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FORSIGTIG: I FØLGE AMERIKANSK LOVGIVNING MÅ DENNE ENHED KUN ANVENDES AF EN LÆGE 
ELLER EFTER EN LÆGES ORDINATION. 

 

Til læger: Se brugervejledningen til PRECICE ERC og brugsanvisningen til PRECICE for 
klinisk opsætning og information til det sundhedsfaglige personale. Giv en kopi af denne 
PRECICE ERC-patientvejledning til hver enkelt patient og gennemgå den med dem før 
behandlingen.  Sørg for at skrive patientens ordination på den næste side. 

 

Til patienter: Læs hele denne håndbog, før du bruger PRECICE ERC. Du kan slå op i denne 
håndbog under din behandling. Du kan også tale med din læge om eventuelle spørgsmål, du 
måtte have. 

 

 

 

GENERELLE  

KONTAKTOPLYSNINGER: 

 

 

101 ENTERPRISE, SUITE 100 | ALISO VIEJO, CA 92656, USA, TLF.: (+1) 855-435-5477 | FAX: (+1) 949-
837-3664 
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1. MIN ORDINATION 
Dato Implantat  

Sted 
Længde pr. 
behandling 

(for eksempel: 0,25 
mm) 

Antal behandlinger 
pr. dag 

(for eksempel: 4 
gange/dag) 

Dagligt i alt 
(for eksempel: 1,00 

mm) 

     
     
     
     

Hvor ERC-enheden skal anbringes under hver behandling: 
(Tegn en cirkel om den generelle placering – du vil have et specifikt mærke på dit ben eller din arm) 

 

IMPLANTAT NR. 1 
 
   Højre ben 
   Venstre ben 
   Højre arm 
   Venstre arm 
   Tibia  
   Femur 
   Humerus 

HØJRE SIDE VENSTRE SIDE 
 
 
 

 
 

IMPLANTAT NR. 2 
 
   Kun ét implantat 
 
   Højre ben 
   Venstre ben 
   Højre arm 
   Venstre arm 
   Tibia  
   Femur 
   Humerus 

Særlige bemærkninger (eksempel: anvend altid krykker):    
____________________________________________________ 

 
Har du brug for hjælp?  Ring til: 

 Min behandler:   
 Tlf.:   
 Min læge:   
 Tlf.:   

Tibia 

Humerus 

Femur 

Humerus 

Femur 

Tibia 
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2. SYMBOLFORKLARING 
 
Hvis du vil se en symbolforklaring, skal du se her https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-
glossary 

Se tabellen nedenfor for symboler, der er specifikke for ERC 4P.  

Symbol Definition 

IPX0 Enheden yder ingen særlig beskyttelse mod indtrængen 
af væske. 

    

Tasten Gå tilbage: Brugeren kan, når denne taster vises på 
touchskærmen, trykke på den og gå tilbage til en 
tidligere skærm eller softwaretilstand.  
 

 

Tasten Fortsæt: Brugeren kan, når denne tast vises på 
berøringsskærmen, trykke på den og gå til næste skærm 
eller softwaretilstand. 
 

 

Tasten Nulstil værdi: Brugeren kan, når denne tast vises 
ved siden af en værdi, trykke på den og derved nulstille 
værdien.   
 

 

Lægens tast: Denne tast på touchskærmen giver lægen 
adgang til softwaretilstande, som patienten ikke har 
adgang til. Adgang til disse tilstande kræver en 
adgangskode. 

 

Lægens tast (Under patienttilstand): Denne tast på 
touchskærmen giver lægen adgang til softwaretilstande, 
som patienten ikke har adgang til. Adgang til disse 
tilstande kræver en adgangskode. 

 

Kontrolknap, Blinkende grøn: Med denne digital knap på 
displayet kan brugeren påbegynde behandlingen. 

 

Kontrolknap, Konstant rød: Med denne digital knap på 
displayet kan brugeren når som helst sætte behandlingen 
på pause. 
 
  

 

Justeringslinje: Dette linjesymbol på ERC 4P 
identificerer midten af ERC 4P's magnetlængde. Linjen 
kan benyttes til at rette ERC-magneten ind med 
implantatmagneten baseret på suturlinjerne på patientens 
ben/arm. 

https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary
https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary
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ERC 4P's orientering med PILE: Dette symbol og 
markeringerne angiver ERC 4P’s orientering i forhold til 
patienten. Patienten skal kunne se dette symbol med 
pilene pegende mod fødderne. LEFT angiver, at venstre 
side af enheden er anbragt på venstre side af patienten. 
RIGHT angiver, at højre side af enheden er anbragt på 
højre side af patienten. 

 

ERC 4P's orientering med PILE: Dette symbol og 
markeringerne angiver ERC 4P’s orientering i forhold til 
patienten. 

 

Ikke sammenkoblet implantatdetektion: Dette symbol 
angiver, at ERC 4P ikke kan se implantatmagneten eller 
dens drejning. 

 

Sammenkoblet implantatdetektion: Dette symbol 
angiver, at ERC 4P kan se implantatmagneten, og at den 
drejer korrekt.  

 

 
 

Anatomisk vejledningsskærm 
 
Patientens specifikke venstre eller højre femur, tibia eller 
humerus vil blive fremhævet på skærmen for at 
identificere den nøjagtige ekstremitet med PRECICE-
implantatet.  Der er seks (6) mulige steder for 
implantatet og kun ét vil blive vist med en ubrudt lilla 
farve. 

 

 

Systemfejlskærm 
 
Denne skærm vises på kontrolpanelet, når der har været 
en fejl med betjeningen af ERC 4P. 
 
På denne figur ses ”CODE: 104" som et eksempel.  
Skærmen kan vise en anden kode og anden information. 
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3. DEFINITIONER OG ORDLISTE 

Dette afsnit giver definitioner på ord, der anvendes i denne vejledning. 

Aktivator: Den del af PRECICE-enheden, hvis længde kan ændres, når den aktiveres. 

Aktivt, medicinsk udstyr: Ordet ”aktivt” betyder alt medicinsk udstyr, der har brug for energi. 
Energi kan være i form af elektricitet, et batteri eller gas. Eksempler på aktivt udstyr omfatter 
ventilatorer, pacemakere og patientovervågningsudstyr.  

Distraktere: Distraktere betyder at ekstendere eller forlænge. PRECICE-systemet anvendes til at 
distraktere eller retraktere knoglerne. 

Elektronisk enhed: Dette refererer til enhver enhed, der har en elektrisk ledning, som er sat i en 
stikkontakt eller som er batteridrevet. Eksempler omfatter computere og mobiltelefoner.  

ERC: ERC refererer til den eksterne fjernbetjening. ERC anvendes til at justere PRECICE-
enheden, som befinder sig i dit ben eller arm, udefra. ERC-systemet består af ERC'en og 
opladerkablet.  

Fejlfinding: Processen med at afhjælpe problemer eller at bestemme, hvorfor noget ikke virker 
korrekt. 

Femur: Femur er lårbensknoglen. Det er den største knogle i kroppen og befinder sig mellem 
hoften og knæet. 

Kontraindikationer: Enhver tilstand, der gør brugen af PRECICE-systemet uønsket eller farlig. 

Humerus: Humerus er overarmsknoglen. Det er knoglen, der befinder sig mellem skulderen og 
albueleddet.  

Implantat: Et implantat er en enhed, der indsættes i kroppen i en tidsperiode. 

Intramedullært: Intramedullært betyder, at noget befinder sig inden i knoglen. 

MR-scanning: MR-scanning er magnetisk resonansimagografi, som er en medicinsk teknik til 
visualisering af strukturer inden i kroppen.   

Osteopæni: Osteopæni er en tilstand, hvor dine knoglers tæthed er lavere end normalt. 

Pacemaker: En elektronisk enhed, der stimulerer hjertets muskel og regulerer hjertets 
sammentrækninger.  

PRECICE-enhed: PRECICE-enheden er det justerbare implantat, der implanteres i knoglen i dit 
ben (tibia eller femur) eller i din arm (humerus). Den forlænges af ERC’en udefra.  

Regenerering: Regenerering henviser til ny vækst. I denne vejledning betyder det vækst af nyt 
knoglevæv.  

Retraktere: Retraktere betyder at forkorte. PRECICE-systemet anvendes til at distraktere eller 
retraktere knoglerne. 
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Tibia: Tibia (eller skinnebenet) er den store knogle i benet mellem knæet og anklen. 

Tilkobling: Magnetisk tilkobling af ERC til PRECICE-enheden.  

4. INDIKATIONER: Hvorfor skal jeg bruge PRECICE-systemet? 
 

NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. (NSO) ekstern fjernbetjening, model ERC 4P, er et bærbart, 
håndholdt system, der anvendes til ikke-invasiv forlængelse og forkortelse af Precice-systemer.  

Når ERC 4P anvendes sammen med PRECICE-systemet (herunder Precice IMLL, Precice Unyte, 
Precice Stryde og Precice Bone Transport) er det indiceret til forlængelse af ekstremiteter, fiksering af 
åbne og lukkede frakturer, pseudoarthrosis, fejlheling eller manglende heling af de lange knogler.  

Når ERC 4P anvendes sammen med Precice Plating-systemet er den indiceret til forlængelse af 
ekstremiteter, fiksering af åbne og lukkede frakturer, pseudoarthrosis, fejlheling og manglende 
heling af de lange knogler hos pædiatriske og små voksne patienter. 

Når ERC 4P anvendes sammen med Precice Ankle Salvage-systemet, er den indiceret til tibia-
talus-calcaneusartrodeser. Ved anvendelse til TTC-artrodese kan Precice Ankle Salvage-systemet 
anvendes til fiksering af åbent og lukket brud, pseudarthrose, fejlhelinger, manglende helinger 
eller knogletransport af lange knogler ved siden af artrodesestedet. Enheden kan anvendes til 
efterfølgende forlængelse af ekstremiteten, når der er opnået tibia-talus-calcaneusartrodese. 

Når lægen implanterer PRECICE-implantatet i dit ben eller din arm, skal du bruge ERC’en til 
at forlænge eller forkorte implantatet. Forlængelses-/forkortelsesfasen starter normalt 5 dage 
efter indgrebet. Du vil gøre PRECICE-implantatet en lille smule længere eller kortere hver 
dag (normalt omkring 0,75 til 1 mm hver dag). Denne del af behandlingen kan tage op til 80 
dage. Lægen vil fortælle dig, hvor meget og hvor ofte du skal justere PRECICE-implantatet. 
Du skal normalt besøge lægen en gang om ugen for at få kontrolleret dit fremskridt. Under 
disse besøg vil lægen muligvis tage et røntgenbillede af dit ben/din arm. Ved femur- eller 
tibiaimplantater vil lægen også bede dig om at bruge krykker og undgå at bære vægt på det 
ben, der indeholder PRECICE-implantatet. Ved humerusimplantater vil lægen bede dig om at 
undgå at belaste den arm, der indeholder PRECICE-implantatet. Et godt resultat kræver, at du 
samarbejder og er indforstået med disse krav. Hvis du ikke følger lægens anvisninger, kan du 
komme alvorligt til skade. 

Når dit ben/din arm har nået den korrekte længde, vil du ophøre med at anvende ERC'en. 
Dette vil lade knoglen hele. 

Under rekonstitueringsfasen heler knoglen op. Knoglen vil ændre sig eller regenerere fra et 
blødt materiale til hård knogle med tiden. Denne ophelingsproces tager normalt omkring 1 
måned for hver cm, som din knogle er blevet forlænget eller forkortet med. Under denne 
ophelingsfase er det meget vigtigt, at du følger alle lægens anvisninger. Du skal fortsætte med 
at besøge lægen ca. en gang om måneden. 
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5. KONTRAINDIKATIONER: Hvem kan ikke anvende PRECICE-
systemet? 
 

 
 
Dette afsnit beskriver kontraindikationerne for PRECICE-systemet. Hvis en eller flere af disse 
kontraindikationer gælder for dig, kan du ikke en anvende PRECICE-anordning.  
 
KONTRAINDIKATIONER: 

Lægen vil kontrollere det følgende for at se, om du er et godt match til PRECICE-systemet 
(herunder Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde og Precice Bone Transport):  
• Patienter med en uregelmæssig knoglediameter, der ville forhindre indsættelse af 

Precice-sømmet. 
• Patienter hos hvem Precice-sømmet ville krydse ledområder eller åbne 

epifysevækstplader 
• Patienter, der har en en udslettet marvkanal eller andre lidelser, der har en tendens til 

at forsinke heling, såsom en reduceret blodforsyning, perifer vaskulær sygdom eller 
tegn på utilstrækkelige blodkar 

• Patienter, der er uvillige eller ude af stand til at følge postoperative 
behandlingsanvisninger. 

• Infektion eller patologiske tilstande i knoglen såsom osteopæni, som kan forringe 
evnen til sikkert at fiksere enheden. 

• Patienter med Gustilo åbne frakturer, klassificering, grad IIIB- eller IIIC-frakturer. 
• Patienter med præeksisterende nerveparese 
• Metalallergier og overfølsomhed 

 
Precice Bone Transport har følgende yderligere kontraindikationer: 

• Patienter med en maksimal knogledefekt på mere end 100 mm. 
• Patienter med kraftig hudbeskadigelse og ikke nok blødt væv til at dække 

frakturstederne. 

 

 

  

Vigtig sikkerhedsinformation – Læs før anvendelse! 

Læs og tænk over informationen i denne vejledning, før du beslutter 
dig for behandlingen. 
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Se tabellerne nedenfor for kontraindikationer vedrørende vægt og maksimumafstand fra den 
behandlede ekstremitet til overfladen af den intramedullære kanal. 

Til Precice- & Unyte-søm 

Ekstremitet PRECICE 
Model(ler) 

Søm 
Diameter 

Maksimal afstand fra 
behandlet 

ekstremitets overflade 
til IM-kanal 

Maksimal 
patient- 

vægt 

Tibia 

C 8,5 mm 13 mm 57 kg 
10,7 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 

Femur 

A-G 
(undtagen 

C), 
V, X 

8,5 mm 45 mm 57 kg 
10,7 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 

Humerus L, M 8,5mm 

165-210 mm 
Præ-ekstenderet 

længde 
25 mm Ikke vægtbærende 

225-300 mm 
Præ-ekstenderet 

længde 
45 mm Ikke vægtbærende 

 
For Precice Stryde-søm 

Ekstremitet 
PRECICE 
STRYDE 

Model(ler) 

Søm 
Diameter 

Maksimal afstand fra 
behandlet ekstremitets 
overflade til IM-kanal 

Maksimal 
patient- 

vægt 

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

Femur A, B, C, 
E, V, X 

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

 

TIL PRECICE-KNOGLETRANSPORTSØM 

Ekstremitet 
PRECICE-

KNOGLETRANSPORT 
Model(ler) 

Søm- 
diameter 

Maksimal afstand 
fra behandlet 
ekstremitets 

overflade til IM-
kanal 

Maksimal 
patient- 

vægt  

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

Femur A, B, BT, D, DT, E, V, 
X, SE, SB, SD, SA 

10,0 64mm 11 kg 
11,5 69mm 86 kg 
13,0 85mm 114 kg 
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Lægen vil kontrollere det følgende for at se, om du er et godt match til Precice Plating-systemet:  

• Infektion eller knoglesygdom, der forhindrer vellykket brug og betjening af enheden. 
• Patienter med Gustilo-Anderson åbne frakturer, klassificering, grad IIIB eller IIIC 
• Metalallergier og overfølsomhed. 
• For femur, patienter, hos hvem afstanden fra hudens overflade til Precice-pladen er større 

end 38 mm. For tibia, patienter, hos hvem afstanden fra hudens overflade til Precice-
pladen er større end 20 mm.  

• Patienter med  uregelmæssig knogleform/-størrelse, der ville forhindre placeringen af 
Precice-pladen. 

• Patienter hvis lidelser har en tendens til at forhindre heling, såsom en reduceret 
blodforsyning, perifer vaskulær sygdom eller tegn på utilstrækkelige blodkar. 

• Patienter, der ikke er villige til eller ude af stand til at følge plejevejledningen efter en 
kirurgisk operation. 

 
Lægen vil kontrollere det følgende for at se, om du er et godt match til Precice Ankle Salvage-
systemet:  

• Infektion eller knoglesygdom, der forhindrer vellykket brug og betjening af enheden. 
• Patienter med ringe knoglemængde eller -kvalitet, der forhindrer stabilisering eller 

atrodese af leddene. 
• Patienter med utilstrækkelig hælpude. 
• Patienter med et intakt, asymptomatisk subtalusled. 
• Patienter med Gustilo åbne frakturer, klassificering, grad IIIB eller IIIC. 
• Metalallergier og overfølsomhed. 
• Patienter med en uregelmæssig knoglediameter, der ville forhindre indsættelse af Precice 

Ankle Salvage-sømmet. 
• Patienter, der har en en meget beskadiget marvkanal eller andre lidelser, der har en 

tendens til at forhindre heling, såsom en reduceret blodforsyning, alvorlig perifer 
vaskulær sygdom eller tegn på utilstrækkelige blodkar. 

• Patienter med alvorlig deformitet i knoglens længde 
• Patienter med signifikant misjustering af tibia (> 10 grader i enten sagittalt eller koronalt 

plan) 
• Patienter, der ikke er villige til eller ude af stand til at følge plejevejledningen efter en 

kirurgisk operation. 
• Patienter, hvis maksimale afstand mellem den behandlede ekstremitetsoverflade og 

marvhulrummet overstiger 25 mm. 
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6. Hvad skal du gøre for at undgå alvorlig tilskadekomst? (ADVARSLER) 
Dette afsnit beskriver Advarsler der er forbundet med ERC 4P. Dette vil hjælpe med til at 
undgå alvorlig tilskadekomst, når du anvender ERC 4P. Læs alle disse advarsler, før du 
anvender ERC 4P. 

 1. * ADVARSEL * 
Det anbefales at tage røntgenbilleder hver uge af patienter, der får foretaget 
en implantatforlængelse for at vurdere den faktiske distraktionslængde.  

 2. * ADVARSEL * 
Under og efter kompression anbefales det at tage røntgenbilleder for at 
vurdere kompressionen og knogleophelingen. 

 

 

3. * ADVARSEL * 
Relevant undervisning i den eksterne fjernbetjening er påkrævet før denne 
enhed betjenes. Anvend kun den eksterne fjernbetjening på en måde, der er i 
overensstemmelse med denne brugervejledning.  Alternative anvendelser 
kan resultere i personskade eller beskadigelse af ejendom. 

 4. * ADVARSEL * 
Dette udstyr kan forårsage radiointerferens og forstyrre driften af 
nærliggende udstyr.  det kan være nødvendigt at træffe foranstaltninger, 
såsom at flytte fjernbetjeningen, vende den om, eller at afskærme dens 
placering.   

 5. *ADVARSEL* 
Dette udstyr er ikke blevet testet for kompatibilitet i miljøer, der anvender 
magnetisk billeddannelse (MR) og må ikke komme med ind i en MR-
scanner. 

 6. * ADVARSEL * 
Mennesker med pacemakere eller lignende medicinske anordninger må ikke 
håndtere eller udsættes for den eksterne fjernbetjening.  De kraftige 
magnetfelter kan påvirke betjeningen af sådanne anordninger. 

 7. *FORSIGTIG* 
 Foreningen Rare-Earth Magnetics Association er ikke bekendt med 
eventuelle positive eller negative sundhedspåvirkninger grundet 
håndteringen af magneter fremstillet af sjældent magnetmateriale. Det 
anbefales imidlertid, at gravide kvinder ikke håndterer meget kraftige 
magneter fremstillet af sjældent magnetmateriale (ERC). 

 

 

 

8. * ADVARSEL * 
Den eksterne fjernbetjening anvender en stærk, permanent magnet. Forkert 
anvendelse af dette system kan forårsage alvorlig personskade. Du skal altid 
holde forsvarligt fast i den eksterne fjernbetjening og være meget 
opmærksom på andre genstande i dit arbejdsområde.  Den eksternr 
fjernbetjening kan kan trækkes ud af dine hænder, eller genstande kan blive 
tiltrukket af den, hvis den kommer for tæt på andre magnetiske genstande.   
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 Sørg for, at der er mindst 60 cm rundt omkring arbejdsområdet, der er fri 
for metalgenstande, såsom instrumenter og redskaber, før anvendelsen.  
Dette omfatter personlige genstande som smykker, ure, nøgler og 
mobiltelefoner. Du må ikke anvende ERC med metal/magnetiske genstande i 
det angivne område. 

 

 

9. * ADVARSEL * 
Hvis dette udstyr beskadiges, skal du være opmærksom på, at magnetspåner 
fra ødelagte magneter er meget skarpe.  Du skal altid håndtere ødelagte 
magneter med tykke beskyttelseshandsker.  Kontakt NuVasive Specialized 
Orthopedics, hvis ERC'en er beskadiget. 

 

 

10. * ADVARSEL * 
Anbring aldrig den eksterne fjernbetjening i nærheden af elektroniske 
genstande eller elektronisk udstyr.  De kraftige magnetfelter kan beskadige 
elektroniske genstande som disketter, kreditkort, magnetiske id-kort, 
kassettebånd, videobånd eller andre lignende genstande.  Den kan også 
beskadige fjernsyn, VCR-udstyr, computerskærme og andre CRT-displays. 

 11. * ADVARSEL * 
Du må aldrig betjene ERC'en i et iltmættet eller brændbart miljø. 

 

 

 

12. * ADVARSEL * 
Der er ingen komponenter inde i anordningen, der kan serviceres af 
brugeren.  Du må ikke åbne enheden.  Det kan resultere i alvorlig 
personskade eller beskadigelse af udstyret.  Service må kun udføres af 
kvalificeret personale. 

 13. * ADVARSEL * 
Du må kun anvende det vedlagte opladerkabel til ERC'en.  Kontakt 
NuVasive Specialized Orthopedics. for at få et nyt opladerkabel. 

 14. * ADVARSEL * 
Dette udstyr må IKKE anvendes i nærheden af brændbare anæstetika. 

 

 

 

15. *ADVARSEL* 
ERC'en må kun anbringes lige over området på patientens krop, hvor 
implantatets magnetiske del befinder sig.  Du må ikke anbringe ERC'en i 
nærheden af kroppens andre dele, for eksempel over dele af kroppen, der 
indeholder ferromagnetisk materiale fra implantater. Når ERC ikke 
anvendes aktivt på patienten, skal den opbevares i sin beskyttelseskasse. 

 

 

16. *ADVARSEL* 
ERC-enheden må ikke efterlades uden opsyn omkring børn.  ERC’en må 
ikke anvendes af nogen under 18 år.  Hvis denne enhed anvendes af nogen 
under 18 år kan det resultere i forkert anvendelse, som kan resultere i et nyt 
indgreb. 
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17. *FORSIGTIG* 
Selvom der ikke er tegn på neurologisk skade/skade i det bløde væv, skal 
lægen tage højde for dette, når vedkommende ordinerer en længere 
forlængelses- eller forkortelsesbehandling. 

 

 

18. *ADVARSEL* 
Betjen ikke ERC'en, hvis den tabes fra en højde på 91 cm eller derover. Hvis 
enheden beskadiges fysisk (f.eks. uventet støj, revner), må den ikke 
anvendes. Hvis dette sker, skal du kontakte producenten NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc., og der vil blive leveret en ny enhed. 

 

 
 

19. *ADVARSEL* 
Løft ikke ERC-enheden i adapterledningen. Den skal returneres sammen 
med ERC'en.  

 

 

20. *ADVARSEL*  
Du skal altid følge ordinationen og anvisninger fra lægen, når du anvender 
ERC'en. Hvis du ikke følger ordinationen, opheler din knogle måske ikke 
korrekt eller slet ikke. 
 
Hvis du anvender ERC mindre hyppigt end, hvad din læge foreskriver, kan 
din knogle hærde for tidligt. Den vil også ophøre med at blive længere eller 
kortere, før den har nået mållængden. Hvis dette sker, kan en ny operation 
blive nødvendig for at få knoglen i den rette længde. 
 
Hvis du anvender ERC oftere end, hvad din læge foreskriver, kan du 
forlænge eller forkorte knoglen for hurtigt. Dette får din knogle til at ophele 
forkert eller slet ikke. Hvis dette sker, kan en ny operation blive nødvendig 
med henblik på at behandle knoglen, der ikke vil hele. 

 

 

21. *ADVARSEL* 
Du skal altid placere ERC’en på huden lige over implantatet og i den 
korrekte retning. Placering af ERC'en i den forkerte retning på dit ben eller 
din arm kan resultere i, at knoglen ikke forlænges eller forkortes korrekt. 
Din knogle kan hærde for tidligt, hvis den ikke forlænges eller forkortes 
korrekt. Hvis dette sker, kan en ny operation blive nødvendig for at få 
knoglen i den rette længde. 

 

 

22. *ADVARSEL* 
Ret ERC'en mod patientens fødder som på billedet nedenfor. Displayet bør 
vende mod dig, så du kan læse det. Hvis ERC'en peger i den forkerte 
retning, vil PRECICE-implantatet ikke forlænges eller forkortes korrekt og 
kan resultere i behovet for et nyt indgreb. Denne figur viser i hvilken 
retning, ERC'en skal pege. 
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23. *ADVARSEL* 
For at undgå infektion må du ikke anbringe ERC'en på åbne sår på huden. 
Det kan måske være nødvendigt at behandle infektionen medicinsk eller 
kirurgisk. Et åbent sår er en hvilken som helst rift på huden. 
 

 

 

24. *ADVARSEL* 
Du skal altid fortælle lægen om eventuelle smerter eller ubehag. Denne 
behandling kan forårsage smerter og ubehag. Dette kan være en normal del 
af din behandling eller et symptom på andre problemer. Din læge vil måske 
justere din ordination under behandlingen, hvis du oplever smerter eller 
ubehag. 
 

 

 

25. *ADVARSEL* 
Før du bruger ERC'en, skal du sørge for at modtage oplæring i den fra din 
læge eller sygeplejerske. Forkert brug af ERC'en kan få din knogle til at 
hærde for hurtigt eller slet ikke. Dette kan resultere i behov for et nyt 
indgreb. 
 

 

 

26. *ADVARSEL* 
Følg lægens anvisninger vedrørende hvor megen vægt, du må belaste benet 
eller armen med under behandlingen. Hvis du belaster dit ben eller din arm 
mere end, hvad lægen anbefaler, kan implantatet blive beskadiget eller gå i 
stykker. Dette kan resultere i behov for et nyt indgreb. 
 

 

 

27. *FORHOLDSREGLER* 
Du må ikke opbevare ERC i nærheden af områder med ekstreme 
temperaturer. Visse steder kan have en radiator eller et ildsted. Ekstreme 
temperaturer er temperaturer over 60 ºC eller under -10 ºC. ERC'en er ikke 
blevet testet under disse temperaturer og virker måske ikke korrekt. Se 
afsnittet Fejlfinding, hvis du har problemer med ERC. 
 

 

 

28. *FORHOLDSREGLER* 
Reagér på alle fejlmeddelelser. Se fejlfindingsafsnittet for at få mere at vide 
om, hvordan man reagerer på en fejlmeddelelse. Hvis man ikke reagerer på 
en fejlmeddelelse, kan det resultere i, at ERC'en ophører med at fungerer 
korrekt. 

 

7. HVAD ER RISICIENE 
Der er risici ved indgrebet, der foretages, når PRECICE-implantatet  implanteres i dit ben eller 
din arm. Risikoen ved anæstesien og indgrebet er det samme som for alle andre patienter, der 
får foretaget en operation. De angivne risici kan resultere i, at der kan foretages yderligere 
medicinske eller kirurgiske procedurer for at afhjælpe situationen.  

Risiciene forbundet med anæstesi og operation omfatter:  

• Du kan få en reaktion på den medicin, der gives til dig under operationen. 
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• Du kan få en infektion under eller efter operationen. 
• Du kan få en blodprop under eller efter operationen.  
• Du kan opleve nogen stivhed eller ømhed fra operationen. 
• Du kan opleve smerter fra operationen. 
• Du kan opleve blødninger på grund af operationen. 
• Du kan få en allergisk reaktion over for medicinen. 
• Du kan få en allergisk reaktion på de enheder, der anvendes til at behandle dig under 

operationen. 
• Du kan få et slagtilfælde på grund af operationen. 
• Du kan få et hjerteanfald (myokardieinfarkt) på grund af operationen. 
• Du kan få lungebetændelse på grund af operationen. 
• Du kan dø på grund af operationen. 

           

Yderligere mulige risici ved forlængelses-/forkortelsesproceduren omfatter: 

• Du kan føle smerte ved at forlænge eller forkorte din knogle. 
• Der kan være en forsinket eller manglende heling af knoglen (knoglen heler ikke op). 
• Skruerne kan falde ud eller gå i stykker. 
• Der kan opstå en infektion. 
• Implantatet kan fejlfungere eller gå i stykker. 
• Knoglen kan hærde, før forlængelsen eller forkortelsen er færdig. 
• Du kan opleve stivhed af det bløde væv i dit ben eller din arm, der kan forårsage 

smerter. 
• Du kan opleve muskelsvækkelse, fordi du ikke bruger benet eller armen med 

implantatet.  
• Du kan opleve nervebeskadigelse. 
 

 Yderligere risici forbundet med anvendelsen af ERC'en omfatter: 

• Hvis ERC'en ikke placeres korrekt, kan det resultere i, at implantatet ikke bliver 
forlænget eller forkortet, hvilket igen kan resultere i præmatur knoglerestituering. 

• Hvis ERC'en anbringes i den forkerte retning, kan det resultere i den modsatvirkende 
behandling af implantatet, snarere end den ordinerede behandling. Bemærk, at 
implantatet ikke kan forkortes mindre end dets programmerede længde.  

• For kraftig forlængelse eller forkortelse kan forekomme grundet lægens forkerte 
programmering af ERC’en. Dette kan resultere i manglende heling af knoglen. 
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8. PRODUKTBESKRIVELSE 
PRECICE-systemet (herunder Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde, Precice 
Bone Transport, Precice Plate og Precice Ankle Salvage) består af: 

• Et implantat, der anbringes i knoglen i dit ben eller arm, og som kan justeres i 
længden. 

o Aktivatoren er den del af enheden, hvis længde kan ændres, når den 
aktiveres 

• Skruer, der fastgør enheden til knoglen 
• En ekstern fjernbetjening (ERC) 

 
Implantatet indeholder en del, der kaldes en ”aktivator”, der kan ændre længden. Aktivatoren 
har en lille magnet, der kan gøre implantatet længere eller kortere, når magneten drejes af 
ERC’en. ERC'en er en håndholdt enhed med en stor magnet. Magneten i aktivatoren drejer, 
når ERC’en anbringes på dit ben eller din arm og tændes. Når implantatet bliver længere, 
bliver knoglen i dit ben eller din arm også længere. Når implantatet bliver kortere, bliver 
knoglen i dit ben eller din arm også kortere. 

 
Figur 1: PRECICE-anordning implanteret i femuren 

Proksimale skruer 

Magnetisk aktivator 
(inden i implantatet) 

Distraktionsstav 

Distale skruer 
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a. Hvad sker der under og efter behandlingen? 

Der er 4 faser i behandlingen. 

1) Implantation: Denne fase er operationsfasen. Lægen implanterer PRECICE-
implantatet i dit ben eller din arm.  
 

2) Forlængelse/forkortelse: Du vil gøre dit ben eller din arm længere eller kortere hver 
dag i denne fase. Ca. 5 dage efter operationen skal du besøge lægen for at få foretaget 
den første forlængelse eller forkortelse. Lægen vil observere dig, mens du anvender 
ERC'en for at gøre dit ben/din arm længere eller kortere og besvare de spørgsmål, du 
måtte have. Når du er derhjemme, skal du bruge ERC til at gøre dit ben/din arm lidt 
længere eller kortere hver dag (omkring 1 mm om dagen). Sørg for, at du følger lægens 
anvisninger. Du skal besøge din læge omkring en gang om ugen for at få kontrolleret 
dit fremskridt. Lægen vil muligvis tage et røntgenbillede af dit ben/din arm. 
 

3) Rekonstituering: Når dit ben/din arm har den rette længde, 
skal du ophøre med at forlænge eller forkorte armen/benet hver 
dag. Nu skal du lade knoglen i benet/armen blive stærkere. 
Dette er rekonstitueringsfasen. Lægen vil undersøge dig ca. en 
gang om måneden under denne fase for at kontrollere dit 
fremskridt. Lægen vil fortælle dig, hvor megen vægt, dit ben 
eller din arm kan tåle. Det er vigtigt, at du følger alle lægens 
anvisninger. 

 
 
 
 
 

4) Udtagning: PRECICE-implantatet skal tages ud af benet eller armen inden for et år 
efter implantationen. Lægen vil planlægge et indgreb, hvor PRECICE-implantatet 
bliver fjernet. Du skal på dette tidspunkt forblive på hospitalet efter indgrebet, indtil du 
heler tilstrækkeligt op. Lægen vil fortælle dig, hvornår du kan gentopage din 
sædvanlige livsstil, når du er helet fuldstændigt op efter indgrebet.  
 

b. Hvad sker der efter indgrebet? 
 
• Implantation: Du skal blive på hospitalet efter implantationen af PRECICE-

implantatet i benet eller armen. Du kan tage hjem, når du er helet op. Du skal besøge 
kontoret regelmæssigt for at få kontrolleret, om forlængelsen eller forkortelsen går, 
som det skal. 

 

PRECICE-tibiaenhed 
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• Efter udtagelse af implantatet: Du skal blive på hospitalet efter udtagningen af 
PRECICE-implantatet fra benet eller armen. Du kan tage hjem, når du er helet op. 

 

c. Oplysninger om ERC'en. 

 
Inden i ERC-kassen ligger ERC'en og patientvejledningen.  ERC'ens vigtige dele er 
markeret nedenfor: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figur 2: ERC til PRECICE-systemet  
  

Tibiahåndtag 

Bærehåndtag 

Display 
(Touchskærm) 

Opladerkabel 

Justeringslinjer 
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Figur 3: ERC-kasse 
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9. OM ERC-ENHEDEN 
Dette afsnit vil hjælpe dig med at forstå, hvordan du anvender ERC'en korrekt. 

a) ERC'ens funktioner 

Du skal anvende ERC'en til at forlænge eller forkorte det implanterede PRECICE-
implantat i benet eller armen.   

b)  ERC’ens knapper og display 
 

ERC’ens knapper og display 
 

 
 
 
 
 

1 Displayet anvendes til at vise information om PRECICE-systemet. Den kan styres vha. 
tryk forskellige steder på skærmen. 

2 Justeringslinjen anvendes til at rette ERC'en ind over PRECICE-implantatet vha. den 
markerede placering på benet/armen.  

3 Afbryderknappen anvendes til at tænde og slukke for ERC'en.   

 

  

2 

1 

3 

Bag på ERC 4P 
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10. IMPLANTATDETEKTIONSFUNKTIONER 
 
ERC 4P har funktioner, der anvendes til at detektere status af Precice-implantater under 
behandling. Dette afsnit indeholder en oversigt over disse detektionsfunktioner: 

 

- Sammenkoblingsdetektion: ERC 4P kan detektere implantatmagnetens rotation under 
behandling og give feedback til brugeren om denne tilstand. Under behandlingen vil den 
viste implantatlængde ændre sig baseret på denne tilstand.   

 
- Ikke sammenkoblet detektion: ERC 4P kan detektere, hvis implantatmagneten ikke 

drejer eller ikke er til stede under behandlingen, og give feedback til brugeren om denne 
tilstand. Under behandlingen vil den viste implantatlængde ikke ændre sig baseret på 
denne tilstand.  

 
 

11.OPSÆTNINGSANVISNINGER (FØR BEHANDLINGEN) 
 

1. Vælg det sted, hvor du vil udføre behandlingen. 

 

• Hvis du anvender opladerkablet, skal du sørge for, 
at der er et vægstik i nærheden af ERC'en. 

• Find et komfortabelt sted at sidde, mens du udfører 
behandlingen. 

• Sørg for, at der ikke er nogen elektroniske 
enheder eller metalgenstande inden for 60 cm 
fra ERC-behandlingsområdet. Disse 
elektroniske enheder kan blive beskadigede. 
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2. FJERN ALLE LØSE METALGENSTANDE FRA DIT BEHANDLINGSOMRÅDE  

 
 
 

 
 • Du må ikke anvende ERC'en inden for 60 cm 

fra metalgenstande. Metalgenstande kan meget 
hurtigt trækkes mod magneten i ERC'en og kan 
gøre skade på dig. 

• Fjern løstsiddende metalgenstande fra området 
(smykker, knive, nøgler osv.) Lynlåse og knapper 
på tøj og sko er i orden.  

• Fjern metalgenstande fra tøjet og kroppen. 
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12. SÅDAN ANVENDES ERC'EN  

Dette afsnit beskriver, hvordan ERC'en anvendes til at forlænge eller forkorte dit implantat. 
 

a) Navigering med ERC'en 

 

 
 
Dette ikon lader lægen få adgang til programmering af ERC'en vha. skærmene. 

 

 
 
Dette ikon giver også brugeren adgang til forlængelsesfunktionen. 

 

 
 
Dette ikon vil standse forlængelsesbehandlingen. 

 

 
 
Dette ikon lader brugeren navigere tilbage til forrige skærm. 

 

 
 
Dette ikon lader brugeren navigere fremad til næste skærm. 

 

 
Dette ikon angiver, at brugeren skal læse brugsanvisningen for yderligere 
oplysninger. 
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b) Afbryderknappens lamper 

Blinkende, 
gult lys 

Et blinkende, gult lys angiver, at ERC 4P starter op. 

Blinkende 
gult og 
rødt lys 

Systemet skal oplades. Sæt strømforsyningen i stikket og lad systemet oplade 
i 15 minutter. 

Konstant 
grønt lys 

Et konstant grønt lys angiver, at ERC 4P befinder sig i sikker tilstand. 

Blinkende, 
grønt lys 

Et blinkende, grønt lys angiver, at ERC 4P er klar til at blive anvendt til 
behandling. 

Konstant  
rødt 

Et konstant rødt lys angiver, at motoren i ERC 4P’en kører og den 
indvendige magnet roterer. 

Blinkende, 
rødt lys 

Et blinkende, rødt lys indikerer en fejl med ERC 4P. Se fejlfindingsafsnittet 
for trin til, hvordan du afhjælper fejl. 
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c. Hvis du har MERE end et implantat. 
Hvis du har mere end et implantat, skal du sikre dig, at der er mindst 30 cm mellem begge 
implantater, før du starter behandlingen. 

   
TIL ANVENDELSE MED FLERE 

IMPLANTATER 

 
FØR du betjener ERC'en, skal du sikre 
dig, at der er mindst 30 cm mellem hvert 
implantat.  

 

30 cm 
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Trin 1: Tænd for ERC'en.  
 

 

 
 

 
TÆNDER  

 
1. Tryk på afbryderknappen bag på 

ERC'en.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
TÆND MED OPLADERKABLET ISAT 

 
2. Sæt opladerkablet i vægstikket.  
3. Sæt opladerkablets stik i ERC’en. 

1 

2 

3 

Bag på ERC 4P 

3 
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VELKOMSTSKÆRM 
 

Når enheden er tændt, lyser displayet og viser 
velkomstskærmen i nogle få sekunder. Du 
behøver ikke at trykke på noget på denne 
skærm. 
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Trin 2: Gennemgå patientoversigten. 
Dette afsnit forklarer skærmene, du kommer til at se på displayet, før du begynder 
forlængelses- eller forkortelsesbehandlingen.  

  

SKÆRMEN PATIENTOVERSIGT 
Efter initialiseringen vises skærmen 
patientoversigt. Gennemgå 
patientoversigtsskærmen for at sikre, at 
informationen om din ordination er korrekt. 
 

“DAILY” er den længde i alt, lægen har 
ordineret for hele dagens behandling (her 
1,00 mm). Tallet ovenfor (her 0,50) viser 
den længde, du allerede har forlænget eller 
forkortet den dag.  
  
 
“TOTAL” er den længde i alt, lægen har 
ordineret for hele behandlingen (her 50 
mm). Tallet ovenfor (her 43,50) viser den 
samlede længde, du allerede har forlænget 
eller forkortet indtil videre.  

Når du har gennemgået denne information og sikret 
dig, at den er korrekt, trykker du på den GRØNNE 
PILEKNAP på skærmen for at fortsætte med næste 
skærm. Hvis denne information ikke er korrekt, skal 
du straks kontakte lægen. 

2 

2 

1 1 
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SKÆRMEN PATIENT SUMMARY 
(PATIENTOVERSIGT) 

Du kan indtaste fire (4) ordinationer mhp. 
at forlænge eller forkorte implanterne i 
ERC’en, hvis du har flere implantater. Hvis 
din læge har indtastet flere ordinationer, vil 
der blive vist en oversigt over hver 
ordination før behandlingen. Segmenter i 
lilla eller orange er fuldførte behandlinger, 
og blinkende segmenter er den aktuelle 
behandling, der skal fuldføres.  

Nederst på skærmen angives ”Page 1 of 2”, 
hvilket betyder, at der er flere ordinationer 
på side 2.  

Efter gennemgang af denne information, trykker du 
på den GRØNNE PILEKNAP for at fortsætte med 
den næste skærm. Hvis den viste information ikke er 
korrekt, skal du straks kontakte lægen. 

 

3 

3 
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a. Trin 3: Justering af ERC med implantatmagneten. 

 

 

IMPLANTATPLACERINGSSKÆRMEN 

Der er seks muligheder for placering af PRECICE-
implantatet: 

(A) Venstre tibia, (B) Højre tibia 
(C) Venstre femur, (D) Højre femur 
(E) Venstre humerus, (F) Højre humerus 
 
Placeringen af implantatet vil blive vist. 
Armen eller benet, der skal forlænges, vil 
være fremhævet i lilla.  På dette eksempel er 
"RIGHT FEMUR" fremhævet. 

 

 

 

Tryk på den blinkende GRØNNE KNAP på 
ERC'en, når du har justeret ERC'en. 

 
  

1 

 
A B 

D 

E 

C 

F 

1 
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Eksempel med højre femur 

 
Eksempel med højre femur 

Eksempel med højre tibia 

JUSTERING AF ERC 

1. Vend ERC'en mod patientens fødder som 
angivet på displayet. 

2. Anvend justeringslinjerne til at 
midterstille ERC'en over PRECICE-
implantatet og mærket på dit ben. 

3. Tryk på den GRØNNE KNAP for at 
starte behandlingen. 

4. Behandlingen er nu i gang. 

 

 

 

Eksempel på behandling af højre femur. 

Bemærk: Hvis du føler ubehag ved at lade 
ERC'en hvile på din femur, kan du godt anvende 
et blødt stykke stof som en barriere (f.eks. en 
klud).  

 

 

 

Eksempel på behandling af højre tibia. 

Bemærk: Hvis du føler ubehag ved at lade 
ERC'en hvile på din tibia, kan du godt anvende 
et blødt stykke stof som en barriere (f.eks. en 
klud). Du kan også lade ERC'en hvile mere på 
ydersiden af benet.  

ERC'en kan også anvendes til tibiaen som vist 
nedenfor.  
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Eksempel med højre tibia 

 

Endnu et eksempel på behandling af højre 
tibia. 

Bemærk: Hvis du føler ubehag ved at lade 
ERC'en hvile på din tiba som i det tidligere 
eksempel, kan ERC'en også anvendes til tibiaen 
som vist. 

 

 
Eksempel på højre humerus 

JUSTERING AF ERC (Humerus) 

1. En anden person/omsorgsperson bør 
administrere behandlingen. 

2. Ret ERC'en mod patientens fødder som 
angivet på displayet og flyt patientens 
arm. 

3. Anvend justeringslinjerne til at 
midterstille ERC'en over implantatet og 
mærket på  patientens arm. 

4. Tryk på den GRØNNE KNAP for at 
starte behandlingen. 

5. Behandlingen er nu i gang. 

Eksempel på behandling af højre humerus. 
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Trin 4: Start og færdiggør behandlingen. 

  

ERC kører nu, og forlængelsen eller 
forkortelsen er begyndt. 

Statusindikator: Denne indikator fyldes 
langsomt op i takt med at implantatet 
forlænges eller forkortes, så du kan 
følge status.  Når indikatoren er helt 
udfyldt, er implantatet blevet forlænget 
eller forkortet med den ordinerede 
længde og funktionen vil slukke. 
 
Afstandstæller: Dette tal stiger i takt 
med, at implantatet forlænges eller 
forkortes. Den vil standse ved den 
ordinerede længde for denne 
behandling. 
 
Tid tilbage: mængden af tid tilbage, 
indtil behandlingen er færdig. 
 
Sammenkoblingsikon: dette ikon lader 
dig vide, når ERC'en er blevet 
sammenkoblet til implantatet. Når 
viseren peger på det grønne område, og 
det grønne flueben kommer til syne, er 
ERC'en sammenkoblet til implantets 
magnet, og behandlingen kan udføres. 
Hvis ERC'en ikke er sammenkoblet 
med implantatets magnet, vil viseren 
pege på det røde område, og et rødt ”X” 
kommer til syne. 

2 

1 

2 

3 

4 

4 

1 

3 



Patientvejledning ERC 4P  Model: ERC 4P 
 

LC0265-D 04/2022 DA  Side 35 af 55  

 

 

Behandling færdig! 

Når den ønskede længde for behandlingen er 
opnået, standser ERC automatisk.   

Du kan ikke justere længden af implantatet 
mere end den ordinerede daglige ordination. 

Tryk på den GRØNNE PILEKNAP for at 
færdiggøre din behandling.  

 

Når du er færdig med en behandling, men ikke 
er færdig med dagens forlængelse eller 
forkortelse, vises SESSION COMPLETE på 
skærmen. Dette vil komme til syne med en 
oversigt over behandlingen. 

1. Sluk for ERC'en på afbryderknappen.  
2. Anbring ERC'en i opbevaringskassen. 
3. Luk og lås opbevaringskassen. 
4. Opbevares på et sikkert sted, 

utilgængeligt for børn. 
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Skærmen DAILY COMPLETE vises, hvis du 
har opnået den samlede længde ordineret af din 
læge for den dag (her 1,00 mm). 

1. Sluk for ERC'en på afbryderknappen. 
2. Hvis opladerkablet anvendes, skal 

ERC’en være tændt og opladerkablet 
sat i, indtil ERC'en er helt opladet.  

3. Anbring ERC'en i opbevaringskassen.  
4. Hvis du ikke vil oplade ERC'en, skal du 

blot lukke og låse opbevaringskassen. 
Hvis du oplader, skal du forsigtigt 
lægge låget på. 

5. Opbevares på et sikkert sted, 
utilgængeligt for børn.  

 

Skærmen GOAL COMPLETE vises, hvis du 
har opnået den samlede længde ordineret af din 
læge (her 50,00 mm). 

1. Sluk for ERC'en på afbryderknappen. 
2. Hvis opladerkablet anvendes, skal 

ERC’en være tændt og opladerkablet 
sat i, indtil ERC'en er helt opladet.  

3. Anbring ERC'en i opbevaringskassen.  
4. Hvis du ikke vil oplade ERC'en, skal du 

blot lukke og låse opbevaringskassen. 
Hvis du oplader, skal du forsigtigt 
lægge låget på. 

5. Opbevares på et sikkert sted, 
utilgængeligt for børn.  
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Send ERC’en tilbage til NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 

 

 

Trin 5: Sæt ERC'en på pause under behandlingen. 

Du kan sætte ERC’en på pause, når som helst under behandlingen.  Det er ikke skadeligt, da 
ERC kan huske, hvor du holdt pause.  Hvis du har brug for en pause i behandlingen, følges 
anvisningerne nedenfor. 

 

Du kan trykke på den RØDE STOPKNAP 
når som helst under en behandling.  Dette 
vil straks få ERC’en til at standse. 

1 

1 



Patientvejledning ERC 4P  Model: ERC 4P 
 

LC0265-D 04/2022 DA  Side 38 af 55  

 

Hvis der er blevet trykket på den røde 
stopknap, vises pauseskærmen.  

Når du er klar til at genoptage behandlingen, 
justeres ERC'en over samme ben/arm, som du 
var i gang med at forlænge.  Skærmen 
REPOSITION ERC vil også fremhæve det 
korrekte ben/den korrekte arm. Anbring 
ERC'en vha. justeringslinjerne over mærket på 
benet eller armen.  

Når du har anbragt ERC'en korrekt, trykker du 
på den GRØNNE KNAP for at starte 
behandlingen. 

 

 

Trin 6: Skærme du kan se under behandlingen. 
Du vil kunne komme ud for at se de følgende skærmen, mens du anvender ERC'en. 

 

REPOSITION ERC 

Denne skærm vil blive vist, hvis ERC'en mister 
sammenkoblingen med eller forbindelsen til 
magneten i implantatet. 

1. Anbring ERC'en igen vha. 
justeringslinjerne på ERC'en. Se afsnittet 
Justering af ERC.  

2. Tryk på den GRØNNE KNAP, når du er 
klar til at genoptage behandlingen.  
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 IMPLANTATSTATUSIKONER 

En af IMPLANTATSTATUSIKONERNE vil blive 
vist, når det følgende sker: funktionen SENSOR ON 
vælges, og behandlingen er i gang. 
IMPLANTATSTATUSIKONERNE vil blive set 
under In-Progress eller Uncoupled. 

IKKE SAMMENKOBLET: Dette ikon 
betyder, at ERC'en ikke er forbundet til 
implantatets magnet under behandlingen. 

 

SAMMENKOBLET: Dette ikon betyder, at 
ERC'en er forbundet til implantatets magnet 
under behandlingen.  

  

 
  

1 

2 

1 

2 
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13. OPLADNING AF ERC'EN 
 

Man kan komme ud for, at ERC'en skal oplades under behandlingen. ERC'en vil angive, om 
den skal oplades af en af de to grunde 1) På grund af lavt batteri og 2) Meget lavt batteri. 
Hvis du har brug for at oplade ERC'en, følges anvisningerne nedenfor. 

 

 

LAV BATTERITILSTAND: 

Der vil blive vist en meddelelse på 
displayet, der angiver, at ERC'ens 
batteritilstand er LAV. 

 

En lav batteritilstand er angiver med et 
GULT batteriikon og to streger på 
batteriikonet. 

 

Sæt opladerkablet i ERC'en og sæt kablet i et 
vægstik for at oplade batteriet. 

 

Når du har sat ERC’en i vægstikket, skal 
du trykke på den GRØNNE 
PILEKNAP. 

1 

1 

2 

2 

Bag på ERC 4P 

3 

3 
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MEGET LAV BATTERITILSTAND: 

Der vil blive vist en meddelelse på 
displayet, der angiver, at ERC'ens 
batteritilstand er MEGET LAV. 

 

Desuden bliver batteriikonet RØDT, og 
der er kun én streg på ikonet.  

 

Du skal sætte ERC'en i vægstikket, så 
batteriet kan blive opladet. 

 

 

MEGET LAV BATTERITILSTAND: 

 

Når du har sat ERC’en i vægstikket, kan 
du fortsætte med den tidligere behandling 
ved at trykke på den GRØNNE 
PILEKNAP for at fjerne fejlskærmen og 
fortsætte, hvor du slap. 

 

 

 

4 

5 

4 

5 

5 

5 
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OPLADNING EFTER EN 
BEHANDLING 

Denne meddelelse vil vises på skærmen, 
når en behandling er blevet færdig og 
opladerkablet er sat i ERC'en.  

1. Lad ERC'en forblive tændt og 
forbundet til vægkontakten. 

2. Anbring ERC’en i kassen med kablet 
forbundet og sat i stikket.  

3. Luk forsigtigt låget over ERC'en i 
kassen. Kassen må ikke låses af 
hensyn til opladerkablet.  

4. Tryk på den GRØNNE PILEKNAP. 

 

 

UKORREKT STRØMFORSYNING 

Denne meddelelse vil bliv vist, hvis det 
forkerte opladerkabel er sat i ERC'en. 

 

Sæt det vedlagte opladerkabel i ERC'en. 

Når du har sat det korrekte opladerkabel i 
ERC'en, skal du trykke på den GRØNNE 
PILEKNAP. 

 

 
 

7 

7 

6 

6
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14. INSPEKTION, RENGØRING, OPBEVARING OG ANDEN 
INFORMATION  

a) Inspicér ERC'en 
• Før hver brug skal tilstanden på alle ERC’s dele undersøges.  Hvis der er ledninger, der 

vises sig, synlige revner, løse komponenter eller beskadigelse, skal du ringe til lægen 
for at få en ny del/enhed. 

• ERC’en har ingen dele, der kan serviceres af brugeren.  Du må ikke forsøge at åbne 
den. 

b) Rengøring 
• Du skal rengøre og desinficere enhed med spritservietter med 70 % isopropylalkohol 

eller desinficerende Lysol® servietter. Sørg for, at alle dele er tørre, før du lægger 
ERC'en tilbage i kassen. Rengør og desinficér ERC'en før du lægger enheden og 
indholdet tilbage i kassen. 

• ERC'en må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Send ERC’en og 
dens indhold tilbage i opbevaringskassen til NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.  

c) Rejse og international anvendelse 
• Det frarådes at rejse under din behandling. Hvis det er nødvendigt at rejse, skal du først spørge 

lægen. Hvis du rejser ud af landet under forlængelses- eller forkortelsesbehandlingen, skal du 
bede lægen om at give dig en ERC, der vil kunne virke, der hvor du skal hen. 

• Flyrejse med ERC'en. ERC'en må ikke tages med i håndbagagen. Hvis du rejser med fly, skal 
ERC'en tjekkes ind. NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. har et dokument, du kan give til 
flyselskabet, så du har lov til at medbringe ERC'en på flyet. Kontakt NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. ved behov. 

 Bortskaffelse: 

 

 
 

Den eksterne fjernbetjening må ikke bortskaffes med det almindelige 
husholdningsaffald.  Returnér den i beskyttelseskassen til NuVasive Specialized 
Orthopedics eller ring for at få bortskaffelsesanvisninger. 
Dette udstyr må ikke forbrændes.  Den eksterne fjernbetjening indeholder sjældne 
jordmagneter, som brænder ekstremt varmt, hvis de antændes. 
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d) Opbevaring af ERC uden, at den oplades. 
ERC'EN OG LEDNINGEN SKAL OPBEVARES I KASSEN OG UTILGÆNGELIGT 
FOR BØRN, NÅR DEN IKKE ER I BRUG 

 

1. Læg ERC'en og opladerkablet i 
opbevaringskassen. 

2. Sørg for, at alle dele er inden i og væk fra 
kassens kanter. 

3. Luk og lås kassen. 
4. Det er ok, hvis der er metal i nærheden af 

ERC’en, mens den befinder sig inden i den 
lukkede opbevaringskasse. 

5. Kassen skal opbevares indendørs. Kassen 
må ikke opbevares i nærheden af 
varmeapparater, ildsteder eller andre 
områder, hvor temperaturen kan være 
ekstremt høj. (ERC'en må ikke 
opbevares ved over 60 ºC eller under -10 
ºC). 

e) Opbevaring af ERC’en, mens den oplader. 
ERC'EN OG LEDNINGEN SKAL OPBEVARES I KASSEN OG UTILGÆNGELIGT 
FOR BØRN, NÅR DEN IKKE ER I BRUG 

 

1. Når du oplader ERC'en mellem 
behandlinger, skal den være tændt og 
befinde sig i opbevaringskassen. 

2. Sørg for, at alle dele er inden i og væk fra 
kassens kanter. 

3. Du må IKKE låse kassen, mens 
opladerkablet er forbundet til ERC'en 
og et vægstik. Det kan ødelægge 
opladerkablet, hvis kassen låses. 

4. Luk forsigtigt låget over ERC'en i kassen. 
5. Det er ok, hvis der er metal i nærheden af 

ERC’en, mens den befinder sig inden i den 
lukkede opbevaringskasse med låget over 
ERC'en. 

6. Kassen skal opbevares indendørs. Kassen 
må ikke opbevares i nærheden af 
varmeapparater, ildsteder eller andre 
områder, hvor temperaturen kan være 
ekstremt høj. (ERC'en må ikke 
opbevares ved over 60 ºC eller under -10 
ºC). 
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15. MERE OM DIN TILSTAND. 
Livsstilsændringer: 

Begræns dine aktiviteter og undgå at støtte på dit ben eller belaste din arm under 
hele behandlingen. For voldsomme aktiviteter og belastning af ben eller arm kan 
skade benet eller armen. Det kan også få implantatet til at gå i stykker. Din læge 
kan bede dig om at anvende hjælpemidler, såsom krykker eller en kørestol, for at 
undgå at belaste benet eller armen under behandlingen. Hvis implantatet befinder 
sig i armen, kan lægen råde dig til at bruge en slynge. 
 
Du må ikke deltage i kontaktsport eller voldsomme sportsgrene, mens du har 
implantatet. Eksempler på hård sport omfatter vægtløftning, tumleaktiviteter, gymnastik 
og roning. Du kan først dyrke disse igen, når lægen siger, at det er i orden. 

Livsstilsændringerne, du vil opleve under de forskellige behandlingsfaser, er som følger: 

Implantation: Du skal indlægges på hospitalet og skal muligvis blive der efter indgrebet.  
Det varer typisk 5 dage.  På dette tidspunkt er dine aktiviteter begrænsede, og du er ikke 
derhjemme. 

Forlængelse/forkortelse: I denne fase anbefaler lægen, at du ikke belaster benet/armen 
med implantatet.  Hvis du har et implantatet i benet vil lægen anbefale krykker eller en 
kørestol for at komme rundt. Du skal normalt besøge lægen en gang om ugen for at få 
kontrolleret dit fremskridt. 

Rekonstituering:  I denne fase må du stadig ikke belaste benet/armen med implantatet. 
Din læge vil råde dig vedrørende dette.  Du kan stadig have brug for krykker eller en 
kørestol og have begrænset mobilitet, hvis du har fået et implantat i benet.  Du skal også 
besøge lægen regelmæssigt (normalt én gang om måneden), så lægen kan tjekke dit 
fremskridt. 

Udtagning:  Når knogle er helet op, skal du have fjernet PRECICE-implantatet igen via et 
indgreb.  På dette tidspunkt er du indlagt på hospitalet. Dine aktiviteter vil være 
begrænsede, og du er ikke derhjemme.  

Overholdelse af behandlingsplanen. 

Det er vigtigt, at du følger lægens behandlingsplan og ordination. Læs denne vejledning igen, 
når du har behov for det. Hvis du ikke følger lægens anvisninger, bliver PRECICE-implantatet 
måske ikke forlænget eller forkortet korrekt. Det kan være nødvendigt med en ny operation.   

Lægen vil fortælle dig, hvornår du skal vende tilbage til opfølgning. Normalt skal du se lægen 
en gang om ugen under forlængelsen eller forkortelsen. Under restitueringen skal du se lægen 
ca. en gang om måneden. Hvis ERC'en fejlfungerer, skal du ringe til lægen for at få en ny.  
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Du skal fortælle lægen om eventuelle smerter eller ubehag, du måtte have. Din læge vil måske 
justere din ordination under behandlingen, hvis du oplever smerter eller ubehag. 

Tal med lægen, hvis du har spørgsmål om din behandling. Lægen kan også give dig flere 
oplysninger om PRECICE-systemet. 

16.  FEJLFINDING (FEJL) 
Dette afsnit angiver eventuelle problemer, der kan opstå, når du anvender ERC'en, og hvordan de 
afhjælpes.   

Hvis du ikke kan afhjælpe problemet, skal du ringe til lægen for at få hjælp. 

a) Fejlfinding  
Problem Mulig årsag Mulig afhjælpning 

Du sprang en 
behandling over. Du glemte en behandling. Kontakt lægen og få hjælp. 

Displayet lyser ikke 
op. 

ERC'en har ingen strøm. 

1. Sørg for, at ERC-batteriet er opladet 
ved at sætte opladerkablet i ERC'en og 
et vægstik, der virker. 

2. Hvis opladerkablet allerede er sat i, 
skal du prøve at sætte det i et andet stik. 

ERC'en er beskadiget. Kontakt NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc.  

ERC'en er revnet 
eller beskadiget. 

ERC’en blev ved et uheld 
tabt. 

ERC'en må ikke anvendes. Ring til lægen 
for at få en ny. 

Din ordination er 
forkert. 

Din ordination blev 
programmeret forkert. Kontakt lægen. 

Skærmen No 
session required 
vises (Session 
Complete). 

Du har nået din daglige 
ordination. 

Vent til næste dag. (Det daglige maksimum 
beregnes vha. et 24-timers ur) 
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a. Fejlkoder 
 

Hvis du har spørgsmål om din ordination, bedes du kontakte lægen. Hvis du har spørgsmål om 
din ERC, bedes du kontakte NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. på 949-837-3600. 

FEJLKODER FOR ERC  

 

FEJLSKÆRM 

Denne skærm vises, hvis der er en fejlfunktion på 
ERC.  

Afhængigt af fejlkoden skal du kontakte lægen eller 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. og fortælle 
dem fejlkodenummeret. De vil give dig yderligere 
anvisninger og sende dig en ny ERC-enhed. 

MULIG FEJLKODE BESKRIVELSE AFHJÆLPNING 

Code 020 Afbryderknap sidder fast 

Hvis afbryderknappen siddre fast, opstår denne fejl. Sørg 
for, at afbryderknappen ikke holdes nede, mens ERC'en 
starter op. Hvis denne fejl varer ved, skal ERC'en 
udskiftes. Kontakt NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Code 021 Fejlfunktion af ERC 

Afbryd strømforsyningen og hold strømknappen nede i 
adskillige sekunder, indtil strømknappens LED slukker.  
Vent adskillige minutter på, at displayet slukker, og tænd 
så for ERC'en igen. 

Code 064 Fejlfunktion af ERC 

Luk ERC’en ned ved at trykke på afbryderknappen og 
holde den nede, hvorefter du genstarter systemet. Hvis 
denne fejl varer ved, skal ERC 4P udskiftes. Kontakt 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 



Patientvejledning ERC 4P  Model: ERC 4P 
 

LC0265-D 04/2022 DA  Side 48 af 55  

Code 069 
Code 071 
Code 083 
Code 084 

Fejlfunktion af ERC ERC'en skal udskiftes. Kontakt NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Code 85 Komponentfejl 

Hvis opladerkablet, der er forbundet til ERC’en, 
fejlfungerer, opstår denne fejl. Luk ERC'en ned, og fjern 
opladerkablet. ERC'en skal udskiftes. Kontakt NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Code 86 

Code 87 

Code 88 

Code 89 

Fejlfunktion af ERC ERC’en skal udskiftes. Kontakt NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Code 93 Motorfejl 

Denne fejl opstår, hvis ERC-motoren kører for hurtigt. 
Luk ERC'en ned. Fjern opladerkablet, hvis det er 
forbundet til ERC'en. ERC'en skal udskiftes. Kontakt 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Code 94 Motorfejl 

Denne fejl opstår, hvis ERC-motoren kører for 
langsomt. 

Luk ERC’en ned ved at trykke på afbryderknappen og 
holde den nede, hvorefter du genstarter systemet. Hvis 
denne fejl varer ved, skal ERC'en udskiftes. Kontakt 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Code 100 Systemfejl 

Denne fejl forekommer, hvis der er en 
kommunikationsfejl i ERC-systemet. 

Luk ERC’en ned ved at trykke på afbryderknappen og 
holde den nede, hvorefter du genstarter systemet. Hvis 
denne fejl varer ved, skal ERC'en udskiftes. Kontakt 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Code 104 

 Fejlbehæftet motordrift 

Hvis det opdages, at motoren kører på et tidspunkt, 
hvor den ikke bør køre, opstår denne fejl. 

Fjern straks ERC'en fra kroppen, læg den i kassen, tryk på 
afbryderknappen og hold den nede, så den lukker ned. Når 
den er lukket ned, skal du prøve at genstarte enheden. Hvis 
enheden ikke genstarter, skal ERC'en udskiftes, da 
motoren ikke fungerer korrekt. ERC'en skal udskiftes. 
Kontakt NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
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Code 105 Fejlbehæftet motordrift 

Hvis det opdages, at motoren kører i modsat retning 
under behandlingen, opstår denne fejl. 

ERC'en skal udskiftes. Kontakt NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Code 106 

 Motor drejer ikke om 

Denne fejl opstår, hvis det opdages, at motoren ikke 
roterer under behandlingen. 

ERC'en skal udskiftes. Kontakt NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Code 114 

Code 116 Motorrotationsfejl 

Luk for ERC ved at trykke på afbryderknappen og holde 
den nede, og genstart nu systemet. Hvis denne fejl 
vedvarer, skal ERC’en udskiftes. Kontakt NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 

 

Code 121 

 

 

Motorfejl 

Denne fejl opstår, hvis der er blevet opdaget et 
problem med motoren. Denne fejl kan opstå, hvis 
motoren har kørt i lang tid. Lad motoren køle ned. 
Luk ERC’en ned ved at trykke på afbryderknappen 
og holde den nede, hvorefter du genstarter systemet. 

Hvis denne fejl varer ved, skal ERC'en udskiftes. 
Kontakt NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Code 130 Temperatur for varm 

Denne fejl opstår, hvis ERC 4P's temperatur er for 
høj. ERC'en skal anbringes i et kølere miljø og have 
lov til at køle ned. Hvis denne fejl varer ved, skal 
ERC'en udskiftes. Kontakt NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Code 131 Temperatur for kold 

Denne fejl opstår, hvis ERC 4P's temperatur er for 
lav. 

ERC'en skal anbringes i et varmere miljø og have lov til at 
varme op. Hvis denne fejl varer ved, skal ERC'en 
udskiftes. Kontakt NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Code 140 
Code 141 

 
Batterifejl Denne fejl opstår, hvis batteriet fejlfungerer. ERC'en skal 

udskiftes. Kontakt NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Code 142 Batterifejl Dette vil opstå, hvis batteriet fejlfungerer. Sæt 
strømforsyningens stik i ERC’en. 
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Code 143 Batteri for varmt 

Hvis ERC’ens batteri er for varmt, opstår denne fejl. 
ERC'en skal anbringes i et kølere miljø og have lov 
til at køle ned. Hvis denne fejl varer ved, skal 
ERC'en udskiftes. Kontakt NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Code 144 Batterifejl ERC’en skal udskiftes. Kontakt NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Code 145 Lavt batteri 

Denne fejl opstår, hvis batteriet er for lavt. Sæt det 
vedlagte opladerkabel i ERC'en. Hvis denne fejl 
varer ved, skal ERC'en udskiftes. Kontakt 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Code 146 Batterifejl 
Denne fejl opstår, hvis batteriet fejlfungerer. 
ERC'en skal udskiftes. Kontakt NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Code 147 Batterifejl Dette vil opstå, hvis batteriopladeren fejlfungerer. Sæt 
strømforsyningens stik i ERC’en. 

Code 200 

Code 201 Systemfejl 

Luk ERC’en ned ved at trykke på afbryderknappen og 
holde den nede, hvorefter du genstarter systemet. Hvis 
denne fejl varer ved, skal ERC'en udskiftes. Kontakt 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
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17.  SPECIFIKATIONER 
Beskrivelse Mærkedata Enheder 
Vist bevægelsesnøjagtighed ±10 %  +  ±0,3 mm 
   
Driftstemperatur  5 – 35 (41 – 95) oC (oF) 
Relativ fugtighed under drift  30-95 (Ikke-kondenserende) % 
Opbevaringstemperatur -10 – 60 (14 – 140) oC (oF) 
Opbevaring, relativ fugtighed   5-95 (Ikke-kondenserende) % 
   
Indgangsspænding (enkeltfaset)  80 – 230 VAC 
Indgangsfrekvens  47 / 63 Hz 
Indgangsstrøm (Maks.)  1 A 
   
Vægt: ERC 4P  3,4 (7,5) kg (lb) 
 ERC 4P med bæretaske  10,4 (22,9) kg (lb) 

 

Beskrivelse Mærkedata 
Klassificering af 
stødbeskyttelse 

Klasse II, behøver ikke beskyttende jord, dobbeltisoleret 

Anvendt del, stød og 
lækagestrøm 

Type BF ("Basic Floating") 

Defibrilleringsklasse Ikke sikker ved defibrillatoranvendelse 
Anæstetisk brug Dette udstyr må IKKE anvendes i nærheden af brændbare anæstetika (hverken AP 

eller APG) 
Steriliseringsmetode Usteril 
Forureningsgrad Forureningsgrad 2 (Kontormiljø) 
Overspændingskategori Kategori II 
Beskyttelse mod 
indtrængen. 

IPX0 Ikke beskyttet mod væskeindtrængen 
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Vejledning og erklæring fra producenten – elektromagnetisk emission 
ERC'en er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø specificeret nedenfor.  Kunden eller brugeren af ERC-
enheden skal sikre sig, at det anvendes i et sådant miljø. 

Emissionstest Komplians- Elektromagnetisk miljø - vejledning 

RF-emissioner, CISPR 11 Klasse B 

Precice's model ERC 4P kan udsende utilsigtet, 
elektromagnetisk energi under normal drift op til tilladelige 
grænser for anvendelse i omgivelser, herunder beboelse, og 
i omgivelser, der er direkte tilsluttet et 
lavspændingsnetværk. 

RF-emissioner, CISPR 11 Klasse B ERC'en er velegnet til alle omgivelser inklusive beboelse 
og omgivelser, der er direkte forbundet til den offentlige 
strømforsyning, som forsyner bygninger, der anvendes til 
beboelse. 

Harmoniske emissioner, 
IEC 61000-3-2 

I 
overensstemmelse 

Spændingsudsving/flimmer  
IEC 61000-3-3 

I 
overensstemmelse 

 

Vejledning og erklæring fra producenten – elektromagnetisk immunitet 
ERC'en er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø specificeret nedenfor.  Kunden eller brugeren af ERC-
enheden skal sikre sig, at det anvendes i et sådant miljø. 

Immunitetstest IEC 60601 
testniveau 

Kompliansniveau Elektromagnetisk miljø – 
vejledning 

Elektrostatisk 
afladning (ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 2, 4, 8 kV (kontakt) 
 
± 2, 4, 8, 15 kV (luft) 
 
± 2, 4, 8 kV (indirekte, 
HCP og VCP) 

I 
overensstemmelse 

Gulve bør være belagt med træ, 
cement eller keramikfliser.  Hvis 
gulve er tildækket med et 
syntetisk materiale, skal den 
relative fugtighed være mindst 30 
%. 

Elektrisk hurtige 
overspændinger/strømstød 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV for 
strømforsyningsledninger 
 

I 
overensstemmelse 

Netstrømmens kvalitet skal være 
som standard i erhvervs- eller 
hospitalsmiljøer. 

Overspænding 
IEC 61000-4-5 

±1 kV ledning(er) til 
ledning(er) 
 
±2 kV ledning(er) til jord 

I 
overensstemmelse 

Netstrømmens kvalitet skal være 
som standard i erhvervs- eller 
hospitalsmiljøer. 

Spændingsdyk, korte 
afbrydelser og 
spændingsvariationer i 
strømforsyningens 
indgangslinjer 
IEC 61000-4-11 

 
Korte afbrydelser: 
 
0 % ved 1/2 cyklus 
0 % ved 1 cyklus 
70 % ved 25 cyklusser for 
50 Hz 
70 % ved 30 cyklusser for 
60Hz 

I 
overensstemmelse 

Netstrømmens kvalitet skal være 
som standard i erhvervs- eller 
hospitalsmiljøer. Hvis brugeren 
af model ERC 4P til Precice 
kræver fortsat drift under 
strømafbrud, anbefales det, at 
model ERC 4P til Precice drives 
af en nødstrømsforsyning (UPS).  

Strømfrekvens  
(50 Hz) magnetfelt IEC 
61000-4-8 

30 A/m ved 230V 

I 
overensstemmelse 

Strømfrekvens-magnetfelter bør 
være på niveauer, der er 
karakteristiske for en typisk 
lokalitet i et typisk erhvervs- eller 
hospitalsmiljø. 
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Vejledning og erklæring fra producenten – elektromagnetisk immunitet 
ERC'en er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø specificeret nedenfor.  Kunden hhv. brugeren skal sørge 
for, at model ERC kun benyttes i et sådant miljø. 
IMMUNITETS-

test 
IEC 60601 

TESTNIVEAU 
Komplians- 

niveau 
Elektromagnetisk miljø – vejledning 

   Transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr 
må ikke anvendes tættere på nogen del af ERC, 
herunder kabler, end den anbefalede afstand, der er 
beregnet efter ligningen der gælder senderens 
frekvens. 

 
Ledningsbåren 

RF 
IEC 61000-4-6 

 
 

Udstrålet RF 
IEC 61000-4-3 

 
3 Vrms 

150 kHz til 80 MHz 
 
 

3 V/m 
80 MHz til 2,5 GHz 

 
3 Vrms 

 
3 V/m 

Anbefalet separationsafstand 
 
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 
 
 
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃    80 MHz til 800 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃    800MHz til 2,5 GHz 

   hvor P henviser til den maksimale nominelle 
udgangseffekt af senderen i watt (W) ifølge 
senderfabrikanten og d henviser til den anbefalede 
separationsafstand i meter (m). 
Feltstyrker fra faste RF-sendere, bestemt ved en 
elektromagnetisk  
 
måling på stedet,a bør ligge under 
overensstemmelsesniveauet i alle  
 
frekvensområder.b 
 
Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr, der er 
mærket med følgende symbol: 

 
BEMÆRKNING 1 Ved grænseværdierne, dvs. 80 MHz og 800 MHz, gælder separationsafstanden for det højere 
frekvensområde. 
BEMÆRKNING 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk propagation er 
påvirket af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og personer. 
a. Feltstyrker fra faste sendere, såsom sendere til radiotelefoner (mobile/trådløse) og landmobilradioer, 

amatørradio, AM- og FM-transmissioner og TV-transmissioner, kan ikke teoretisk fastslås nøjagtigt. For at 
vurdere det elektromagnetiske miljø, der er foranlediget af faste RF-sendere, skal en analyse af det 
elektromagnetiske felt overvejes. Hvis den faktiske feltstyrke på det sted, hvor ERC'en skal anvendes, 
overstiger det relevante RF-overensstemmelsesniveau nævnt ovenfor, skal ERC'en holdes under opsyn til 
kontrol af, om driften er normal. Hvis der observeres unormal drift, kan det være nødvendigt at træffe 
yderligere foranstaltninger, såsom at vende eller flytte ERC-enheden. 

b. Feltstyrken skal være mindre end 3 V/m ved frekvensområdet150 kHz til 80 MHz. 
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Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og den eksterne 
fjernbetjening 

ERC-enheden er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser, i hvilke udstrålede RF-forstyrrelser reguleres.  
Kunden eller brugeren af enheden kan være med til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at bevare en 
minimumsafstand mellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og ERC'en som anbefalet 
neden for, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. 

Nominel maksimal 
udgangseffekt for sender 

W 

Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens 
m 

150 kHz til 80 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 

80 MHz til 800 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 

800 MHz til 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 
Anbefalet afstand d i meter (m) til sendere med nominel maksimal udgangseffekt, der ikke opgives ovenfor, 
bestemmes vha. ligningen i kolonnen med senderens frekvens, hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i watt 
(W) iht. senderproducentens specifikation. 
BEMÆRKNING 1 Ved grænseværdierne, dvs. 80 MHz og 800 MHz, gælder separationsafstanden for det højere 
frekvensområde. 
BEMÆRKNING 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk propagation er 
påvirket af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og personer. 
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