se na tento 
symbol se šipkami směřujícími k jeho chodidlům. LEVÁ 
(LEFT) ukazuje, že levá strana zařízení je (má být) 
umístěna na levé straně pacienta. PRAVÁ (RIGHT) 
strana ukazuje, že pravá strana je (má být) umístěna na 
pravé straně pacienta. 

 Orientace pozice ERC 4P se ŠIPKAMI: Tento symbol a 
značení ukazuje orientaci přístroje ERC 4P vzhledem k 
pacientovi. 

 

Odpojená detekce implantátu: Zobrazení tohoto symbolu 
ukazuje, že zařízení ERC 4P nedetekuje magnet 
implantátu nebo jeho rotaci. 

 

Detekce implantátu funguje: Zobrazení tohoto symbolu 
ukazuje, že zařízení ERC 4P detekovalo magnet 
implantátu a že správně rotuje.  

 

 
 

Anatomická obrazovka s pokyny 
 
Na obrazovce se objeví pacientova levá nebo pravá 
stehenní kost, holenní kost nebo pažní kost, aby se 
zajistila identifikace správné končetiny s implantátem 
PRECICE. Implantát může mít šest (6) možných 
umístění, pouze jedno bude zobrazeno stabilní 
purpurovou barvou. 

 

 
 

Obrazovka ukazující chybu systému 
 
Tato obrazovka se objeví na kontrolním panelu tehdy, 
když provoz zařízení ERC 4P vykazuje chybu. 
 
Na tomto obrázku je uveden příklad „KÓD: 104“ 
(anglicky „CODE: 104”). Obrazovka však může mít jiný 
kód a jiné informace než zde. 
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3. DEFINICE A GLOSÁŘ 
Tato část poskytuje definice pro slova používaná v této příručce. 

Aktivní lékařské zařízení: Termín „aktivní” znamená jakékoliv lékařské zařízení, které 
potřebuje napájení elektrickou energií. Energii lze dodávat jakýmkoliv způsobem včetně 
elektrické energie, baterie nebo plynu. Mezi příklady těchto zařízení patří ventilátory, 
kardiostimulátory a zařízení pro monitoring pacientů. 

Aktuátor: Část zařízení PRECICE, která po aktivaci může měnit svoji délku. 

Kontraindikace: Jakýkoliv stav, při němž není vhodné či doporučeníhodné používat 
systém PRECICE. 

Propojení: Magnetické spárování zařízení ERC se zařízením PRECICE. 

Distrakce: Distrakce znamená prodlužování. Systém PRECICE se používá pro distrakci 
nebo retrakci kostí (prodlužování či zkracování). 

Retrakce: Retrakce znamená zkracování. Systém PRECICE se používá pro distrakci nebo retrakci kostí 
(prodlužování nebo zkracování). 

Elektronické zařízení: Toto se týká jakékohokoliv zařízení, které má nabíjecí kabel, 
připojený k elektrické energii nebo poháněný baterií. K příkladům takových zařízení 
patří počítače a mobilní telefony. 

ERC: ERC znamená Externí dálkové ovládání (z anglického External Remote Controller). 
Zařízení ERC se používá pro úpravu zařízení PRECICE, které je implantované ve vaší noze 
nebo paži z vnější strany těla. Systém ERC sestává z dálkového ovládání ERC a nabíjecího 
kabelu. 

Stehenní kost: Stehenní kost je kost v noze. Jde o největší kost těla a nachází se mezi kyčlí a 
kolenem. 

Pažní kost: Pažní kost je horní kost v ruce. Je to kost nacházející se mezi ramenem a loketním 
kloubem. 

Implantát: Implantát je zařízení, které se na určitou dobu vkládá do těla. 

Intramedulární: Intramedulární znamená nacházející se uvnitř kosti. 

MR: MR znamená zobrazování pomocí magnetické rezonance, což je lékařská technika 
pro vizualizaci struktur uvnitř těla. 

Osteopenie: Osteopenie je onemocnění, při němž je hustota kosti nižší, než je běžné. 

Kardiostimulátor: Umělé zařízení pro stimulaci srdečního svalu a regulaci jeho stahů. 

Zařízení PRECICE: Zařízení PRECICE je upravitelný implantát, který je implantován do 
kosti v noze (holeň nebo stehno) nebo do pažní kosti (v paži). Je prodlužováno s pomocí 
externího dálkového ovládání ERC zvnějšku těla. 

Regenerát: Regenerát znamená nově narostlá část kosti. V této příručce to znamená nově 
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narostlou kostní tkáň. 

Holenní kost: Holenní kost (latinsky tibia) je největší kost nohy mezi kolenem a kotníkem. 

Řešení problémů: Proces řešení problémů nebo zjištění, proč něco nefunguje správně. 
 

4. INDIKACE PRO POUŽÍVÁNÍ: Proč se zařízení PRECICE používá? 

Zařízení NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. ERC 4P je přenosný příruční systém používaný na 
neinvazivní distrakci (roztahování) nebo retrakci (stahování) systémů Precice. 

Zařízení ERC 4P, používá-li se se systémem Precice System (včetně Precice IMLL, Precice Unyte, 
Precice Stryde, a Precice Bone Transport), je indikováno pro prodlužování končetiny, fixaci otevřených 
a uzavřených zlomenin, pseudoartrózy (onemocnění podobné artróze), špatně zhojená spojení kostí, 
nezhojená spojení kostí, nebo transport kosti v případě dlouhých kostí. 

Indikace pro použití ERC 4P při použití se systémem Precice Plating System je zamýšlena k 
prodlužování končetiny, fixaci otevřené a uzavřené fraktury, pseudoartrózy, špatného zhojení a 
nezhojení dlouhých kostí u pediatrických pacientů a dospělých pacientů menší postavy. 

Indikace pro použití ERC 4P při použití se systémem Precice Ankle Salvage System je zamýšlena k 
tibio-talo-kalkaneálním fúzím. Při použití pro fúze TTC může být systém Precice Ankle Salvage 
System používán k fixaci otevřené a uzavřené fraktury, pseudartrózy, špatného zhojení, nezhojení, nebo 
kostnímu transportu dlouhých kostí přiléhajících k místu fúze. Zařízení může být použito k následnému 
prodlužování končetiny, jakmile bylo dosaženotibio-talo-kalkaneální fúze.  

Po vložení implantátu PRECICE do končetiny budete používat zařízení ERC k tomu, aby došlo k jeho 
prodloužení či zkrácení. Prodlužovací/zkracovací fáze obvykle začíná 5 dní po chirurgickém zákroku. 
Každý den implantát PRECICE trošku prodloužíte či zkrátíte (obvykle asi o 0,75 až 1 milimetr denně). 
Tato fáze léčby může trvat až 80 dní. Lékař vám řekne, o kolik a jak často máte implantát PRECICE 
upravovat. Obvykle navštívíte lékaře jednou týdně, kde tento zkontroluje, k jakému pokroku došlo. 
Lékař vám může na těchto návštěvách nohu či paži zrentgenovat. V případě implantátů pro stehenní či 
holenní kost vám lékař také řekne, abyste používali berly a vyhýbali se přidávání zátěže na nohu, na 
které implantát PRECICE máte. V případě implantátů pro pažní kost vám lékař řekne, abyste se 
vyhýbali používání a zatěžování paže s implantátem PRECICE. Pro dobrý výsledek je třeba, abyste 
aktivně spolupracovali a věnovali se určitým úkolům. Pokud nebudete postupovat podle pokynů lékaře, 
mohli byste si přivodit vážné poškození. 

Poté, co vaše noha/paže dosáhla své cílové délky, přestanete ERC používat. To umožní zhojení kosti. 

Během konsolidační fáze se kost zhojí. Vaše kost se změní, nebo časem zregeneruje z měkkého 
materiálu v tvrdou kost. Tento proces hojení obvykle trvá asi 2 měsíce na každý palec (2,54 cm), o 
který se vám kost prodloužila nebo zkrátila. Během této fáze hojení je velmi důležité, abyste dodržovali 
veškeré pokyny vašeho lékaře. Budete i nadále chodit na návštěvy lékaře, obvykle jednou za měsíc. 
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5. KONTRAINDIKACE: Kdo nemůže používat systém PRECICE? 
 
 

Důležitá bezpečnostní informace – Čtěte před používáním! 

Dříve, než se rozhodnete pro tuto léčbu, přečtěte si prosím informace 
uvedené v této příručce a vezměte je na vědomí. 

 
Tato část popisuje Kontraindikace systému PRECICE. Máte-li kteroukoliv z těchto kontraindikací, 
nemůžete zařízení PRECICE používat. 
 

KONTRAINDIKACE: 
Kontraindikace v případě systému Precice System (včetně Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde a 
Precice Bone Transport):  
• Pacienti s nepravidelným průměrem kosti, který by bránil vložení hřebu Precice 
• Pacienti, u nichž by hřeb Precice křížil oblasti kloubů nebo otevřené epifyzární destičky 
• Pacienti, kteří mají obliteraci medulárního kanálu nebo jiné stavy, které mají tendenci zpomalovat 

hojení, jako omezení zásobení krví, periferní vaskulární onemocnění nebo průkaznou nedostatečnou 
vaskularitu 

• Pacienti neochotní nebo neschopní dodržovat pokyny pro pooperační péči 
• Infekce nebo patologický stav kosti, jako je osteopenie, což by zhoršovalo schopnost bezpečně 

zařízení zafixovat. 
• Pacienti s otevřenou frakturou dle klasifikace Gustilo stupně IIIB nebo IIIC 
• Pacienti s dříve existující obrnou nervu 
• Alergie a citlivost na kovy 
 
Systém Precice Bone Transport má ještě další následující kontraindikace: 
• Pacienti s maximálním kostním defektem, který je větší než 100 mm. 
• Pacienti s nadměrným poškozením pokožky a neadekvátním zakrytím míst fraktury. 
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Pro informace o kontraindikacích s ohledem na hmotnost a maximální vzdálenost léčené končetiny k 
povrchu intramedulárního kanálu se podívejte do níže uvedených tabulek. 

Pro hřeb Precice a Precice Unyte 

Končetina Model 
PRECICE  Průměr hřebu 

Maximální vzdálenost 
léčené končetiny od 
povrchu IM kanálu  

Maximální 
hmotnost 
pacienta 

Holeň  

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 

Stehno 

A-G (kromě 
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 

Paže L, M 8,5 mm 

165 - 210 mm 
předem 

distrahovaná 
délka 

25 mm Nenese zátěž 

225 - 300 mm 
předem distrahovaná 

délka 
45 mm Nenese zátěž 

 

Pro hřeb Precice Stryde 

Končetina 

Model(y) 
PRECICE 
STRYDE 

 

Průměr hřebu 
Maximální vzdálenost 

povrchu léčené končetiny 
od IM kanálu 

Maximální hmotnost 
pacienta 

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

Stehno A, B, C, 
E, V, X 

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

 

Pro hřeb Precice Bone Transport 

Končetin
a 

Model 
PRECICE Bone 

Transport   

Průměr hřebu  
(mm) 

Maximální vzdálenost 
povrchu léčené 

končetiny od IM 
kanálu 

Max. nosnost 
hmotnosti pacienta  

Používejte se šrouby s 
částečným závitem 

Max. nosnost hmotnosti 
pacienta 

Používejte se šrouby s 
plným závitem 

Holeň  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 

Stehno 
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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Aby lékař zjistil, zda se pro vás dobře hodí systém Precice Plating System, zkontroluje následující stavy:  
• Infekce nebo patologické stavy kosti, které by bránily úspěšnému použití a fungování zařízení. 
• Pacienti s otevřenou frakturou dle klasifikace Gustilo-Anderson stupně IIIB nebo IIIC 
• Alergie nebo citlivost na kovy. 
• Stehenní kosti u pacientů, kde vzdálenost od povrchu pokožky k destičce Precice Plate je větší než 38 

mm. Holenní kosti u pacientů, kde vzdálenost od povrchu pokožky k destičce Precice Plate je větší než 20 
mm.  

• Pacienti s nepravidelným tvarem/velikostí kosti, která by bránila umístění destičky Precice Plate. 
• Pacienti, jejichž stav má tendenci zpomalovat hojení, jako jsou omezení zásobení krví, periferní 

vaskulární onemocnění nebo průkazně nedostatečná vaskularita. 
• Pacienti neochotni nebo neschopni dodržovat pokyny k pooperační péči. 
 
 
Aby lékař zjistil, zda se pro vás dobře hodí systém Precice Ankle Salvage System, zkontroluje následující stavy:  
• Infekce nebo patologický stav kosti, který by bránil úspěšnému použití a fungování zařízení. 
• Pacienti s nedostatečnou kvantitou nebo kvalitou kosti, aby umožňovala fúzi kloubů. 
• Pacienti s nedostatečnou plantární podložkou. 
• Pacienti, kteří mají intaktní asymptomatický subtalární kloub. 
• Pacienti s otevřenou frakturou dle klasifikace Gustilo stupně  IIIB nebo IIIC. 
• Alergie a citlivost na kovy. 
• Pacienti s nepravidelným průměrem kosti, který by bránil vložení hřebu Precice Ankle Salvage. 
• Pacienti, u nichž je příliš poškozený medulární kanál nebo jiné stavy, které mají tendenci zpomalovat 

hojení, jako je omezení zásobení krví, závažné periferní vaskulární onemocnění nebo průkazně 
nedostatečná vaskularita. 

• Pacienti se závažnou podélnou deformitou 
• Pacienti se značným tibiálním vychýlením (> 10 stupňů v předozadní nebo koronální rovině) 
• Pacienti neochotní nebo neschopní dodržovat pokyny pro pooperační péči. 
• Pacienti, u nichž maximální vzdálenost od povrchu léčené končetiny k prostoru vnitřní dřeně přesahuje 25 

mm. 
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6. CO JE TŘEBA DĚLAT, ABYSTE SE VYHNULI JINÝM ŠKODÁM 
(VAROVÁNÍ) 

Tato část popisuje Varování spojená s dálkovým ovládáním ERC 4P. Pomůže vám vyhnout 
se při používání ERC 4P vážnému poškození. Přečtěte si prosím všechna tato varování dříve, 
než začnete ERC 4P používat. 

 

1. * VAROVÁNÍ * 
Pro pacienty podstupující prodlužování se doporučuje snímkování s pomocí 
rentgenu jednou za týden na posouzení skutečné délky distrakce. 

 

2. * VAROVÁNÍ * 
Během komprese a po ní se doporučuje rentgenové zobrazení pro posouzení 
komprese a stavu hojení kosti. 

 

3. * VAROVÁNÍ * 
Před prací s tímto zařízením musí být obsluha řádně proškolena ohledně zacházení 
s dálkovým ovládáním ERC. Zařízení ERC používejte pouze způsobem, který je v 
souladu s touto příručkou k obsluze zařízení. Jakékoliv jiné použití může mít za 
následek zranění nebo škody na majetku. 
 

 

4. * VAROVÁNÍ * 
Toto zařízení může způsobit rušení radiových vln nebo narušovat práci blízko se 
nacházejících zařízení. Může být nutné zavést opatření ke zmírnění dopadů, jako je 
otočení nebo přemístění zařízení ERC nebo odstínění místa.  

 

5. * VAROVANI * 
Toto zařízení nebylo testováno z hlediska kompatibility v prostředí magnetické 
rezonance (MR) a nemělo by vstupovat do skenerů MR. 

 

6. * VAROVÁNÍ * 
Osoby s kardiostimulátorem nebo podobným lékařským zařízením by neměly s 
ERC pracovat ani mu být vystaveny. Silná magnetická pole mohou ovlivnit práci 
těchto přístrojů. 

 

7. * UPOZORNĚNÍ * 
Asociace pro magnety ze vzácných zemin (The Rare-Earth Magnetics Association) 
si není vědoma žádných pozitivních ani negativních dopadů na zdraví z manipulace 
s magnety ze vzácných zemin. Doporučuje se však, aby těhotné ženy s velmi silnými 
magnety ze vzácných zemin nemanipulovaly (tj. ani s ERC). 

 

8. * VAROVÁNÍ * 
Externí dálkové ovládání ERC používá silné permanentní magnety.  Nesprávné 
použití tohoto systému může vést k závažným zraněním osob. Vždy externí dálkové 
ovládání ERC pevně držte a mějte na zřeteli přítomnost jiných objektů ve vaší 
pracovní oblasti. Externí dálkové ovládání by totiž mohlo být magnetickou silou 
vytaženo z vašich rukou, případně by mohlo dojít k přitažení předmětů k zařízení, 
pokud by se nacházelo příliš blízko jiným magentickým objektům. 
 
Zajistěte, aby před použitím okolo pracovní plochy bylo nejméně 60 cm místa, kde 
se nenacházejí žádné kovové předměty jako nástroje a pomůcky. Patří k nim také 
osobní předměty jako šperky, hodinky, klíče a mobilní telefony. Nepoužívejte ERC 
s kovovými/magnetickými předměty v menší než stanovené vzdálenosti. 
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9. * VAROVÁNÍ * 
Je-li toto zařízení poškozeno, mějte na paměti, že úlomky rozlomených magnetů 
jsou velmi ostré. Vždy manipulujte s rozlomenými magnety v silných ochranných 
rukavicích. V případě poškození zařízení ERC se obraťte na společnost NuVasive 
Specialized Orthopedics. 

 

10. * VAROVANI 
Nikdy nedávejte zařízení ERC poblíž elektronických médií nebo přístrojů. Silné 
magnetické pole může poškodit magnetická média jako jsou diskety, platební karty, 
magnetické ID karty, kazetové pásky, video pásky nebo jiná podobná zařízení. 
Může také poškodit televizory, videorekordéry, počítačové monitory a jiné displeje 
CRT. 
 

 

11. * VAROVÁNÍ * 
Nikdy se zařízením ERC nepracujte v prostředí obohaceném o kyslík nebo v 
hořlavém prostředí. 

 

12. * VAROVANI * 
Uvnitř tohoto zařízení nejsou žádné díly, u nichž by si mohl provádět servis uživatel. 
Přístroj neotevírejte. Mohlo by to mít za následek závažné zranění osob nebo škody 
na zařízení. Servis má provádět pouze kvalifikovaný personál. 
 

 

13. * VAROVÁNÍ * 
Pro ERC používejte pouze dodaný nabíjecí kabel. Náhradní kabely jsou dostupné u 
společnosti NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
 
 

 

14. * VAROVANI * 
Nepoužívejte toto zařízení v přítomnosti hořlavých anestetik. 

 

15. * VAROVANI * 
Zařízení ERC by mělo být umísťováno pouze bezprostředně nad oblast pacientova 
těla, kde se nachází magnetická část implantátu.  Neumísťujte zařízení ERC poblíž 
jiných částí těla, jako jsou například části těla, které mohou obsahovat implantáty s 
feromagnetickými materiály.  Vždy, když se ERC aktivně nepoužívá na pacientovi, 
mělo by být uchováváno v ochranném kufříku. 
 

 

16. * VAROVANI * 
Nenechávejte zařízení ERC bez dozoru v přítomnosti dětí.  ERC není určeno pro 
používání osobami mladšími 18 let.  Používání tohoto zařízení kýmkoliv ve věku do 
18 let může vést k nesprávnému použití, jehož následkem může být potřeba dalšího 
chirurgického zákroku. 

 

17. * UPOZORNĚNÍ * 
Přestože neexistují důkazy o neurologickém poškození měkkých tkání, lékař by měl 
zvážit tuto možnost, pokud předepisuje pro delší sezení vzhledem k délce distrakce 
či retrakce. 

 
 

18. * VAROVANI * 
Nepracujte se zařízením ERC, pokud spadlo z výšky nejméně 90 cm. Pokud u 
zařízení došlo k fyzickému poškození (např. neočekávané zvuky, praskliny), 
nepracujte s ním. Pokud k tomu dojde, volejte výrobci, tedy společnosti NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc., a obdržíte náhradní přístroj. 
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19. * VAROVANI * 
Nezvedejte ERC s pomocí kabelu adaptéru. Vraťte ho prosím s ERC. 

 

20. * VAROVANI * 
Při používání ERC vždy postupujte podle předpisu a pokynů lékaře. Pokud 
nebudete postupovat podle předpisu, kost se vám může zhojit nesprávně nebo by se 
nemusela zhojit vůbec. 
 
Používáte-li ERC méně často, než vám lékař předepsal, kost by vám mohla 
ztvrdnout příliš brzy. Přestane se také prodlužovat či zkracovat dříve, než dosáhne 
cílové délky. Pokud se to stane, můžete potřebovat další chirurgický zákrok pro 
napravení kosti do správné délky. 
 
Pokud budete ERC používat častěji, než vám lékař předepsal, mohlo by se stát, že 
prodloužíte či zkrátíte kost příliš rychle. To by mohlo vést k nesprávnému zhojení 
kosti nebo by se kost nemusela vůbec zhojit. Pokud se to stane, můžete potřebovat 
další chirurgický zákrok k léčbě kosti, která se nehojí. 

 21. * VAROVANI * 
Vždy dávejte ERC na pokožku hned na implantát a to správným směrem. 
Umístění ERC na špatné místo na noze nebo paži by mohlo vést k tomu, že se 
kost nebude prodlužovat nebo zkracovat správným způsobem. Pokud se 
neprodlouží nebo nezkrátí správně, kost by vám mohla ztvrdnout příliš brzy. 
Mohli byste potřebovat další chirurgický zákrok k tomu, aby se kost dostala 
do správné délky. 

 22. * VAROVANI * 
Nastavte ERC směrem k chodidlům pacienta tak, jak to ukazuje obrázek 
níže. Obrazovka displeje by měla směřovat k vám, aby bylo možno na ní číst. 
Pokud je ERC nasměrováno nesprávným směrem, implantát PRECICE se 
správně neprodlouží nebo nezkrátí a to může mít za následek potřebu 
dalšího chirurgického zákroku. Tento obrázek ukazuje správný směr, jakým 
ERC nasměrovat. 

 
 

 23. * VAROVANI * 
Aby nedošlo k infekci, neumísťujte ERC na žádnou otevřenou ránu na 
pokožce. Pro léčbu infekce by mohla být nutná další léčba nebo chirurgický 
zákrok. Otevřená rána je jakýmkoliv způsobem 
narušená/naříznutá/rozseknutá pokožka. 
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 24. * VAROVANI * 
Vždy se svým lékařem prodiskutujte každou bolest nebo nepohodlí, které 
cítíte. Tato léčba může způsobit určitou bolest nebo nepohodlí. To by mohlo 
být běžnou součástí léčby nebo příznakem jiných potíží. Pokud cítíte bolest 
nebo nepohodlí, Váš lékař možná bude chtít předpis během vaší léčby 
upravit. 

 25. * VAROVANI * 
Před používáním ERC si vždy nechte od lékaře nebo zdravotní sestry 
vysvětlit, jak se používá. Nesprávné používání ERC by mohlo vést k tomu, že 
vám kost ztvrdne příliš brzy nebo že vůbec neztvrdne. To by mohlo vést k 
potřebě dalšího chirurgického zákroku. 
 

 26. * VAROVANI * 
Dodržujte pokyny lékaře, co se týká úrovně zátěže nohy či paže během léčby. 
Pokud svoji nohu či paži zatížíte více, než kolik váš lékař doporučuje, 
implatát by se mohl poškodit nebo se může zlomit. To by mohlo vést k 
nutnosti dalšího chirurgického zákroku. 

 27. * UPOZORNĚNÍ * 
Neuchovávejte ERC poblíž míst, kde se mohou vyskytovat extrémní teploty. 
Některá místa mohou mít topné těleso nebo krb. Za extrémní teploty se zde 
považují teploty nad 60 ºC nebo pod -10 ºC. ERC nebylo testováno v těchto 
teplotách a nemusí v nich pracovat správně. Podrobnější informace najdete v 
části Řešení problémů, pokud s ERC máte nějaké problémy. 

 

28. * UPOZORNĚNÍ * 
Všechny chybová hlášení řešte. Abyste zjistili, jak reagovat na chybové 
hlášení, podrobnější informace najdete v části Řešení problémů. Neřešení 
chybového hlášení by mohlo vést k tomu, že ERC nebude fungovat správně. 
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7. JAKÁ JSOU RIZIKA  

Chirurgický zákrok se zavedením implantátu PRECICE do končetiny s sebou nese určitá rizika. Rizika 
anestezie (znecitlivění) a  chirurgického zákroku jsou stejná jako u každého pacienta, který podstupuje 
chirurgický zákrok. Uvedená rizika mohou mít za následek potřebu dalších léčebných nebo 
chirurgických postupů s cílem napravit případné problémy. 

 
K rizikům spojeným s anestezií a chirurgickým zákrokem patří následující: 

• Mohli byste mít reakci na léky, které vám během chirurgického zákroku podají. 
• Během chirurgického zákroku nebo po něm byste mohli dostat nějakou infekci. 
• Během chirurgického zákroku nebo po něm by mohlo dojít k embolii. 
• Po chirurgickém zákroku byste mohli cítit určitou ztuhlost nebo bolestivost místa. 
• Po chirurgickém zákroku můžete cítit určitou bolest. 
• Po chirurgickém zákroku byste mohli zažít určité krvácení. 
• Mohli byste mít alergickou reakci na léky. 
• Mohli byste mít alergickou reakci na zařízení používaná k léčbě během chirurgického 

zákroku. 
• Po chirurgickém zákroku by mohlo dojít k mrtvici. 
• Po chirurgickém zákroku by mohlo dojít k srdečnímu infarktu (infakt myokardu). 
• Po chirurgickém zákroku se může vyvinout zápal plic. 
• Chirurgický zákrok může někdy vést ke smrti. 

 
Mezi další potenciální rizika postupu na prodloužení/zkrácení končetiny patří: 

• Prodlužování či zkracování kosti může vést k tomu, že budete cítit bolest. 
• Může dojít k opožděnému srůstání nebo k nesrůstání kosti (kost se nezhojí). 
• Šrouby mohou vypadnout nebo se rozlomit. 
• Může dojít k infekci. 
• Implantát nemusí fungovat správně nebo se může zlomit. 
• Kost se může konsolidovat (ztvrdnout) dříve, než je u konce prodlužování či zkracování. 
• Můžete cítit ztuhlost měkké tkáně v končetině, což může způsobovat bolest. 
• Můžete cítit svalovou slabost z důvodu nepoužívání končetiny s implantátem. 
• Můžete mít poranění nervu či nervů. 

 
Mezi další rizika spojená s používáním ERC patří: 

• Nesprávné přiložení nebo nesprávné místo ERC může vést k tomu, že implantát se 
neprodlouží nebo nezkrátí, což by mohlo vést k předčasné konsolidaci kosti. 

• Umístění ERC špatným směrem může vést k tomu, že léčba je u implantátu  opačná 
než zamýslená (prodloužení/zkrácení) a že neodpovídá předepsané léčbě. Vezměte 
prosím do úvahy, že implantát nelze zkrátit na kratší délku, než je původně 
naprogramovaná délka. 

• Nesprávné naprogramování ERC lékařem může vést k tomu, že se může objevit 
nadměrná distrakce nebo nadměrná retrakce. To by mohlo vést k nezhojení kosti. 
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8. POPIS VÝROBKU 

Systém PRECICE (včetně Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde, Precice Bone Transport, 
Precice Plate, a PreciceAnkle Salvage) zahrnuje: 
 

• Implantát, který se dává do kosti nohy nebo paže a je schopen upravit délku kosti 
o Aktuátor je součást zařízení, které může po aktivaci měnit délku kosti 

• Šrouby, které připojují zařízení ke kosti 
• Externí dálková ovládání (ERC, anglicky External Remote Controller) 

Implantát má část zvanou „aktuátor”, která může změnit délku. Aktuátor má malý magnet, který 
umožňuje prodlužování implantátu po zapnutí magnetu dálkovým ovládáním ERC. Zařízení ERC 
je příruční zařízení, které obsahuje velký magnet. Magnet v aktuátoru začne pracovat, jakmile je 
ERC umístěno na nohu nebo paži a zapnuto. Když se implantát prodlouží, vaše noha či paže se 
také prodlouží. Když se implantát zkrátí, vaše noha či paže se také zkrátí. 

 

Obrázek 1, Zařízení PRECICE implantované do stehenní kosti 
  

Proximální šrouby 
 

Magnetický aktuátor 
(uvnitř implantátu) 

Distrakční tyč 

Distální šrouby 
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Zař. PRECICE pro 
 

a. Co se stane během léčby nebo po ní? 
 

Léčba má 4 fáze. 
 

1) Implantace: Tato fáze probíhá, když vám lékař provádí chirurgický zákrok. Lékař 
implantuje implantát PRECICE do vaší končetiny. 
 

2) Prodlužování/Zkracování: Každý den v této fázi se bude vaše noha či paže prodlužovat 
nebo zkracovat. Asi 5 dní po chirurgickém zákroku navštívíte léakře na první 
prodlužování či zkracování. Lékař vás bude sledovat, zatímco budete používat zařízení 
ERC na prodloužení či zkrácení nohy/paže a odpoví vám na případné dotazy. Když budete 
doma, budete používat ERC k tomu, abyste nohu/paži každý den trochu prodloužili 
nebo zkrátili (obvykle asi o 1 mm denně). Postupujte rozhodně dle pokynů svého 
lékaře. Na návštěvy k lékaři budete docházet asi jednou týdně, kde lékař zkontroluje, 
jak se léčba daří. Lékař může na návštěvě zrentgenovat vaši paži nebo nohu. 

 
3) Konsolidace: Poté, co vaše noha/paže dosáhla správné délky, 

přestanete s každodenním prodlužováním nebo zkracováním vaší 
nohy nebo paže. V této fázi necháte svoji nohu/paži zhojit a 
posílit. Lékař vás v této fázi bude kontrolovat zhruba jednou za 
měsíc, aby viděl, jakého pokroku jste dosáhli. Lékař vám 
řekne, kolik zátěže můžete na nohu či paži dávat. Je důležité 
dodržovat všechny pokyny lékaře. 

 
 

 
 
 
 
 

4) Odstranění: Implantát PRECICE bude třeba z vaší nohy či paže odstranit do jednoho 
roku od chirurgického zákroku. Lékař naplánuje další chirurgický zákrok na odstranění 
implantátu PRECICE. Poté (po chirurgickém zákroku) zůstanete v nemocnici, než 
dojde k dostatečnému zhojení, abyste mohli být propuštěni domů. Lékař vám po 
úplném zhojení po chirurgickém zákroku řekne, kdy můžete pokračovat ve svém 
obvyklém životním stylu. 

 
b. Co se stane po chirurgickém zákroku? 

 
• Implantace: Po chirurgickém zákroku, jehož cílem je vložení implantátu PRECICE 

do vaší končetiny, zůstanete v nemocnici. Jakmile se vše zahojí, můžete odejít domů. 
Do ordinace budete pravidelně docházet na kontrolu, zda prodlužování nebo 
zkracování probíhá dle očekávání. 

 
• Po odstranění: Po chirurgickém zákroku na odstranění implantátu PRECICE z vaší 

končetiny zůstanete v nemocnici. Jakmile se vše zhojí, můžete odejít domů. 
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c. Seznámení se svým ERC. 
 

Uvnitř kufříku na ERC najdete samotné zařízení ERC a příručku pro pacienty. Důležité 
části ERC jsou označeny níže: 

 
 

Nabíjecí kabel 
 
 
 

Holenní držák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Držák pro 
přenášení 

 
 
 
 
 
 
 
 

Linky nastavení polohy 
 
 

 
 

Obrázek 2, ERC pro systém PRECICE. 

Obrazovka displeje 
(dotyková obrazovka) 
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Obrázek 3, Kufřík na ERC. 
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9. O ZAŘÍZENÍ ERC 

Tato část vám pomůže pochopit, jak správně používat zařízení ERC. 
 

a. Jaké funkce má zařízení ERC? 
 

ERC budete používat na prodloužení či zkrácení zavedeného implantátu PRECICE 
ve vaší končetině. 
 

b.  Jaká tlačítka a displeje jsou v zařízení ERC? 
 
 

 Tlačítka a displeje ERC. 
   

 
 

3 

 

 
 

1 

   

    
 

Zadní strana ERC 4P 

  
2 

  

1 
Obrazovka displeje se používá k tomu, aby ukazovala informace o systému 
PRECICE. Ovládání probíhá tak, že se dotknete různých oblastí na obrazovce. 

 
2 Čára zarovnání se používá k zarovnání zařízení ERC nad implantátem PRECICE s 

využitím označeného místa na končetině. 

 
3 

 
Tlačítko vypínače se používá pro zapínání a vypínání zařízení ERC. 
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10. FUNKCE PRO DETEKCI IMPLANTÁTU 
 
Zařízení ERC 4P má funkce, které se používají na detekci stavu implantátu systému PRECICE během 
léčby. Tato část poskytuje souhrn těchto funkcí pro detekci: 
- Detekce při propojení: ERC 4P může během terapie detekovat rotaci magnetu implantátu a může 

tak poskytnout zpětnou vazbu uživateli o tomto stavu. Během léčebného sezení se zobrazená délka 
implantátu změní v závislosti na tomto stavu.   

 
- Detekce při nepropojení: ERC 4P může detekovat, jestli magnet implantátu nerotuje  nebo není 

přítomen a poskytnout zpětnou vazbu uživateli ohledně tohoto stavu. Během terapeutického sezení 
se zobrazená délka implantátu nezmění na základě tohoto stavu.  

 

11. POKYNY PRO NASTAVENÍ. (PŘEDTÍM, NEŽ BUDETE PROVÁDĚT 
LÉČBU) 

1. Zvolte si místo, kde budete provádět léčbu. 

 

 
 
 
 
 
• Při používání nabíjecího kabelu zkontrolujte, jestli 

je poblíž ERC elektrická zásuvka. 
• Najděte si při provádění léčby pohodlné místo na 

sezení. 
• Zajistěte, aby v okruhu 60 cm nebyly žádné 

elektronické přístroje obsahující kov. Mohlo by 
dojít k poškození těchto elektronických přístrojů. 
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2. Z OBLASTI PROVÁDĚNÍ LÉČBY ODSTRAŇTE VEŠKERÉ VOLNĚ SE 
VYSKYTUJÍCÍ KOVY 

 
 

 

 
 
 
 
 

• Nepoužívejte ERC v okruhu 60 cm okolo 
kovových předmětů. Kovové předměty by mohly 
být rychle přitaženy magnetem v ERC a to by vás 
mohlo zranit. 

• Odstraňte nepřipojené kovové předměty z této 
oblasti (šperky, nože, klíče apod.). Zipy a knoflíky 
na oblečení a obuvi nevadí. 

• Odstraňte z oblečení a z těla kovové předměty. 
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12. JAK POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ ERC 

Tato část popisuje, jak používat ERC na prodlužování či zkracování vašeho implantátu. 
 
 

 
a) Navigace zařízení ERC 

 

 

 
 
Tato ikonka dává lékaři přístup k obrazovkám pro programování ERC. 

 

 

 
 
Tato ikonka také umožňuje uživateli zahájit prodlužovací sezení. 

 

 

 
 
Tato ikonka zastaví prodlužovací sezení. 

 

 

 
 
Tato ikonka umožní uživateli navigaci zpět na předchozí obrazovku. 

 

 

 
 
Tato ikonka umožní uživateli navigaci vpřed na další obrazovku. 

 

 

 
Tato ikonka naznačuje, že uživatel by měl nahlédnout do příručky s pokyny, 
kde najde další informace. 
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b) Světelné indikátory vypínače 

Blikající žlutá 
 
Blikající žluté světlo ukazuje, že ERC 4P se spouští. 

Blikající žlutá a 
červená  

 
Systém vyžaduje nabíjení. Připojte do zásuvky a nechte systém nabíjet 
po dobu 15 minut. 
 

Nepřerušovaná 
zelená 

 
Nepřerušované zelené světlo ukazuje, že ERC 4P je v 
bezpečném stavu. 

Blikající zelená 
Blikající zelené světlo ukazuje, že ERC 4P je 
připraveno k použití pro léčbu. 

Nepřerušovaná 
červená 

Nepřerušoané červené světlo ukazuje, že motor v ERC 
4P běží a interní magnet rotuje. 

Blikající červená 
Blikající červené světlo ukazuje chybu v ERC 4P. Další 
postup, jak opravit chyby, najdete v části Řešení problémů. 

 
 
  



 
Příručka pro pacienty ERC 4P  Model: ERC 4P 

 

LC0265-D 04/2022 CS                                                                                                                                                 Strana 26 z 54   

c) Pokud máte VÍCE než jeden implantát. 
Máte-li více než jeden implantát, před zahájením léčby zajistěte, aby mezi místy obou 
implantátů byl prostor o délce nejméně 30 cm. 

    
PRO POUŽÍVÁNÍ S VÍCE 
IMPLANTÁTY 

 
 
PŘED prací se zařízením ERC zajistěte, 
aby mezi umístěním magnetů na 
implantátech byl prostor minimálně 30 
cm. 

30 cm 
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 Krok č. 1: Zapněte ERC. 
 
 

 
ZAPÍNÁNÍ 

 
1. Stiskněte vypínač na zadní straně 

zařízení ERC. 
 
 
 
 
 
 
 

NABÍJENÍ S POMOCÍ 
NABÍJECÍHO KABELU 

 
2. Zapojte nabíjecí kabel do zásuvky ve 

zdi. 
 3.   Zapojte konektor nabíjecího 

kabelu do zařízení ERC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadní část ERC 4P 

2 

3 

3 

1 
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ÚVODNÍ OBRAZOVKA 
 

Při zapnutí se displej rozsvítí a pak se na 
několik sekund objeví úvodní obrazovka. 
Na obrazovce nemusíte na nic poklepávat. 
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Krok č. 2: Prohlédnout si Přehled informací o pacientovi. 
Tato část vysvětluje obrazovky, které uvidíte na displeji předtím, než zahájíte svoje sezení s 
cílem prodlužovat/zkracovat kost. 

 
 
 
 
 

 

 2 

OBRAZOVKA PŘEHLED INFORMACÍ O 
PACIENTOVI 

Po zapnutí se ukáže obrazovka s přehledem 
informací o pacientovi. Zkontrolujte si tuto 
obrazovku, abyste si byli jisti, že informace k 
předpisu jsou správné. 

 
„DAILY” (DENNĚ) je 
prodloužení/zkrácení, které lékař 
předepsal pro celou léčbu za jeden den (tj. 
1,00 mm). Horní číslo (tj. 0,50) je délka, o 
kterou jste již ten den prodloužili nebo 
zkrátili. 
 
„TOTAL” (CELKEM) je celková délka, 
kterou vám lékař předepsal pro celou 
dobu léčby (tj. 50 mm). Číslo uvedené 
výše (tj. 43,50) je celková délka, o niž jste 
implantát dosud prodloužili nebo zkrátili. 

 
Po přečtení těchto informací a ujištění se, že jsou 
správně, stiskněte na obrazovce tlačítko ZELENÁ 
ŠIPKA – což znamená přejít na další obrazovku. 
Nejsou-li tyto informace správně, ihned se obraťte na 
svého lékaře. 

 
 
 
 
 

 

OBRAZOVKA PŘEHLED INFORMACÍ O 
PACIIENTOVI 

 
ERC umožní vložit čtyři (4) předpisy k 
prodlužování či zkracování, máte-li více 
implantátů. Vložil-li lékař více předpisů, 
před zahájením sezení se objeví souhrn 
každého předpisu. Neblikající purpurové či 
oranžově vyplněné segmenty jsou 
dokonečná sezení a blikající jsou současná 
sezení k dokončení. 

 
„Strana 1 ze 2” dole na obrazovce 
ukazuje, pokud jsou na druhé straně 
další předpisy. 

 

1 

2 

3 

3 

1 
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Krok č. 3: Nastavení správné pozice ERC vůči magnetu implantátu. 

 
 
 
 

A B 1 

C D 

E 

F 

 

OBRAZOVKA UMÍSTĚNÍ IMPLANTÁTU 

Umístit implantát PRECICE je možné na šesti místech: 
(A) Levá holenní kost, (B) Pravá holenní kost 
(C) Levá stehenní kost, (D) Pravá stehenní kost 
(E) Levá pažní kost, (F) Pravá pažní kost 

 
Umístění implantátu bude zobrazeno.  

1 Prodlužovaná končetina bude podsvícena 
purporovou barvou. Na této obrazovce je 
jako příklad podsvícena „PRAVÁ 
STEHENNÍ KOST”. 

 
 
 
 
 
 
 

Jakmile jste ERC přiložili do správné pozice, 
stiskněte blikající ZELENÉ TLAČÍTKO PRO 
POKRAČOVÁNÍ pro spuštění ERC. 

 
Po prohlédnutí této informace stiskněte tlačítko 
ZELENÁ ŠIPKA a přejděte tak na další obrazovku. 
Nejsou-li zobrazené informace správné, ihned se 
obraťte na svého lékaře. 
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                 Příklad pro pravou stehenní kost 

 
                    Příklad pro pravou stehenní kost 

 
                            Příklad pro pravou holenní kost 

 
UMÍSTĚNÍ ERC DO SPRÁVNÉ POZICE 

1. Nasměrujte zařízení ERC směrem k 
chodidlům pacienta tak, jak je to 
uvedeno na displeji. 

2. Použijte linky pro nastavení pozice tak, 
abyste vystředili ERC nad implantátem 
PRECICE a značkou na své noze. 

3. Pro zahájení sezení stiskněte blikající 
ZELENÉ TLAČÍTKO PRO 
POKRAČOVÁNÍ. 

4. Sezení je teď spuštěno. 
 
 
 
 
 
 
 
 Obrázek s příkladem sezení pro pravou 
stehenní kost. 

 
Poznámka: budete-li mít nepříjemný pocit nebo 
nepohodlí z toho, že máte ERC na své stehenní 
kosti, je vhodné jako bariéru použít měkkou 
tenkou podložku (např. látku). 

 
 
 
 
 
 
 

 Obrázek s příkladem sezení pro pravou 
holenní kost. 

 
Poznámka: budete-li mít nepříjemný pocit 
nebo nepohodlí z toho, že máte ERC na své 
holenní kosti, je vhodné jako bariéru použít 
měkkou tenkou podložku (např. látku). Nebo 
položit ERC trochu více na stranu nohy. 

 
ERC lze též použít pro holenní kost tak, jak je 
uvedeno na obrázku níže. 



 
Příručka pro pacienty ERC 4P  Model: ERC 4P 

 

LC0265-D 04/2022 CS                                                                                                                                                 Strana 32 z 54   

 
                   Příklad pro pravou holenní kost 

 
 
 Další příklad sezení pro pravou holenní kost. 

 
Poznámka: budete-li mít nepříjemný pocit nebo 
nepohodlí z toho, že máte ERC na své holenní 
kosti jako v předchozím příkladu, ERC lze také 
pro holenní kost použít způsobem uvedeným na 
obrázku. 

 
                     Příklad pro pravou pažní kost 

 
NASTAVENÍ POZICE ERC (pažní 
kost) 

 
1. Léčbu by měla provádět druhá 

osoba nebo pečovatel. 
2. Nasměrujte ERC k chodidlům 

pacienta tak, jak je to uvedeno na 
displeji a přesuňte ho na 
pacientovu paži. 

3. Použijte linky pro nastavení pozice pro 
vycentrování ERC nad implantátem a 
pozice na značce na paži pacienta. 

4. Pro zahájení sezení stiskněte blikající 
ZELENÉ TLAČÍTKO PRO 
POKRAČOVÁNÍ. 

5. Sezení je teď spuštěno. 
 
 Příklad sezení pro pravou pažní kost. 
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Krok č. 4: Spuštění a dokončení vašeho sezení. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

2 

1 
 

3 
 

4 

ERC teď pracuje a vaše sezení na prodlužování 
či zkracování kosti začalo. 

Ukazatel průběhu: Tento ukazatel se 
bude plnit podle toho, jak se implantát 
bude prodlužovat nebo zkracovat, 
abyste mohli sledovat průběh.  Jakmile 
je ukazatel plný na 100 %, implantát se 
prodloužil/zkrátil na předepsanou 
délku a přestane pracovat. 

 
Počítadlo vzdálenosti: Toto číslo se 
bude zvětšovat s prodlužováním nebo 
zkracováním implantátu. Zastaví se na 
předepsané délce pro toto sezení. 

 
Zbývající čas: množství času, které 
zbývá do doby dokončení sezení. 

 
Ikonka propojení: tato ikonka vás 
informuje o tom, že ERC je propojeno 
z implantátem. Jakmile ručička 
ukazuje na zelenou oblast a objeví se 
značka pro zelené zatržení, jste 
propojeni s magnetem implantátu a 
léčba účinkuje. Není-li zařízení ERC 
propojeno s magnetem implantátu, 
ručička bude ukazovat na červenou 
oblast a objeví se červené „X“. 

 

1 

2 

3 

4 
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Sezení je dokončeno! 
 
Po dosažení předepsané délky sezení se 
zařízení ERC automaticky zastaví. 

 
Délku implantátu nemůžete upravit o více, než 
kolik činí předepsaná denní délka. 

 
Pro dokončení vašeho sezení stiskněte 
ZELENOU ŠIPKU. 

 

 
 

Pokud jste sezení ukončili, ale nedokončili jste 
zatím svoji denní délku prodlužování či 
zkracování, objeví se obrazovka s hlášením 
SESSION COMPLETE (SEZENÍ 
UKONČENO). Na ní uvidíte přehled vašeho 
sezení. 

1. Vypněte ERC stisknutím tlačítka 
Vypínač. 

2. Uložte ERC do kufříku pro uchovávání 
zařízení. 

3. Close and latch storage case. 
4. Uchovávejte na bezpečném 

místě, mimo dosah dětí. 



 
Příručka pro pacienty ERC 4P  Model: ERC 4P 

 

LC0265-D 04/2022 CS                                                                                                                                                 Strana 35 z 54   

 

 
Pokud jste dosáhli celkovou délku předepsanou 
lékařem na daný den (tj. 1,00 mm), objeví se 
obrazovka DAILY COMPLETE (DENNÍ 
DÉLKA DOKONČENA). 

1. Vypněte své zařízení ERC stisknutím 
tlačítka Vypínač. 

2. Používáte-li nabíjecí kabel, nechte ERC 
zapnuté a nabíjecí kabel zapojený do 
sítě až do doby plného nabití. 

3. Uložte ERC do kufříku pro uchovávání 
zařízení. 

4. Pokud nenabíjíte, kufřík zavřete a 
zajistěte. Pokud nabíjíte, víko jemně 
přivřete. 

5. Kufřík uchovávejte na bezpečném 
místě, mimo dosah dětí. 

 
 
 
 
 

 

Pokud jste dosáhli celkovou délku předepsanou 
lékařem na daný den (tj. 50,00 mm), objeví se 
obrazovka GOAL COMPLETE (CÍL 
DOSAŽEN). 

1. Vypněte své zařízení ERC stisknutím 
tlačítka Vypínač. 

2. Používáte-li nabíjecí kabel, nechte 
ERC zapnuté a nabíjecí kabel zapojený 
do sítě až do doby plného nabití. 

3. Uložte ERC do kufříku pro uchovávání 
zařízení. 

4. Pokud nenabíjíte, kufřík zavřete a 
zajistěte. Pokud nabíjíte, víko jemně 
přivřete. 

5. Kufřík uchovávejte na bezpečném 
místě, mimo dosah dětí. 
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Zařízení ERC vraťte společnosti NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Krok č. 5: Přerušení provozu ERC během vašeho sezení. 
 
Kdykoliv během vašeho sezení můžete přerušit provoz ERC. Není škodlivé to udělat, protože 
ERC si pamatuje úroveň, které jste dosáhli. Pokud potřebujete přestávku v léčbě, postupujte 
podle pokynů uvedených níže. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kdykoliv během sezení můžete 
stisknout ČERVENÉ TLAČÍTKO 
STOP. Poté ihned zařízení ERC zastaví. 

 

1 

1 
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Došlo-li ke stisknutí červeného tlačítka 
stop, objeví se obrazovka pro přestávku. 

 
Jakmile budete připraveni obnovit sezení, 
umístěte ERC do správné pozice nad stejnou 
končetinu, kterou jste právě prodlužovali. 
Objeví se obrazovka REPOSITION ERC 
(OPĚTOVNÉ UMÍSTĚNÍ ERC), která také 
zvýrazní správnou končetinu. Umístěte ERC 
na linky pro nastavení pozice na své noze nebo 
paži. 

 
Jakmile jste správně umístili zařízení ERC, 
stiskněte ZELENÉ TLAČÍTKO a spusťte tak 
sezení. 

 
 

Krok č. 6: Obrazovky, které můžete během sezení vidět. 
Při používání ERC můžete vidět jednu z následujících obrazovek. 

 

 
 

REPOSITION ERC  
(OPĚTOVNÉ UMÍSTĚNÍ ERC) 

 
Tato obrazovka se zobrazí, pokud ERC ztratí 
propojení nebo spojení s magnetem na 
implantátu. 

 
1. Opětovně umístěte ERC na správnou 

pozici s využitím linek pro nastavení 
pozice na ERC. Viz část Nastavení 
pozice ERC. 

2. Jakmile jste přpraveni zahájit sezení, 
ZELENÉ TLAČÍTKO PRO 
SPUŠTĚNÍ. 
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IKONKY STAVU IMPLANTÁTU 

 
Jedna z ikonek STAVU IMPLANTÁTU se zobrazí 
tehdy, když dojde k následujícímu: je zvolena funkce 
SENZOR ZAPNUT (SENSOR ON) a léčebné sezení 
probíhá. Ikonky STAV IMPLANTÁTU se zobrazí v 
podobě „Probíhá“ nebo „Odpojeno“. 

 
ODPOJENO: Tato ikonka znamená, že 
zařízení ERC se v průběhu sezení 
nepřipojilo k magnetu implantátu. 
 
 
PROPOJENO: Tato ikonka znamená, že 
zařízení ERC se během sezení propojilo s 
magnetem implantátu. 

 

1 

2 

1 

2 
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13.  NABÍJENÍ ERC 
 
 

 
V kterémkoliv okamžiku během léčby ERC může být potřeba zařízení nabíjet. ERC vám 
ukáže, kdy je nutné ho nabíjet z jednoho ze dvou důvodů 1) Nízký stav baterie a 2) Kritický 
stav baterie. Pokud potřebujete ERC nabíjet, postupujte podle níže uvedených pokynů. 

 
 

   NÍZKÝ STAV BATERIE: 

Zobrazí se zpráva o tom, že baterie ERC 
má NÍZKÝ stav (LOW BATTERY).  
  
 
Nízký stav baterie označuje ŽLUTÁ 
ikonka baterie a dva segmenty.  
 
 
 
 
Aby se zařízení nabíjelo, zapojte nabíjecí 
kabel do ERC a do zásuvky ve zdi.  

 
 

 
 
 

Jakmile jste zapojili ERC, stiskněte 
tlačítko ZELENÁ ŠIPKA. 

    

    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

    Zadní strana ERC 4P 
 

  

1 

2 

3 

1 

2 
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KRITICKÝ STAV 
BATERIE: 

Zobrazí se chybová obrazovka, která 
ukazuje, že stav baterie ERC je 
KRITICKÝ. 
 
 
Navíc se ikonka baterie změní na 
ČERVENOU a zůstane na ní jeden 
segment baterie. 
 
 
Musíte zapojit ERC do sítě pro nabíjení 
baterie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 

KRITICKÝ STAV BATERIE: 
 
 

Jakmile jste do sítě zařízení ERC zapojili, 
můžete pokračovat v předchozím sezení 
tak, že stisknete tlačítko ZELENÁ ŠIPKA 
pro ukočení chybové obrazovky a 
pokračování tam, kde jste přestali. 

  

 

4 

5 

5 

4 

5 
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6 

 
NABÍJENÍ PO LÉČBĚ 

Tato zpráva se objeví na obrazovce poté, 
co bylo sezení ukončeno a nabíjecí kabel 
je připojen k zařízení ERC  

  
 

1. Nechte ERC zapnuté a 
připojené do sítě. 

2. Uložte ERC do kufříku i s 
připojeným kabelem a ve stavu 
zapojení do sítě. 

3. Jemně přiklopte vrchní díl kufříku 
přes ERC. Nezajišťujte kufřík přes 
připojený kabel. 

4. Stiskněte tlačítko ZELENÁ ŠIPKA. 

 
 
 
 
 
 

7 

NESPRÁVNÝ PŘÍKON PROUDU 

Tato zpráva se objeví v případě, že je do 
ERC zapojen nesprávný nabíjecí kabel. 

  
 

Zapojte dodaný nabíjecí kabel do 
ERC. 

Jakmile jste do zařízení ERC připojili 
správný nabíjecí kabel, stiskněte 
tlačítko ZELENÁ ŠIPKA. 

 

6 

7 
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14. KONTROLA, ČIŠTĚNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A JINÉ INFORMACE 
a. Kontrola zařízení ERC. 
• Před každým použitím zkontrolujte stav všech součástí ERC.  Pokud zjistíte, že dráty 

vykazují viditelné praskliny, že jsou tam volné komponenty, nebo zjistíte poškození, 
zavolejte svému lékaři, aby vám dal náhradní součásti. 

• ERC nemá žádné díly, které vyžadují servis. Nepokoušejte se zařízení otevírat. 
 

b. Čištění. 
• Pro čištění a dezinfekci otírejte zařízení vlhčenými ubrousky se 70% izopropyl 

alkoholem nebo ekvivalentem. Před vrácením zařízení ERC do kufříku se ujistěte, že 
všechny součásti jsou suché. Očistěte a dezinfikujte ho prosím dříve, než ERC a jeho 
součásti vrátíte. 

• Nevyhazujte ERC do odpadu. Vraťte prosím ERC i jeho součásti v kufříku do 
společnosti NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

c. Cestování a používání v zahraničí. 
• Během léčby se nedoporučuje cestovat. Pokud je cestování nutné, nejdříve se poraďte 

s lékařem. Pokud budete cestovat mimo vlastní stát během prodlužování či 
zkracování kosti, požádejte svého lékaře, aby vám dal ERC, které bude fungovat tam, 
kam cestujete. 

• ERC se nepovažuje za příruční zavazadlo. Pokud cestujete letadlem, ERC musí být v 
odbaveném zavazadle. Společnost NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. má 
dokument, který lze poskytnout leteckým společnostem, aby umožnily cesty letadlem 
s ERC. Pokud potřebujete, obraťte se na společnost NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
Likvidace: 

 

Nevyhazujte Externí dálkové ovládání do běžného odpadu. Vraťte prosím 
zařízení v jeho ochranném kufříku společnosti NuVasive Specialized 
Orthopedics nebo zavolejte a dostanete pokyny k likvidaci. Zařízení nespalujte. 
Externí dálkové ovládání obsahuje magnet ze vzácných zemin, který v případě 
zapálení extrémně hoří. 
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d. Uchovávání ERC v době, kdy se nenabíjí. 
ERC A ELEKTRICKÝ KABEL BY SE V DOBĚ, KDY SE NEPOUŽÍVAJÍ, MĚLY 
SKLADOVAT V KUFŘÍKU A MIMO DOSAH DĚTÍ. 

 

 

1. Uložte ERC a nabíjecí kabel do kufříku pro 
uchovávání zařízení. 

2. Ujistěte se, že jsou uvnitř všechny součásti 
a že jsou uloženy dále od hran kufříku. 

3. Kufřík zavřete, zajistěte a uzamkněte. 
4. Je v pořádku, když se blízko ERC nachází 

kov, pokud je zařízení uvnitř uzavřeného 
kufříku pro uchovávání zařízení. 

5. Kufřík uchovávejte ve vnitřních prostorech. 
Neuchovávejte poblíž topných těles, krbu, 
nebo v jiných oblastech, kde mohou 
panovat extrémní teploty. (Neuchovávejte 
ERC při teplotách nad 60 ºC nebo pod -
10 ºC). 

e. Uchovávání ERC při nabíjení. 
ERC A ELEKTRICKÝ KABEL BY SE MĚLY V DOBĚ, KDY SE NEPOUŽÍVAJÍ, 
UCHOVÁVAT V KUFŘÍKU A MIMO DOSAH DĚTÍ. 

 
 
 

 

1. Při nabíjení mezi sezeními uložte zařízení 
ERC do kufříku a nechte ho nabíjet. 

2. Ujistěte se, že všechny součásti jsou uvnitř 
a že se nacházejí dále od hran kufříku. 

3. NEZAJIŠŤUJTE a nezamykejte kufřík v 
době, kdy je nabíjecí kabel připojen do 
zásuvky ve zdi a propojena s ERC. 
Zajištění a uzamčení kufříku může způsobit 
rozbití nabíjecího kabelu. 

4. Jemně překlopte vrch kufříku přes zařízení 
ERC. 

5. Je v pořádku, když se blízko ERC nachází 
kov, pokud je zařízení uvnitř uzavřeného 
kufříku pro uchovávání zařízení a ERC 
zakrývá víko. 

6. Kufřík uchovávejte ve vnitřních prostorech. 
Neuchovávejte poblíž topných těles, krbu, 
nebo v jiných oblastech, kde mohou 
panovat extrémní teploty. (Neuchovávejte 
ERC při teplotách nad 60 ºC nebo pod -
10 ºC). 
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15. VÍCE INFORMACÍ O VAŠEM ZDRAVOTNÍM STAVU 

Změny životního stylu: 
Omezte své aktivity a snažte se nedávat na nohu nebo paži během celé doby léčby žádnou 
zátěž. Vykonávání těžkých činností nebo přidávání zátěže na vaši vaši nohu nebo paži může 
vést ke zranění. Může se také stát, že způsobí zlomení či poškození implantátu. Lékař může 
doporučit, abyste během léčby používali zařízení jako berly nebo invalidní vozík a vyhýbali 
se umísťování nadměrné zátěže na končetinu. Pokud máte implantát v paži, může vám lékař 
doporučit použití závěsu. 

Neprovádějte po celou dobu, kdy máte implantát, žádné zátěžové sporty. Mezi zátěžové sporty 
patří zvedání činek, skákání, gymnastika nebo veslování. Tyto sporty můžete dělat, jakmile 
vám lékař řekne, že je to v pořádku. 

Mezi změny životního stylu, které během různých fází léčby budete zažívat, patří: 

Zavedení implantátu: Budete přijati do nemocnice a možná budete muset zůstat v 
nemocnici i po chirurgickém zákroku. Obvykle to bývá 5 dnů. V tuto dobu budou vaše 
aktivity omezeny a nebudete doma. 

Prodlužování/zkracování: Během této fáze vám lékař poradí, abyste na končetinu 
nedávali žádnou zátěž. V případě dolních končetin můžete pro přemísťování potřebovat 
berly nebo invalidní vozík. Budete docházet (obvykle jednou týdně) na pravidelné návštěvy 
lékaře, kde bude lékař kontrolovat, jakého pokroku jste dosáhli. 

Konsolidace: Během této fáze bude stále ještě třeba, abyste svoji končetinu s implantátem 
nezatěžovali. Lékař vám poskytne informace o tom, kolik zátěže vaše končetina unese. I v 
této fázi můžete ještě potřebovat berly nebo invalidní vozík a v případě implantátů dolních 
končetin můžete mít sníženou pohyblivost.  Budete také muset docházet (obvykle jednou 
měsíčně) na návštěvy lékaře, který bude kontrolovat, jakého pokroku jste dosáhli. 

Odstranění:  Poté, co se kost zhojila, bude třeba provést další chirurgický zákrok na 
odstranění implantátu PRECICE. Během této doby budete v nemocnici až do zotavení. V 
této době budou vaše aktivity omezeny a nebudete doma. 

Potřeba dodržovat režim péče. 
Je důležité, abyste dodržovali rozvrh léčby a předpis od svého lékaře. Kdykoliv je to třeba, 
vraťte se k této příručce. Nebudete-li postupovat dle pokynů lékaře, implantát PRECICE se 
nemusí správně prodloužit nebo zkrátit. V takovém případě může být nutný další chirurgický 
zákrok. 

Váš lékař vám řekne, kdy se máte dostavit do ordinace na pravidelné návštěvy.  Obvykle se 
budete na návštěvy lékaře dostavovat během prodlužování nebo zkracování jednou týdně. 
Během fáze konsolidace se do ordinace budete dostavovat jednou měsíčně. Pokud vám 
zařízení ERC nefunguje správně, měli byste zavolat lékaři, aby vám ERC vyměnil. 

Proberte se svým lékařem veškeré bolesti nebo nepříjemné pocity, které máte. Lékař může 
během léčby upravit váš předpis, pokud máte bolesti nebo nepříjemné pocity. 
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Pokud máte nějaké otázky ohledně své léčby, promluvte si s lékařem. Lékař vám také může 
poskytnout další informace o systému PRECICE. 

 

16. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (CHYBY) 
Tato část uvádí přehledně problémy, které můžete při používání ERC mít, i to, jak tyto problémy 
řešit. 

Nemůžete-li problém vyřešit, zavolejte svému lékaři a požádejte ho o pomoc. 
 

a. Řešení potíží 
Problém Možný důvod. Možná příčina. 

Vynechali 
jste léčbu. 

Zapomněli jste na své 
sezení s léčbou. 

 
Obraťte se pro pomoc na lékaře. 

 
 
 

Obrazovka 
displeje se 
nerozsvěcuje. 

 
 
Zařízení ERC je vybité. 

1. Ujistěte se, že je batere ERC nabitá, a 
to tak, že připojíte nabíjecí kabel do 
ERC i do funkční zásuvky. 

2. Je-li nabíjecí kabel už zapojený, zkuste 
zapojit adaptér do jiné zásuvky. 

 
Zařízení ERC je 

poškozené. 

Obraťte se na společnost NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

ERC je naprasklé 
nebo poškozené. 

Zařízení ERC omylem 
spadlo na zem. 

ERC nepoužívejte. Zavolejte lékaři, aby 
vám ho vyměnil. 

Váš předpis je 
nesprávný. 

Váš předpis byl 
nesprávně 
naprogramován. 

 
Obraťte se na svého lékaře. 

Nenaskakuje 
žádná obrazovka, 
která je při sezení 
nutná (Sezení 
ukončeno). 

Dosáhli jste celý svůj 
denní předpis. 

Počkejte až do dalšího dne. (Denní 
maximum se vypočítává s využitím 
24hodinového časovače) 
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b. Chybové kódy 
 

Máte-li otázky ke svému předpisu, obraťte se na svého lékaře. Máte-li otázky k zařízení ERC, 
obraťte se na společnost NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. na čísle 001 855-435-5477. 

 

 
CHYBOVÉ KÓDY 

ERC 

 

 
 
 

CHYBOVÁ OBRAZOVKA 
 
Tato obrazovka se objeví, pokud něco na zařízení ERC 
nefunguje správně. 

 
V závislosti na chybovém kódu se obraťte na svého 
lékaře nebo společnost NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. a sdělte jim číslo chybového kódu. 
Dostanete od nich další pokyny a možná i náhradní 
zařízení ERC. 

MOŽNÝ CHYBOVÝ 
KÓD 

 
POPIS 

 
CO DĚLAT 

 
 

Kód 020 

 
 
Zaseknutý vypínač 

Toto chybové hlášení se objeví, pokud je vypínač 
zaseknutý. Zajistěte, aby při nabíjení ERC nedocházelo 
ke stisknutí vypínače. Pokud tato chyba přetrvává, musí 
být zařízení ERC vyměněno. Obraťte se na společnost 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Kód 021 Špatně fungující ERC 

Odpojte příkon proudu a podržte vypínač po dobu 
několika sekund, dokud nebude vypínač LED vypnutý. 
Počkejte několik minut, dokud se displej nevypne a poté 
ERC zapněte. 

 
 

Kód 064 

 

ERC pracuje nesprávně 

Vypněte zařízení ERC tak, že stlačíte nebo podržíte 
vypínač a systém restartujete. Pokud tato chyba i nadále 
přetrvává, je nutné ERC 4P vyměnit. Obraťte se na 
společnost NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
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Kód 069 
Kód 071 
Kód 083 
Kód 084 

 

ERC pracuje nesprávně 

 
Zařízení ERC se musí vyměnit. Obraťte se na společnost 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kód 85 

 
 
Chyba součástky 

Tato chyba se objeví, pokud nefunguje správně nabíjecí 
kabel připojený k ERC. Vypněte ERC a odpojte nabíjecí 
kabel. Zařízení ERC je třeba vyměnit. Obraťte se na 
společnost NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Kód 86 
Kód 87 
Kód 88 
Kód 89 

 
ERC pracuje nesprávně ERC je třeba vyměnit Obraťte se na společnost 

NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kód 93 
 

 
 
Chyba motoru 
 

Tato chyba se objeví, když motor ERC běží příliš rychle. 
ERC vypněte. Vyndejte nabíjecí kabel, pokud je připojen 
k zařízení ERC. ERC je třeba vyměnit. Obraťte se na 
společnost NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kód 94 

 
 
Chyba motoru 

Tato chyba se objeví, když motor ERC běží příliš 
pomalu. Vypněte zařízení  ERC stisknutím vypínače a 
systém restartujte. Pokud tato chyba přetrvává, zařízení 
ERC je třeba vyměnit za nové. Obraťte se na společnost 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kód 100 

 
 
Chyba systému 

Tato chyba se objeví, když špatně funguje komunikace 
systému s ERC. Vypněte ERC stisknutím nebo 
podržením vypínače a restartujte systém. Pokud tato 
chyba přetrvává, zařízení ERC je třeba vyměnit za nové. 
Obraťte se na společnost NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
 
 

Kód 104 

 
 
 
Chyba – nesprávná 
funkce motoru 

Tato chyba se objeví, když se zjistilo, že motor běží 
v dobu, kdy běžet nemá. Okamžitě sundejte zařízení 
ERC z těla, dejte ho do kufříku, stiskněte a podržte 
vypínač, aby se vypnulo. Jakmile je vypnuto, zkuste 
zařízení restartovat. Pokud se ERC nerestartuje, je třeba 
ho vyměnit, protože motor nefunguje správně. Je nutné 
ERC vyměnit za nové. Obraťte se na společnost 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
Kód 105 

 
Chyba – nesprávná 
funkce motoru 

Tato chyba se objeví, když se zjistilo, že motor ERC běží 
během léčby opačným směrem. Zařízení ERC je třeba 
vyměnit za nové. Obraťte se na společnost NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kód 106 

 
 
Chyba – motor se netočí 

Tato chyba se objeví, když se zjistilo, že motor ERC 
během léčby nerotuje. Zařízení ERC je třeba vyměnit za 
nové. Obraťte se na společnost NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 



 
Příručka pro pacienty ERC 4P  Model: ERC 4P 

 

LC0265-D 04/2022 CS                                                                                                                                                 Strana 48 z 54   

 
 

Kód 114 
Kód 116 

 
 
Chyba rotace motoru 

Vypněte ERC stisknutím nebo podržením vypínače a 
restartujte systém. Pokud tato chyba přetrvává, zařízení 
ERC je třeba vyměnit za nové. Obraťte se na společnost 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 
 

Kód 121 

 
 
 
Chyba motoru 

Tato chyba se objeví, když byl zjištěn problém 
s motorem. Toto se může objevit, pokud motor běží už 
delší dobu. Nechte motor na čas vychladnout. Vypněte 
ERC stisknutím vypínače nebo jeho podržením a systém 
restartujte. Pokud tato chyba stále přetrvává,  ERC je 
třeba vyměnit za nové. Obraťte se na společnost 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kód 130 

 
 
Teplota je příliš vysoká 

Tato chyba se objeví, pokud je teplota ERC 4P příliš 
vysoká. ERC je třeba přemístit do chladnějšího prostředí 
a nechat tam vychladnout. Pokud tato chyba přetrvává, 
zařízení ERC je třeba vyměnit za nové. Obraťte se na 
společnost NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kód 131 

 
 
Teplota je příliš nízká 

Tato chyba se objeví, pokud je teplota ERC 4P příliš 
nízká. ERC je třeba přemístit do teplejšího prostředí a 
nechat tam zahřát. Pokud chyba přetrvává, ERC je třeba 
vyměnit za nové. Obraťte se na společnost NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Kód 140 
Kód 141 

 
Chyba baterie Toto se objeví, pokud baterie funguje nesprávně. ERC je 

třeba vyměnit za nové. Obraťte se na společnost 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
Kód 142 

 
Chyba baterie Toto se děje, pokud baterie funguje nesprávně. Zapojte 

do zásuvky, abyste mohli použít ERC. 

 
 

Kód 143 

 
 
Chyba - teplota baterie je 
příliš vysoká 

Tato chyba se objeví, pokud je baterie příliš horká. ERC 
je třeba přemístit do chladnějšího prostředí a nechat 
vychladnout. Pokud tato chyba přetrvává, je třeba 
vyměnit ERC za nové. Obraťte se na společnost 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
Kód 144 

 
Chyba baterie ERC je třeba vyměnit za nové. Obraťte se na společnost 

NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kód 145 

 
 
Low Battery Error 

Tato chyba se objeví při nízkém stavu baterie. Propojte 
nabíjecí kabel se zařízením ERC. Pokud tato chyba 
přetrvává, je třeba vyměnit ERC za nové. Obraťte se na 
společnost NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
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Kód 146 

 
Chyba baterie Toto se objeví, pokud baterie funguje nesprávně. ERC je 

třeba vyměnit za nové. Obraťte se na společnost 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
Kód 147 

 
Chyba baterie 

 
Toto se objeví, pokud nefunguje nabíjení baterie. 
Zapojte do zásuvky, abyste mohli používat zařízení 
ERC. 

 
Kód 200 

Kód 201 

 
 

Chyba baterie 

 
Vypněte zařízení ERC tak, že stisknete a podržíte tlačítko 
vypínače a systém restartujte. Pokud tato chyba přetrvává, 
ERC je třeba vyměnit. Obraťte se na společnost 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
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17. SPECIFIKACE 
Popis Hodnota Jednotky 
Přesnost zobrazení pohybu1 ±10% + ±0,3 mm 
   
Provozní teplota 5 – 35 oC 
Relativní provozní vlhkost 30 – 95 (bez kondenzace) % 
Teplota uchovávání -10 – 60 oC 
Relativní vlhkost uchovávání  5 – 95 (bez kondenzace) % 
   
Vstupní napětí (jednofázové) 80 – 230 VAC 
Vstupní frekvence energie 47 / 63 Hz 
Vstupní proud (maximální) 1 A 
   
Hmotnost: ERC 4P 3,4 kg  
 ERC 4P s přenosným kufříkem 10,4 kg 

 
Popis Hodnota 
Klasifikace pro ochranu proti 
šoku. 

Třída II Bez spoléhání na ochranném uzemnění, dvojitá 
izolace. 

Typ - aplikovaná část, 
šokový a únikový proud. 

Typ BF (základní plovoucí - neuzemněný). 

Defibrilační hodnota. Není odolné vůči defibrilátoru 
Anestetické použití. NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení v přítomnosti hořlavých 

anestetik (ani AP, ani APG). 
Metoda sterilizace. Není sterilní 
Stupeň znečištění. Stupeň znečištění 2 (kancelářské prostředí) 
Kategorie nadměrného napětí. Kategorie II 
Ochrana proti vstupu IPXO Žádná ochrana před vnikáním tekutiny 
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Pokyny a deklarace výrobce – elektromagnetické emise 
Zařízení ERC (Externí dálkové ovládání) je určeno pro používání v níže specifikovaných elektromagnetických 
prostředích. Zákazník nebo uživatel ERC by měl zajistit, aby bylo zařízení používáno v takovém prostředí. 

Emisní test Dodržování 
předpisů 

Elektromagnetické prostředí - pokyny 

RF emise 
CISPR 11 Třída B 

ERC může během běžného provozu vysílat nezáměrně 
elektromagnetickou energii, a to až po úroveń povolených 
limitů vhodných pro domácí prostředí a v místech přímo 
spojených s elektrickou sítí s nízkým napětím. 

RF emise 
CISPR 11 Třída B ERC je vhodné pro použití ve všech prostředích, včetně 

domácího prostředí a prostředí přímo propojeného s veřejnou 
nízkonapěťovou elektrickou sítí, která dodává elektrickou 
energii do budov používaných k bydlení. 

Harmonické emise 
IEC 61000-3-2 V souladu s předpisy 

Fluktuace napětí/ emise 
kmitání 
IEC 61000-3-3 

V souladu s předpisy 

 
Pokyny a deklarace výrobce – elektromagnetická imunita 

Model ERC 4P Externého dálkového ovládání je určen pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém 
prostředí. Zákazník nebo uživatel modelu ERC 4P Externího dálkového ovládání by měl zajistit, aby bylo v 
takovém prostředí zařízení používáno. 

Test imunity Úroveň testu IEC 
60601 

Úroveň dodržování Elektromagnetické prostředí – 
pokyny 

Elektrostatický 
výboj (ESD) 
IEC 61000-4-2 

 
± 2, 4, 8 kV (kontakt) 
 
± 2, 4, 8, 15 kV 
(vzduch) 
 
± 2, 4, 8 kV (nepřímé, 
HCP a VCP) 
 

Vyhovuje 

Podlahy by měly být dřevěné, 
betonové, nebo keramické dlaždice. 
Pokud jsou podlahy kryté 
syntetickým materiálem, měla by 
být relativní vlhkost nejméně 30 %. 

Elektrický rychlý 
nestálý/impulzivní 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV pro vedení 
elektrické energie 
 
 

Vyhovuje 

Kvalita rozvodu energie by měla 
být na úrovni běžného komerčního 
nebo nemocničního prostředí. 

Ráz 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV od vedení k 
vedení 
 
± 2 kV od vedení k 
uzemnění 

Vyhovuje 

Kvalita rozvodu energie by měla 
být na úrovni běžného komerčního 
nebo nemocničního prostředí. 

Poklesy napětí, krátká 
přerušení a variace 
napětí na vstupních 
liniích přívodu 
energie 
IEC 61000-4-11 

 
Krátká přerušení: 
0% po ½ cyklu 
0% po 1 cyklů 
70% po 25 cyklů pro 
50Hz 
70% po 30 cyklů pro 
60Hz 
 

Vyhovuje 

Kvalita rozvodu energie by měla 
být na úrovni běžného komerčního 
nebo nemocničního prostředí. 
Pokud uživatel modelu ERC 4P 
systému Precice vyžaduje 
kontinuální provoz během 
přerušení dodávkem proudu, 
doporučuje se, aby model ERC 4P 
systému Precice byl napájen z 
nepřerušovaného zdroje energie.  

Frekvence proudu 
(50/60 Hz) 
magnetické pole 
IEC 61000-4-8 

30 A / m při 230V 

Vyhovuje 

Magnetická pole frekvence proudu 
by měla být na úrovních 
charakteristických pro typické 
lokality v typickém komerčním 
nebo nemocničním prostředí. 
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Pokyny a deklarace výrobce – elektromagnetická imunita 
Model ERC 4P Externého dálkového ovládání je určen pro použití v níže uvedeném 
elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel modelu ERC 4P Externího dálkového ovládání 
by měl zajistit, aby bylo v takovém prostředí zařízení používáno. 

Test 
IMUNITY 

ÚROVEŇ IEC 
60601 TESTU 

Úroveň 
shody 

Elektromagnetické prostředí – pokyny 

   Přenosné a mobilní komunikační zařízení využívající RF se nesmí 
používat blízko jakékoliv součásti modelu ERC 4P, včetně kabelů, ne 
blíže než je doporučovaná vzdálenost vypočítaná z rovnice vztahující 
se k frekvenci vysílače 

   

 
 Vedené RF 

IEC 61000-4-6 
 
 

Vyzařované RF 
IEC 61000-4-3 

 
3 Vrms 

150 kHz až 80 MHz 
 
 

3 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

 
3 Vrms 

 
3 V/m 

Doporučovaná separační vzdálenost 
 
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 
 
 
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 80 MHz až 800 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃  800MHz až 2,5 GHz 

   kde P je maximální hodnota výstupu energie vysílače ve wattech (W) 
dle výrobce vysílače a d je doporučovaná separační vzdálenost v 
metrech (m). 

Síla pole z pevných vysílačů RF, dle průzkumu v 
elektromagnetických lokalitách,a by měla být nižší než je úroveň dle 
předpisů v každém frekvenčním rozpětí.b 

V blízkosti zařízení označených následujícím symbolem se může 
objevovat rušení: 

 

POZNÁMKA 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozpětí. 
POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivňováno absorpcí 
a odrazem od budov, předmětů a lidí. 
a Sílu pole z pevných vysílačů, jako jsou základové stanice pro rádiové (mobilní/bezdrátové) telefony a pozemní 

mobilní radiostanice, amatérské radiostanice, vysílání na AM a FM a televizní vysílání nelze teoreticky 
predikovat s přesností. Pro posouzení elektromagnetického prostředí kvůli fixním vysílačům RF by bylo třeba 
zvážit průzkum elektromagnetických lokalit. Pokud naměřená síla pole v lokalitě, v níž se používá ERC, 
přesahuje použitelnou RF úroveň dle předpisů uvedenou výše, ERC by mělo být pozorován s cílem ověřit 
normální provoz. Pokud je zjištěn abnormální výkon, mohou být nutná další opatření, jako je reorientace či 
přesmístění ERC. 

b Nad frekvenčním rozpětím 150 kHz až 80 MHz by měla být síla pole nižší než 3 V/m. 
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Doporučované separační vzdálenosti mezi přenosným a mobilním RF komunikačním zařízením a modelu 
P003 externího zařízení pro úpravu 

Model ERC 4P je určen pro používání v elektromagnetickém prostředí, v němž jsou poruchy vyzařovaných RF 
kontrolovány. Zákazník nebo uživatel ERC 4P může pomoci předcházet elektromagnetickému rušení udržováním 
minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním RF komunikačním zařízením (vysílači) a model ERC dle 
doporučení uvedných níže, v souladu s maximálním výstupním výkonem komunikačního zařízení. 

Předepsaný maximální 
výstupní výkon vysílače  

W 

Separační vzdálenost podle frekvence vysílače 
m 

150 kHz až 80 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃   

80 MHz až 800 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃   

800 MHz až 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 
U vysílačů s předepsaným maximálním výstupním výkonem, který není uveden výše, může být doporučovaná 
separační vzdálenost d v metrech (m) odhadnuta s využitím rovnice použitelné pro frekvenci vysílače, kde P je 
maximální předepsaný výstupní výkon u vysílače vyjádřený ve wattech (W) dle výrobce vysílače. 

POZNÁMKA 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší frekvenční rozpětí. 

POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivňováno absorpcí a 
odrazem od budov, předmětů a lidí. 

 
Výrobky popisované v tomto materiálu mohou být chráněny jedním nebo více patenty, které se nacházejí 
na stránce: www.nuvasive.com/pat 
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Odpovědná osoba pro Spojené království: 
NuVasive UK Limited 
Suite B, Ground Floor, Caspian House 
The Waterfront, Elstree, Herts 
Spojené království  
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