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LET OP: KRACHTENS DE AMERIKAANSE FEDERALE WET MAG DIT APPARAAT UITSLUITEND DOOR OF IN
OPDRACHT VAN EEN ARTS WORDEN VERKOCHT.

Voor artsen: Zie de gebruikershandleiding voor de PRECICE ERC en de gebruiksaanwijzing
voor de PRECICE voor de klinische configuratie en informatie voor medische behandelaars.
Geef elke patiënt een exemplaar van deze patiëntenhandleiding voor de PRECICE ERC en neem
deze vóór de behandeling met hen door. Vergeet niet om het voorschrift voor de patiënt op de
volgende pagina te noteren.

Voor patiënten: Lees deze hele brochure door voordat u de PRECICE ERC gaat gebruiken.
Raadpleeg deze brochure op elk gewenst moment tijdens uw behandeling. U kunt al uw
eventuele vragen ook met uw dokter bespreken.

ALGEMENE CONTACTINFORMATIE:

101 ENTERPRISE, SUITE 100 | ALISO VIEJO, CA 92656, VS, TELEFOON: (+1) 855-435-5477 | FAX: (+1) 949837-3664
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1. MIJN VOORSCHRIFT

Datum

Implantaatlocatie:

Afstand per sessie
(bijvoorbeeld:
0,25 mm)

Model: ERC 4P

Sessies per dag
(bijvoorbeeld:
4 keer/dag)

Dagtotaal
(bijvoorbeeld:
1,00 mm)

De plaats waar de ERC bij elke sessie moet worden gezet:

(Omcirkel de algemene locatie – u krijgt een specifieke markering op uw arm of been)

IMPLANTAAT NR. 1









Rechterbeen
Linkerbeen
Rechterarm
Linkerarm
Tibia
Femur
Humerus

RECHTERKANT

Humerus

LINKERKANT

Humerus

IMPLANTAAT NR. 2



Slechts één
implantaat









Rechterbeen
Linkerbeen
Rechterarm
Linkerarm
Tibia
Femur
Humerus

Femur

Tibia

Femur

Tibia

Speciale opmerkingen (bijvoorbeeld: gebruik altijd krukken):

____________________________________________________
Mijn zorgverlener:
Tel:
Mijn arts:
Tel:
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2. DEFINITIE VAN SYMBOLEN

Zie voor een verklaring van de symbolen https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary
De symbolen die specifiek zijn voor de ERC 4P worden in de tabel hieronder verklaard.
Symbool
IPX0

Definitie
Het hulpmiddel biedt geen speciale bescherming tegen
binnendringing van vloeistof.
Toets(en) voor Vorige: Dit zijn toetsen die op het
aanraakscherm worden getoond en waarmee u terug kunt gaan
naar een vorig scherm of een eerdere softwarestatus wanneer u
erop drukt.
Volgende: Dit is een toets op het aanraakscherm waarmee u
verder kunt gaan naar een volgend scherm of de volgende
softwaremodus wanneer hij wordt weergegeven en door de
gebruiker wordt ingedrukt.
Waarde resetten: Wanneer deze toets op het aanraakscherm
wordt weergegeven naast een waarde, dan kunt u daarmee die
waarde resetten als u de toets indrukt.
Arts: Met deze toets op het aanraakscherm kan een clinicus een
softwaremodus openen die niet toegankelijk is voor patiënten.
Voor deze modi is een toegangscode nodig.
Artsentoets: (tijdens Patiëntmodus): Met deze toets op het
aanraakscherm kan een clinicus een softwaremodus openen die
niet toegankelijk is voor patiënten. Voor deze modi is een
toegangscode nodig.
Regelknop, groen knipperend: Een digitale knop op het
aanraakscherm waarmee gebruikers de behandeling kunnen
beginnen.
Regelknop, rood, niet knipperend: Een digitale knop op het
aanraakscherm waarmee gebruikers de behandeling op elk
gewenst moment kunnen onderbreken of stoppen.
Uitlijnstreep: Dit streepsymbool op de ERC 4P geeft het
midden aan van de ERC 4P magneetlengte. Hij kan worden
gebruikt voor het uitlijnen van de ERC-magneet met de
implantaatmagneet op basis van de strepen of hechtingen op de
arm of het been van de patiënt.
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ERC 4P positie-oriëntatie met pijlen: Dit symbool en de
aanduiding geven de oriëntatie van de ERC 4P aan ten opzichte
van de patiënt. De patiënt moet dit symbool kunnen zien met de
pijlen in de richting van zijn of haar voeten. LEFT (links) geeft
aan dat de linkerkant van het toestel aan de linkerkant van de
patiënt is geplaatst. RIGHT (rechts) geeft aan dat de rechterkant
van het toestel aan de rechterkant van de patiënt is geplaatst.
ERC 4P positie-oriëntatie met pijlen: Dit symbool en de
aanduiding geven de oriëntatie van de ERC 4P aan ten opzichte
van de patiënt.
Detectie niet-gekoppeld implantaat: Als dit symbool wordt
weergegeven, detecteert de ERC 4P niet de aanwezigheid of
een rotatie van de implantaatmagneet.

Detectie gekoppeld implantaat: Als dit symbool wordt
weergegeven, detecteert de ERC 4P de aanwezigheid van de
implantaatmagneet en dat deze correct ronddraait.

Scherm voor anatomische instructie
De specifieke linker of rechter femur of tibia, of de humerus
van de patiënt wordt op het scherm gemarkeerd ter identificatie
van het been met het Precice-implantaat. Er zijn zes (6)
mogelijke locaties van het implantaat; slechts één hiervan wordt
aangegeven met een ononderbroken paarse kleur.

Scherm voor systeemfout
Dit scherm verschijnt op het bedieningspaneel wanneer er een
fout is opgetreden bij het gebruik van de ERC 4P.
In deze afbeelding wordt “CODE: 104” als voorbeeld gebruikt.
Het scherm kan een andere code en andere informatie tonen.
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3. DEFINITIES EN VERKLARENDE WOORDENLIJST
Dit gedeelte geeft de definitie van woorden die in deze richtlijnen worden gebruikt.
Actief medisch hulpmiddel: De term "actief" heeft betrekking op elk medisch hulpmiddel
dat een energievoorziening nodig heeft. De energie kan door elk middel worden geleverd
zoals elektriciteit, batterij of gas. Voorbeelden van actieve hulpmiddelen zijn
beademingsapparatuur, pacemakers en toestellen voor patiëntbewaking.
Actuator: Het onderdeel van het PRECICE-hulpmiddel dat door activering van lengte kan
veranderen.
Contra-indicatie: Elke omstandigheid waardoor gebruik van het PRECICE-systeem
ongewenst is of afgeraden wordt.
Koppeling: Magnetische koppeling van de ERC aan het PRECICE-hulpmiddel.
Distractie: Distractie betekent uitschuiven of verlengen. Het PRECICE-systeem wordt
gebruikt voor distractie of retractie van het bot.
Retractie: Retractie betekent verkorten. Het PRECICE-systeem wordt gebruikt voor
distractie of retractie van het bot.
Elektronisch hulpmiddel: Dit verwijst naar elk toestel dat voor de voeding met een stekker
op een stopcontact wordt aangesloten, of dat op batterijen werkt. Dit gaat bijvoorbeeld om
computers en mobiele telefoons.
ERC: ERC verwijst naar de uitwendige afstandsbediening. De ERC wordt gebruikt om het
PRECICE-hulpmiddel in uw arm of been uitwendig te verstellen. Het ERC-systeem bestaat
uit de ERC en het oplaadsnoer.
Femur: De femur is het bot van het dijbeen. Het is het grootste bot in het lichaam en bevindt
zich tussen de heup en de knie.
Humerus: De humerus is het bot van de bovenarm. Dit is het bot dat zich tussen de schouder
en het ellebooggewricht bevindt.
Implantaat: Een implantaat is een hulpmiddel dat gedurende een bepaalde periode in het
lichaam wordt geplaatst.
Intramedullair: Intramedullair betekent binnen het bot.
MRI: MRI verwijst naar magnetische resonantie-scans, een medische techniek voor het
visualiseren van structuren in het lichaam.
Osteopenie: Osteopenie is een aandoening waarbij de dichtheid van uw bot lager is dan
normaal.
Pacemaker: Een kunstmatig hulpmiddel dat de hartspier stimuleert en de samentrekkingen
regelt.
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PRECICE-hulpmiddel: Het PRECICE-hulpmiddel is het verstelbare implantaat dat in het
bot van uw been (tibia of femur) of arm (humerus) wordt geplaatst. Het wordt buiten uw
lichaam door de ERC verlengd.
Regeneratie: Regeneratie verwijst naar nieuwe groei. In deze handleiding verwijst het naar
de groei van nieuw botweefsel.
Tibia: De tibia (of het scheenbeen) is het grote bot in het been tussen de knie en de enkel.
Probleemoplossing: De procedure voor het oplossen van problemen of om vast te stellen
waarom iets niet goed werkt.

4. PRODUCTBESCHRIJVING

De uitwendige afstandsbediening model ERC 4P, is een draagbaar handtoestel dat wordt
gebruikt voor niet-invasieve distractie of retractie van de systemen uit de Precice-serie.
De ERC 4P is bij gebruik met het Precice systeem (inclusief Precice IMLL, Precice Unyte,
Precice Stryde en Precice bottransport) geïndiceerd voor ledemaatverlenging, fixatie van open
en dichte fracturen, pseudoartrose, slechte of niet genezen fracturen of bottransport van lange
beenderen.
Het gebruik van de ERC 4P bij gebruik met het Precice Plating systeem is geïndiceerd voor
ledemaatverlenging, fixatie van open en dichte fracturen, pseudoartrose, slechte of niet genezen
fracturen van lange botten bij pediatrische patiënten en volwassenen met een klein postuur.
Het gebruik van de ERC 4P bij gebruik met het Precice systeem voor enkelherstel is bedoeld
voor tibiotalaire-calcaneale fusie. Bij gebruik voor TTC-fusie kan het Precice-systeem voor
enkelherstel worden gebruikt voor fixatie van open en dichte fracturen, pseudoartrose, slechte
of niet genezen fracturen, of bottransport van lange pijpbeenderen naast het fusiegebied.
Wanneer de tibiotalaire-calcaneale fusie is bereikt, kan het hulpmiddel worden gebruikt voor
daaropvolgende beenverlenging.
Nadat uw dokter het PRECICE-implantaat in uw arm/been heeft geplaatst, gebruikt u de ERC
om het hulpmiddel langer of korter te maken. De fase van verlenging/verkorting begint meestal
begint 5 dagen na uw operatie. U maakt elke dag het PRECICE-implantaat een klein beetje
langer of korter (meestal 0,75 tot 1 millimeter per dag). Deze fase van uw behandeling kan tot
80 dagen duren. Uw dokter zegt hoeveel en hoe vaak u het PRECICE-implantaat moet
aanpassen. U bezoekt uw dokter meestal eenmaal per week om uw voortgang te controleren.
Mogelijk maakt uw dokter tijdens deze bezoeken een röntgenfoto van uw arm of been. Voor
femur- of tibia-implantaten zal uw dokter u ook vertellen dat u krukken moet gebruiken en uw
been met het PRECICE-implantaat niet met gewicht mag belasten. Voor humerus-implantaten
zal uw dokter u vertellen dat u uw arm met het PRECICE-implantaat niet mag gebruiken en
niet met gewicht mag belasten. Voor een goed resultaat is het nodig dat u actief meewerkt en
zich inzet voor bepaalde taken. Als u de instructies van uw dokter niet opvolgt, kunt u zichzelf
ernstig letsel toebrengen.
Nadat uw arm/been de bedoelde lengte heeft bereikt, stopt u het gebruik van de ERC. Hierdoor
kan uw bot genezen.
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Tijdens de consolidatiefase geneest het bot. Na verloop van tijd verandert uw bot van een zacht
materiaal in hard bot, dit heet regeneratie. Dit genezingsproces duurt meestal ongeveer 2
maanden voor elke 2,5 cm waarmee uw bot is verlengd. Tijdens deze genezingsfase is het heel
belangrijk dat u alle instructies van uw dokter opvolgt. U gaat gewoon door met de bezoeken
aan uw dokter, meestal eenmaal per maand.

5. CONTRA-INDICATIES: Wie kan het PRECICE-systeem niet
gebruiken?

Belangrijke veiligheidsinformatie – vóór gebruik lezen!
Lees en overweeg de informatie in deze brochure voordat u een
beslissing neemt over uw behandeling.
Dit gedeelte beschrijft de contra-indicaties voor het PRECICE-systeem Als er bij u sprake is
van een of meer van deze contra-indicaties dan kunt u geen PRECICE-hulpmiddel gebruiken.
CONTRA-INDICATIES:
Contra-indicaties voor het Precice systeem (inclusief Precice, Precice Unyte, Precice Stryde en
Precice bottransport):
•
•
•
•
•
•
•
•

patiënten met een onregelmatige botdiameter die implantatie van de Precice-pen verhindert.
patiënten bij wie de Precice-pen door een gewrichtsholte of een open groeiplaat zou lopen.
patiënten met een verdwenen mergholte of andere aandoeningen die meestal de genezing
vertragen zoals beperkingen in de bloedtoevoer, perifere vaataandoeningen of bewijs van
ontoereikende doorbloeding.
patiënten die niet bereid of in staat zijn tot het opvolgen van postoperatieve
verzorgingsinstructies
infectie of pathologische aandoeningen van het bot zoals osteopenie die het moeilijk kunnen
maken om het hulpmiddel goed vast te zetten
patiënten met een Gusilo open fractuur in fractuurklasse IIIB of IIIC
patiënten met reeds bestaande zenuwverlamming
allergieën en gevoeligheden voor metaal.

Precice bottransport heeft de volgende bijkomende contra-indicaties:
•
•

patiënten met meer dan 100 mm ontbrekend bot.
patiënten met sterke beschadiging van de huid en ontoereikende weke delen voor bedekking
van het fractuurgebied.
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Raadpleeg de tabellen hieronder voor contra-indicaties met betrekking tot gewicht en
maximale afstand tussen het behandelde been en het oppervlak van het beenmergkanaal.
Voor de Precice & Precice Unyte pen
PRECICE
model

ledemaat

C
Tibia

J
Q
A-G (behalve
C), V, X

Femur

H, K, U
N, M, P

Humerus

L, M

ledemaat

PRECICE
STRYDE
model

Tibia

C, SJ

Femur

A, B, C,
E, V, X

LC0265-D 04/2022 NL

pendiameter

maximale afstand tussen
behandeld ledemaat tot
het oppervlak van de
mergholte

maximaal
patiëntengewicht

8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm,
10,0 mm, 10,5 mm

13 mm

57 kg

16 mm
13 mm
16 mm
13 mm
16 mm

114 kg
57 kg
114 kg
57 kg
57 kg

45 mm

57 kg

75 mm
90 mm
45 mm
75 mm
90 mm
45 mm
75 mm

114 kg
114 kg
57 kg
114 kg
114 kg
57 kg
57 kg

25mm

niet bedoeld voor
gewichtsbelasting

45 mm

niet bedoeld voor
gewichtsbelasting

10,7 mm, 11,5 mm, 12,5 mm
8,5 mm
10,7 mm, 12,5 mm
8,5 mm
10,7 mm
8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm,
10,0 mm, 10,5 mm
10,7 mm, 11,5 mm
12,5 mm
8,5 mm
10,7 mm
12,5 mm
8,5 mm
10,7 mm
165 - 210 mm
lengte vóór
distractie
8,5 mm
225 - 300 mm
lengte vóór
distractie

Voor Precice Stryde pen
maximale afstand tussen
pen
behandeld ledemaat en
diameter
mergholte
10,0
13 mm
11,5
16 mm
13,0
16 mm
10,0
70 mm
11,5
85 mm
13,0
100 mm

Maximum
Patiënt
gewicht
69 kg
91 kg
114 kg
69 kg
91 kg
114 kg
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ledemaat

PRECICE Bone
Transport
bottransportpen
model

Tibia

C, SJ

Femur

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

Model: ERC 4P

Voor Precice bottransportpen
max. gewichtsbelasting
max. gewichtsbelasting
maximale afstand
patiënt
patiënt
pendiameter
tussen behandeld
Gebruik met schroeven
Gebruik met schroeven met
(mm)
ledemaat en mergholte
met gedeeltelijk
volledig schroefdraad
schroefdraad
10,0
19 mm
11 kg
11 kg
11,5
19 mm
86 kg
57 kg
13,0
19 mm
114 kg
57 kg
10,0
64 mm
11 kg
11 kg
11,5
69 mm
86 kg
57 kg
13,0

85 mm

114 kg

57 kg

Contra-indicaties voor het Precice Plating systeem:
•
•
•
•
•
•
•

infectie of pathologische aandoeningen van het bot zoals osteopenie die het moeilijk kunnen
maken om het hulpmiddel goed vast te zetten
patiënten met een open Gustilo-Anderson fractuur in fractuurklasse IIIB of IIIC
allergieën en gevoeligheden voor metaal.
voor het femur, patiënten bij wie de afstand tussen het huidoppervlak en de Precice Plate meer
is dan 38 mm. voor de tibia, patiënten bij wie de afstand tussen het huidoppervlak en de Precice
Plate meer is dan 20 mm
patiënten met een onregelmatige botvorm/-afmeting die plaatsing van de Precice Plate zou
verhinderen
patiënten met aandoeningen die meestal de genezing belemmeren zoals beperkingen in de
bloedtoevoer, perifere vaataandoeningen of bewijs van onvoldoende doorbloeding.
patiënten die niet bereid of in staat zijn tot het opvolgen van postoperatieve
verzorgingsinstructies

Contra-indicaties voor het Precice enkelherstelsysteem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

actieve infectie of pathologische aandoeningen van het bot zoals osteopenie die het moeilijk
kunnen maken om het hulpmiddel goed vast te zetten.
patiënten met een onvoldoende hoeveelheid of kwaliteit bot voor fusie van de gewrichten of
stabilisatie van de arthrodese.
patiënten met een onvoldoende vetkussentje op de voetzool.
patiënten met een intact asymptomatisch subtalair gewricht.
patiënten met een Gustilo open fractuur in fractuurklasse IIIB of IIIC.
allergieën en gevoeligheden voor metaal.
patiënten met een onregelmatige botdiameter die implantatie van de Precice-pen voor
enkelherstel verhindert.
patiënten met een verdwenen mergholte of andere aandoeningen die meestal de genezing
vertragen zoals beperkingen in de bloedtoevoer, ernstige perifere vaataandoeningen of bewijs
van ontoereikende vasculariteit.
patiënten met ernstige lengtevervorming
patiënten met een significante afwijking van de tibia (>10 graden in het sagittale of frontale
vlak)
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patiënten die niet bereid of in staat zijn tot het opvolgen van postoperatieve
verzorgingsinstructies
patiënten bij wie de maximale afstand tussen het behandelde beenoppervlak en het
beenmergkanaal meer dan 25 mm is.

6. WAT MOET U DOEN OM ERNSTIG LETSEL TE
VOORKOMEN (WAARSCHUWINGEN)

Dit gedeelte beschrijft de Waarschuwingen in verband met het PRECICE-systeem. Dit helpt
u bij het voorkomen van ernstig letsel bij gebruik van het PRECICE-systeem. Lees al deze
waarschuwingen voordat u de PRECICE gaat gebruiken.
1. * WAARSCHUWING *
Het maken van wekelijkse röntgenfoto's voor het bepalen van de werkelijke
distractielengte wordt aanbevolen bij patiënten die een verlenging ondergaan.
2.
* WAARSCHUWING *
Tijdens en na compressie is het raadzaam om een röntgenfoto te maken om de
compressie en botgenezing te bepalen.
3.
* WAARSCHUWING *
Men moet de juiste training voor de uitwendige afstandsbediening (ERC) gevolgd
hebben voordat men hem gaat gebruiken. Gebruik de uitwendige afstandsbediening
uitsluitend op een wijze die overeenkomt met deze gebruikershandleiding. Elke
andere manier kan letsel of materiële schade veroorzaken.
4.
* WAARSCHUWING *
Dit apparaat kan radio-interferentie veroorzaken of kan de werking van
dichtbijzijnde apparatuur verstoren. Het kan noodzakelijk zijn om corrigerende
maatregelen te nemen, zoals de uitwendige afstandsbediening in een andere richting
te houden of te verplaatsen, of om de locatie af te schermen.
5.
* WAARSCHUWING *
Dit hulpmiddel is niet getest op compatibiliteit met een omgeving voor magnetische
resonantiescans (MRI) en mag niet in een MRI-toestel komen.
6.
* WAARSCHUWING *
Personen met een pacemaker of een soortgelijk medisch hulpmiddel mogen de
uitwendige afstandsbediening niet hanteren of eraan blootgesteld worden. De sterke
magnetische velden kunnen de werking van dergelijke hulpmiddelen aantasten.
7.
* LET OP *
De Rare-Earth Magnetics Association kent geen positieve of negatieve effecten op de
gezondheid van het hanteren van zeldzame-aardemagneten. Het wordt zwangere
vrouwen echter afgeraden om zeer sterk zeldzame-aardemagneten (ERC) te
hanteren.
8.
* WAARSCHUWING *
De uitwendige afstandsbediening gebruikt een sterke permanente magneet.
Verkeerd gebruik van dit systeem kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Zorg
altijd dat u de uitwendige afstandsbediening stevig vasthoudt en wees alert op
andere voorwerpen binnen uw werkgebied. De uitwendige afstandsbediening (ERC)
kan uit de buurt van uw handen weggetrokken worden, of er kunnen voorwerpen
naartoe worden getrokken als hij te dicht bij andere magnetische voorwerpen komt.
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Zorg vóór gebruik dat er een gebied van minstens 60cm rondom het werkgebied vrij
is van metalen voorwerpen zoals instrumenten en gereedschap. Dit betreft ook
persoonlijke artikelen zoals sieraden, horloges, sleutels en mobiele telefoons.
Gebruik de ERC niet met metalen/magnetische voorwerpen binnen de aangegeven
afstand.
9.
* WAARSCHUWING *
Als dit apparaat is beschadigd, wees er dan op bedacht dat scherven van een
gebroken magneet zeer scherp zijn. Hanteer gebroken magneten altijd met dikke
werkhandschoenen. Neem contact op met NuVasive Specialized Orthopedics als de
ERC is beschadigd.
10. * WAARSCHUWING *
Plaats de uitwendige afstandsbediening nooit in de buurt van elektronische media of
toestellen. Het sterke magnetische veld kan magnetische media zoals diskettes,
creditcards, magnetische ID-kaarten, cassettebandjes, videobanden of andere
soortgelijke hulpmiddelen beschadigen. Het kan ook schade toebrengen aan
televisies, videorecorders, computermonitors en andere CRT-displays.
11. * WAARSCHUWING *
Gebruik een ERC nooit in een zuurstofverrijkte of licht-brandbare omgeving.

12. * WAARSCHUWING *
Dit apparaat bevat geen componenten waaraan de gebruiker onderhoud kan
uitvoeren. Open het toestel niet. Ernstig persoonlijk letsel of beschadiging aan het
apparaat kan het gevolg zijn. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door
daarvoor opgeleid personeel.
13. * WAARSCHUWING *
Gebruik alleen het meegeleverde oplaadsnoer voor de ERC. Neem contact op met
NuVasive Specialized Orthopedics voor een vervangend laadsnoer.
14 * WAARSCHUWING *
Gebruik dit apparaat NIET in de aanwezigheid van ontvlambare anesthetica.

15 * WAARSCHUWING *
De ERC mag uitsluitend onmiddellijk boven het gedeelte van het lichaam van de
patiënt worden geplaatst, bij het magnetische deel van het implantaat. Plaats de
ERC niet op andere plaatsen van het lichaam zoals lichaamsdelen waarin zich
misschien implantaten bevinden die ferromagnetisch materiaal bevatten. Wanneer
de ERC niet actief op de patiënt wordt gebruikt, dient deze altijd in de bijbehorende
beschermkoffer te worden opgeborgen.
16 * WAARSCHUWING *
Laat de ERC niet onbewaakt achter als er kinderen in de buurt zijn. De ERC is niet
bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar. Het gebruik van dit
hulpmiddel door iemand die jonger is dan 18 jaar kan leiden tot verkeerd gebruik,
waardoor weer een operatie noodzakelijk wordt.
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17 * LET OP *
Hoewel er geen neurologische beschadiging van weke delen aantoonbaar is, dient de
arts hier wel rekening mee te houden wanneer deze een langere sessie voor distractie
of retractie voorschrijft.
18 * WAARSCHUWING *
Bedien de ERC niet als hij vanaf een hoogte van 90cm of meer is gevallen. Als het
toestel fysieke schade vertoont (bijv. onverwachte geluiden, barstjes), mag u het niet
gebruiken. Bel de fabrikant NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. als dit het geval
is, dan ontvangt u een vervangend toestel.
19. * WAARSCHUWING *
Til het ERC-toestel niet aan het adaptersnoer op. Retourneer het met de ERC.

20. * WAARSCHUWING *
VOLG ALTIJD het voorschrift en de instructies van uw dokter bij het gebruik van
de ERC. Als u zich niet aan uw voorschrift houdt, kan uw bot verkeerd of helemaal
niet genezen.
Als u de ERC minder vaak gebruikt dan uw dokter voorschrijft, kan uw bot te vroeg
hard worden. Het wordt dan ook niet meer langer of korter, voordat het zijn gewenste
lengte heeft bereikt. Als dit gebeurt, kan het nodig zijn dat u nog een operatie
ondergaat om uw bot de juiste lengte te geven.
Als u de ERC vaker gebruikt dan uw dokter voorschrijft, kunt u het bot te snel
verlengen of verkorten. Hierdoor zal uw bot verkeerd of helemaal niet genezen. Als
dit gebeurt, kan het nodig zijn dat u nog een operatie ondergaat voor behandeling
van het bot dat niet geneest.
21. * WAARSCHUWING *
Zet ALTIJD de ERC op de huid recht boven het implantaat en in de juiste richting.
Als u de ERC op de verkeerde plaats op uw arm of been zet, kan dit maken dat het
bot niet op de juiste wijze langer of korter wordt. Uw bot kan te vroeg hard worden
als het niet op de juiste wijze verlengd of verkort wordt. Het kan dan nodig zijn dat
u nog een operatie ondergaat om uw bot de juiste lengte te geven.
22. * WAARSCHUWING *
Zet de ERC in lijn in de richting van de voeten van de patiënt zoals hieronder
afgebeeld. Het weergavescherm moet naar u toe wijzen zodat u het kunt lezen. Als
de ERC in de verkeerde richting wijst, wordt het PRECICE-implantaat niet op de
goede manier verlengd of verkort en dit kan leiden tot de noodzaak voor nog een
operatie. Deze afbeelding toont de juiste richting waarin de ERC moet wijzen.

23. * WAARSCHUWING *
Om infectie te voorkomen, moet u de ERC niet op een open wond op uw huid zetten.
Het kan nodig zijn dat u een medische ingreep of een operatie ondergaat voor de
behandeling van een infectie. Een open wond betekent elke beschadiging van uw
huid.
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24. * WAARSCHUWING *
Bespreek altijd al uw pijn of ongemakken met uw dokter. Deze behandeling kan
enige pijn en ongemakken veroorzaken. Dit kan een normaal onderdeel van uw
behandeling zijn, of een symptoom van andere problemen. Mogelijk wil uw dokter
uw voorschrift tijdens uw behandeling aanpassen als u pijn of ongemakken ervaart.
25. * WAARSCHUWING *
Zorg altijd dat u training van uw dokter of verpleegkundige krijgt voordat u de
ERC gaat gebruiken. Verkeerd gebruik van de ERC kan maken dat uw bot te snel of
helemaal niet verhardt. Dit kan leiden tot de noodzaak voor nog een operatie.
26. * WAARSCHUWING *
Volg de door uw dokter gegeven instructies over het gewicht dat uw arm of been
tijdens uw behandeling mag dragen. Als u uw arm of been meer gewicht laat dragen
dan uw dokter adviseert, kan het implantaat beschadigd raken of breken. Dit kan
leiden tot de noodzaak voor nog een operatie.
27. * LET OP *
Bewaar de ERC niet in de nabijheid van een gebied met extreme temperaturen. Dit
kan bijvoorbeeld een kachel of open haard zijn. Extreme temperaturen zijn alles
boven 60 ºC of onder -10 ºC. De ERC is niet getest bij die temperaturen en werkt
dan mogelijk niet goed. Raadpleeg het gedeelte Probleemoplossing als u problemen
met de ERC heeft.
28. * LET OP *
Reageer op alle foutberichten. Raadpleeg het gedeelte Probleemoplossing om te
weten hoe u op een foutmelding moet reageren. Als u geen actie onderneemt na een
foutmelding werkt de ERC mogelijk niet goed meer.

7. WAT ZIJN DE RISICO'S
Er zijn risico's bij de operatie waarin het PRECICE-implantaat in uw been wordt geplaatst.
De anesthesie en de chirurgische risico's zijn hetzelfde als voor elke patiënt die een
chirurgische procedure ondergaat. De vermelde risico's kunnen een extra medische of
chirurgische corrigerende procedure noodzakelijk maken.
De met anesthesie en chirurgie geassocieerde risico's:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U kunt een reactie vertonen op de medicijn die tijdens de operatie aan u gegeven wordt.
U kunt tijdens of na de operatie een infectie krijgen.
U kunt tijdens of na de operatie een embolie krijgen.
U kunt enige stijfheid of gevoeligheid ervaren na de operatie.
U kunt enige pijn ervaren door de operatie.
U kunt enig bloed verliezen door de operatie.
U kunt een allergische reactie krijgen op de medicijnen.
U kunt een allergische reactie krijgen op hulpmiddelen die zijn gebruikt om u te
behandelen tijdens de operatie.
U kunt een CVA krijgen door de operatie.
U kunt een hartaanval (myocardinfarct) krijgen door de operatie.
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U kunt longontsteking krijgen door de operatie.
U kunt overlijden door de operatie.+

De bijkomende mogelijke risico’s van de verlengings-/verkortingsprocedure:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U voelt mogelijk pijn door het verlengen of verkorten van uw bot.
De aaneengroeiing van het bot kan vertraagd zijn of niet optreden (het bot geneest niet).
De schroeven kunnen loskomen of breken.
Er kan een infectie optreden.
Het implantaat kan slecht werken of breken.
Het bot kan consolideren (verharden) voordat de verlenging of verkorting voltooid is.
U kunt in de weke delen in uw arm of been stijfheid ervaren die u pijn bezorgt.
U kunt spierzwakte ervaren doordat u uw arm of been met het implantaat niet gebruikt.
U kunt zenuwletsel ervaren.

Bijkomende risico's in verband met het gebruik van de ERC:
•

•

•

Als de ERC verkeerd wordt uitgelijnd of op de verkeerde plaats wordt gezet, kan het
gebeuren dat het implantaat niet langer of korter wordt en dat kan voortijdige
botconsolidatie veroorzaken.
Wanneer de ERC in de verkeerde richting wordt geplaatst, kan dit leiden tot de
omgekeerde behandeling (verlenging/verkorting van het implantaat) in plaats van de
voorgeschreven behandeling. Merk op dat het implantaat niet kan worden ingekort tot
minder dan de geprogrammeerde lengte.
Te sterke distractie of retractie kan optreden wanneer de ERC door de arts verkeerd is
geprogrammeerd. Dit zou ertoe kunnen leiden dat uw bot niet aaneengroeit.
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8. PRODUCTBESCHRIJVING
Het PRECICE-systeem (Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde, Precice-bottransport),
Precice Plate en Precice Ankle Salvage) bestaat uit:
•

•
•

Een implantaat dat in uw arm of been wordt geplaatst waarvan de lengte kan worden
veranderd
o De actuator is het onderdeel van het hulpmiddel dat door activering van lengte
kan veranderen
Schroeven die het hulpmiddel aan uw bot bevestigen
Uitwendige afstandsbediening (ERC)

Het implantaat heeft een “actuator”, een onderdeel dat van lengte kan veranderen. De actuator
heeft een kleine magneet waarmee het implantaat langer of korter wordt gemaakt wanneer de
magneet door de ERC wordt aangezet. De ERC is een handtoestel met een grote magneet. De
magneet in de actuator draait wanneer de ERC op uw arm of been wordt geplaatst en aangezet.
Wanneer het implantaat langer wordt, wordt het bot in uw arm of been ook langer. Wanneer
het implantaat korter wordt, wordt het bot in uw arm of been ook korter.

Proximale schroeven

Magnetische actuator
(binnen het implantaat)

Distractiestang
Distale schroeven

Afb. 1, In de femur geïmplanteerd PRECICE-hulpmiddel
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a. Wat gebeurt er tijdens en na de behandeling?
Uw behandeling bestaat uit 4 fasen.
1) Implantatie: In deze fase wordt u geopereerd. Uw dokter implanteert het PRECICEimplantaat in uw arm/been.
2) Verlengen/verkorten: In deze fase maakt u uw arm of been elke dag langer of korter.
Ongeveer 5 dagen na uw operatie gaat u naar uw dokter voor uw eerste verlenging of
verkorting. Uw dokter let op u terwijl u de ERC gebruikt om uw arm of been langer of
korter te maken en beantwoordt al uw eventuele vragen. Wanneer u thuis bent, gebruikt
u de ERC om uw arm/been elke dag iets langer of korter te maken (meestal ongeveer
1 mm per dag). Zorg vooral dat u de instructies van uw dokter opvolgt. U bezoekt
daarna uw dokter ongeveer eenmaal per week om uw voortgang te laten controleren.
Uw dokter maakt bij uw bezoek mogelijk een röntgenfoto van uw arm/been.
3) Consolidatie: Wanneer uw arm/been de juiste lengte heeft, stopt
u met de dagelijkse verlenging of verkorting van uw arm/been.
Nu is het tijd om het bot in uw arm/been te laten genezen en
sterker te laten worden. Dit is de consolidatiefase. In deze fase
bezoekt u uw dokter ongeveer eenmaal per maand om uw
voortgang te controleren. Uw dokter vertelt u hoeveel gewicht u
uw arm of been kunt laten dragen. Het is belangrijk dat u alle
instructies van uw dokter opvolgt.

PRECICE-hulpmiddel

4) Verwijdering: Het PRECICE-implantaat moet binnen een jaar na uw operatie uit uw
arm of been worden verwijderd. Uw dokter plant de operatie voor het verwijderen van
het PRECICE-implantaat. U blijft na de operatie in het ziekenhuis tot u zo ver genezen
bent dat u naar huis kunt. Uw dokter vertelt u wanneer u verder kunt gaan met uw
gebruikelijke levenswijze nadat u van uw operatie bent genezen.

b. Wat gebeurt er na de operatie?
•

Implantatie: U blijft in het ziekenhuis na de operatie waarbij het PRECICEimplantaat in uw arm/been wordt geplaatst. Na genezing kunt u naar huis. U bezoekt
de praktijk dan regelmatig om te controleren of uw verlenging of verkorting volgens
plan verloopt.

•

Na de verwijdering: U blijft in het ziekenhuis na de operatie waarbij het PRECICEimplantaat uit uw arm/been wordt verwijderd. Na genezing kunt u naar huis.
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c. Kennismaking met uw ERC.
In uw ERC-koffer vindt u de ERC en de patiëntenhandleiding. De essentiële onderdelen van
de ERC zijn hieronder aangegeven:
Oplaadsnoer

Tibiahandvat

Weergavescherm
(aanraakscherm)

Draaggreep

Uitlijnstrepen
Afb. 2 ERC voor het PRECICE-systeem
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Afb. 3, ERC-koffer.
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9. INFORMATIE OVER DE ERC
Dit gedeelte helpt u beter te begrijpen hoe u de ERC op de juiste wijze gebruikt.

a. Wat zijn de functies van de ERC?
U gebruikt de ERC voor het verlengen of verkorten van het in uw arm/been
geïmplanteerde PRECICE-implantaat.

b. Welke knoppen en schermen zitten er op de ERC?
ERC - knoppen en schermen

3

1

Achterkant van de ERC 4P

2

1

Het weergavescherm wordt gebruikt om informatie over het PRECICE-systeem te
laten zien. U bestuurt het door verschillende plaatsen op het scherm aan te raken.

2

De uitlijnstreep wordt gebruikt om de ERC in lijn te zetten boven het PRECICEimplantaat met behulp van de gemarkeerde locatie op uw arm/been.

3

De aan-/uitknop wordt gebruikt om de ERC aan en uit te zetten.
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FUNCTIES VOOR IMPLANTAATDETECTIE

De ERC 4P heeft functies waarmee u tijdens de sessie de status van het Precice implantaat
kunt detecteren. Dit gedeelte geeft een samenvatting van deze detectiefuncties:
-

Detectie van de koppeling: De ERC 4P kan de rotatie van de implantaatmagneet tijdens
de behandeling detecteren en de gebruiker feedback geven over deze status. Tijdens de
sessie verandert de weergegeven implantaatlengte op basis van deze status.

-

Detectie van ontkoppeling: De ERC 4P kan het detecteren als de implantaatmagneet niet
roteert of niet aanwezig is en kan de gebruiker hierover feedback geven. Tijdens de sessie
verandert de weergegeven implantaatlengte niet op basis van deze situatie.

11.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES. (VOORDAT U GAAT
BEHANDELEN)

1. Kies de locatie waar u de behandeling gaat uitvoeren.

• Als u het oplaadsnoer gebruikt, controleer dan of
er een stopcontact in de buurt van de ERC zit.
• Zoek een prettige plek om te kunnen zitten, terwijl
u de behandeling uitvoert.
• Controleer eerst of er geen elektronische
toestellen of voorwerpen die metaal bevatten
zich minder dan 60 cm vanaf het ERCbehandelgebied bevinden. Deze elektronische
toestellen kunnen beschadigd raken.

LC0265-D 04/2022 NL

pagina 22 van 55

Handleiding voor de patiënt ERC 4P

Model: ERC 4P

2. VERWIJDER ALLE LOSSE METALEN VOORWERPEN UIT UW
BEHANDELOMGEVING

• Gebruik de ERC niet op minder dan 60 cm
afstand van metalen voorwerpen. Losse metalen
voorwerpen kunnen heel snel naar de magneten in
de ERC worden getrokken en u letsel bezorgen.
• Verwijder losse metalen voorwerpen uit het gebied
(sieraden, messen, sleutels enz.). Non-metallic
ritssluitingen en knopen op kleding en schoenen
zijn geen probleem.
• Verwijder metalen voorwerpen van uw kleding en
lichaam.
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HET GEBRUIK VAN DE ERC

Dit gedeelte beschrijft hoe u de ERC gebruikt om uw implantaat te verlengen of te verkorten.
a) Navigatie van de ERC
Met dit pictogram kan de arts toegang krijgen tot de schermen voor het
programmeren van de ERC.

Met dit pictogram kan de gebruiker ook de verlengingssessie opstarten.

Met dit pictogram stopt de verlengingssessie.

Met dit pictogram kan de gebruiker terug naar het vorige scherm navigeren.

Met dit pictogram kan de gebruiker naar het volgende scherm navigeren.

Dit pictogram geeft aan dat de gebruiker de instructiehandleiding moet
nalezen voor meer informatie.
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b) Lichtjes op de aan-/uitschakelaar

Knipperend
geel
knippert
oranje en
rood

Vast groen
Knipperend
groen
Vast
rood
Knipperend
rood
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Een knipperend geel lichtje geeft aan dat de ERC 4p aan het opstarten is.

Systeem moet worden opgeladen Sluit de stroomvoorziening aan en laat
het systeem 15 minuten opladen.
Een vast groen lichtje geeft aan dat de ERC 4P in een veilige modus staat.
Een knipperend groen lichtje geeft aan dat de ERC 4P voor de
behandeling gebruikt kan worden.
Een vast rood lichtje geeft aan dat de motor in de ERC 4P loopt en dat de
interne magneet ronddraait.
Een knipperend rood lichtje geeft aan dat er een fout is opgetreden in de
ERC 4P. Zie het gedeelte Probleemoplossing voor stappen om fouten te
verhelpen.
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Als u meer dan één implantaat heeft

Als u meer dan één implantaat heeft, moet u vóór het starten van de behandeling controleren of
er minstens 30 cm ruimte zit tussen beide implantaatlocaties.
GEBRUIK BIJ MEERDERE
IMPLANTATEN

30 cm

LC0265-D 04/2022 NL

Controleer VOORDAT u de ERC
gebruikt of er minstens 30 cm afstand
tussen
de
locatie
van
beide
implantaatmagneten zit
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Stap 1: De ERC aanzetten
AANZETTEN
1

1. Druk op de aan-/uitknop op de
achterkant van de ERC.

AANZETTEN MET HET
OPLAADSNOER
2

3

2. Doe de stekker van het oplaadsnoer in
een stopcontact.
3. Doe de connector van het oplaadsnoer
in de ERC.

3
Achterkant van de ERC 4P
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WELKOMSTSCHERM
Na het aanzetten, licht het scherm op en
verschijnt het welkomstscherm een paar
seconden. U hoeft op dit scherm nergens op
te drukken.
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Stap 2: Bekijk de patiëntsamenvatting.
Dit gedeelte geeft een uitleg van de schermen die u op het scherm ziet voordat u met uw
verlengings- of verkortingssessie begint.
SCHERM PATIENT SUMMARY
(PATIËNTSAMENVATTING)
Na het aanzetten verschijnt het scherm met de
patiëntsamenvatting. Bekijk het scherm met de
patiëntsamenvatting om te controleren of de
voorschriftinformatie klopt.

1

2

1

2

“DAILY” (per dag) is de hoeveelheid die
uw arts heeft voorgeschreven voor de
totale dagelijkse behandeling (d.w.z. 1,00
mm). Het getal daarboven (d.w.z. 0,50) is
de hoeveelheid die u die dag al heeft
verlengd/verkort.
“TOTAL” (totaal) is de hoeveelheid die
uw arts heeft voorgeschreven voor de
totale behandeling (d.w.z. 50 mm). Het
getal daarboven (d.w.z. 43,50) is de totale
hoeveelheid die u tot op dat moment al
heeft verlengd/verkort.

Na het bekijken van deze informatie en als u zeker
weet dat deze goed is, drukt u op het scherm op de
GROENE STARTKNOP om naar het volgende
scherm te gaan. Als deze informatie niet correct is,
moet u onmiddellijk contact opnemen met uw dokter.
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SCHERM PATIENT SUMMARY
(PATIËNTSAMENVATTING)
3

3

Er kunnen vier (4) voorschriften in de ERC
worden ingevoerd voor het verlengen of
verkorten als u meerdere implantaten heeft.
Indien uw arts meerdere voorschriften
heeft ingevoerd, verschijnt een
samenvatting van elk voorschrift voordat u
uw sessie start. Niet knipperende paarse of
oranje segmenten zijn afgeronde sessies en
knipperende segmenten zijn de huidige
sessies die moeten afgerond.
De tekst “pagina 1 van 2” onderaan het
scherm geven aan of er op een tweede
pagina nog meer voorschriften staan.

Na het bekijken van deze informatie drukt u op de
GROENE STARTKNOP om naar het volgende
scherm te gaan. Als de weergegeven informatie niet
correct is, moet u onmiddellijk contact opnemen met
uw dokter.
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Stap 3: De ERC in lijn zetten met de implantaatmagneet.
IMPLANTAATLOCATIESCHERM

A
C

B

1

D

E
F

Er zijn zes opties voor de implantaatlocatie van de
PRECICE:
(A) Linker tibia, (B) Rechter tibia
(C) Linker femur, (D) Rechter femur
(E) Linker humerus, (F) Rechter humerus
1

Uw implantaatlocatie wordt weergegeven.
Uw te verlengen arm/been wordt in paars
aangegeven. Op dit voorbeeldscherm is de
rechter femur paars gemarkeerd.

Druk éénmaal op de knipperende GROENE KNOP
op de ERC wanneer u de ERC heeft uitgelijnd.
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ERC-UITLIJNING
1. Laat de ERC naar de voeten van de patiënt
wijzen zoals op het scherm aangegeven.
2. Gebruik de uitlijnstrepen om de ERC boven
het PRECICE-implantaat en de markering
op uw been uit te lijnen.
3. Druk op de knipperende GROENE KNOP
om de sessie te starten.
4. De sessie is nu gestart.
Voorbeeld rechter femur

Voorbeeld van een sessie op de rechter femur.
N.B.: Als u het een onprettig gevoel vindt als de
ERC op uw dijbeen rust, kunt u gerust een zacht,
dun kussentje ertussen leggen (d.w.z. van stof).

Voorbeeld rechter femur

Voorbeeld van een sessie op de rechter tibia.
N.B.: Als u het een onprettig gevoel vindt als de
ERC op uw scheenbeen rust, kunt u gerust een
zacht, dun kussentje ertussen leggen (d.w.z. van
stof). of laat de ERC verder naar de buitenkant
van het been rusten.
De ERC kan ook voor de tibia worden gebruikt
zoals hieronder afgebeeld.

Voorbeeld rechter tibia
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Nog een voorbeeld van een sessie op de
rechter tibia.
N.B.: Als u het een onprettig gevoel vindt als de
ERC op uw scheenbeen rust zoals in het vorige
voorbeeld, kan de ERC ook zoals aangegeven
voor de tibia worden gebruikt.

Voorbeeld rechter tibia

ERC-UITLIJNING (humerus)
1. Hierbij moet iemand anders of een
hulpverlener de behandeling uitvoeren.
2. Laat de ERC naar de voeten van de
patiënt wijzen zoals aangegeven op het
scherm en plaats hem op de arm van de
patiënt.
3. Gebruik de uitlijnstrepen gebruiken om
de ERC boven het implantaat en de
markering op de arm van de patiënt
centreren.
4. Druk op de knipperende GROENE
KNOP om de sessie te starten.
5. De sessie is nu gestart.

Voorbeeld rechter humerus
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 Voorbeeld van een sessie op de rechter
humerus
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Stap 4: Het starten en afronden van uw sessie
De ERC loopt nu en uw verlengings- of
verkortingssessie is gestart.
1

2
1
3

2

4
3

4
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Voortgangsbalk: Deze wordt opgevuld
naarmate het implantaat langer of
korter wordt, om uw voortgang te
controleren. Wanneer de balk 100% vol
is, is het implantaat de voorgeschreven
afstand verlengd or verkort en stopt de
ERC.
Afstandsmeter: Dit getal wordt groter
naarmate het implantaat langer of
korter wordt. De meter stopt bij de
voorgeschreven lengte voor die sessie.
Resterende tijd: Zo lang duurt het nog
voor de sessie klaar is.
Koppelpictogram: Dit pictogram laat u
weten dat de ERC aan het implantaat is
gekoppeld. Wanneer de meter naar het
groene gebied wijst en het groene
vinkje verschijnt, bent u aan de
implantaatmagneet gekoppeld en werkt
de behandeling. Als de ERC niet aan de
implantaatmagneet is gekoppeld, wijst
de meter naar het rode gebied en
verschijnt er een rode “X”.
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Sessie voltooid!
Wanneer de voorgeschreven lengte voor de
sessie is bereikt, stopt de ERC automatisch.
U kunt de lengte van het implantaat niet verder
veranderen dan het dagelijkse voorschrift.
Druk op de GROENE STARTKNOP om uw
sessie af te ronden.

Als u een sessie heeft afgerond, maar uw
dagelijkse verlenging of verkorting nog niet
heeft afgerond, verschijnt het scherm SESSIE
VOLTOOID. Dit verschijnt met een
samenvatting van uw sessie.
1. Schakel uw ERC uit door op de aan/uitknop te drukken.
2. Plaats de ERC in de opbergkoffer.
3. Sluit de koffer en klik de sluitingen
vast.
4. Bewaar hem op een veilige plaats, uit
de buurt van kinderen.
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Het scherm DAGDEEL AF verschijnt als u de
totale door uw arts voor die dag
voorgeschreven afstand heeft bereikt (d.w.z.
1,00 mm).
1. Schakel uw ERC uit door op de aan/uitknop te drukken.
2. Als het oplaadsnoer wordt gebruikt,
laat u de ERC aan staan en laat u het
oplaadsnoer in het stopcontact zitten tot
de ERC volledig is opgeladen.
3. Plaats de ERC in de opbergkoffer.
4. Als u hem niet oplaadt, sluit u de koffer
en klikt u het deksel vast. Als u hem
oplaadt, doet u rustig het deksel
omlaag.
5. Bewaar de koffer op een veilige plaats,
uit de buurt van kinderen.
Het scherm DOEL VOLTOOID verschijnt als
u de totale door uw arts voorgeschreven afstand
heeft bereikt (d.w.z. 50,00 mm).
1. Schakel uw ERC uit door op de aan/uitknop te drukken.
2. Als het oplaadsnoer wordt gebruikt,
laat u de ERC aan staan en laat u het
oplaadsnoer in het stopcontact zitten tot
de ERC volledig is opgeladen.
3. Plaats de ERC in de opbergkoffer.
4. Als u hem niet oplaadt, sluit u de koffer
en klikt u het deksel vast. Als u hem
oplaadt, doet u rustig het deksel
omlaag.
5. Bewaar de koffer op een veilige plaats,
uit de buurt van kinderen.
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Retourneer de ERC aan NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.

Stap 5: De ERC tijdens uw sessie pauzeren.
U kunt de ERC elk gewenst moment tijdens de sessie laten pauzeren. Dit kan geen kwaad
omdat de ERC uw voortgang registreert. Als het nodig is om de behandeling te onderbreken,
volgt u de onderstaande instructies.

1

U kunt de RODE STOPKNOP op elk
gewenst moment tijdens uw sessie
indrukken. Dit maakt dat de ERC
onmiddellijk stopt.

1
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Als de rode stopknop is ingedrukt, verschijnt
het scherm met de pauzeknop.
Wanneer u uw sessie wilt hervatten, zet u de
ERC boven de arm/ het been dat u juist aan het
verlengen was. Het scherm ERC OPNIEUW
PLAATSEN toont ook de goede arm/het goede
been in paars. Breng de ERC met behulp van
de uitlijnstrepen op zijn plaats boven de
markering op uw arm of been.
Wanneer u de ERC op de goede plaats heeft
gezet, drukt u op de GROENE KNOP om de
sessie te starten.

Stap 6: Schermen die u mogelijk tijdens uw sessie ziet.
U kunt tijdens het gebruik van de ERC de volgende schermen zien.

ERC OPNIEUW PLAATSEN
Dit scherm wordt weergegeven als er geen
koppeling of verbinding van de ERC met de
magneet in het implantaat is.
1. Zet de ERC opnieuw op zijn plaats met
behulp van de uitlijnstrepen op de ERC.
Zie het gedeelte ERC-UITLIJNING.
2. Druk op de GROENE KNOP wanneer u
uw sessie wilt hervatten.
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PICTOGRAMMEN IMPLANTAATSTATUS

1

Een van de IMPLANTAATSTATUS-pictogrammen
wordt weergegeven wanneer het volgende gebeurt:
de functie SENSOR AAN is geselecteerd en de
behandelingssessie is bezig. De
IMPLANTAATSTATUS-pictogrammen ziet u bij
BEZIG of bij NIET-GEKOPPELD.
1

NIET-GEKOPPELD: Dit pictogram
betekent dat de ERC tijdens de sessie geen
verbinding heeft met de implantaatmagneet.

2

GEKOPPELD: Dit pictogram betekent dat
de ERC tijdens de sessie verbinding heeft
met de implantaatmagneet.

2
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DE ERC OPLADEN

Op een gegeven moment kan het tijdens de behandeling nodig zijn om de ERC op te laden. De
ERC geeft het aan als hij moet worden opgeladen voor twee situaties 1) Batterij bijna leeg en
2) Batterij leeg. Als u de ERC moet opladen, volgt u de onderstaande instructies.
BIJ BATTERIJ BIJNA LEEG:
2

1

1
2

3

Er verschijnt dan een bericht dat de ERCbatterij BIJNA LEEG is.

Als de batterij bijna leeg is wordt dit
aangegeven door het GELE
batterijpictogram en twee
batterijsegmenten.

Steek de connector van het oplaadsnoer
in de ERC en de stekker in het
stopcontact om de batterij op te laden.

Wanneer u de ERC op het stopcontact
heeft aangesloten drukt u op de
GROENE STARTKNOP.

3
Achterkant van de ERC 4P
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5
4
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4

Er verschijnt een foutscherm waarmee
wordt aangegeven dat de ERC-batterij
LEEG is.

5

Bovendien wordt het batterijpictogram
ROOD en is er nog maar één
batterijsegment zichtbaar.

U moet de ERC op het stopcontact
aansluiten om de batterij op te laden.

BIJ LEGE BATTERIJ:

5

Wanneer u de ERC op het stopcontact
heeft aangesloten, kunt u doorgaan met
de voorgaande sessie door op de
GROENE STARTKNOP te drukken om
het foutscherm af te wijzen en door te
gaan waar u was gebleven.

5
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OPLADEN NA EEN BEHANDELING
6

Deze pop-up komt op het scherm
wanneer een sessie is voltooid en het
oplaadsnoer op de ERC is aangesloten.
1. Laat de ERC aan staan met de stekker
in het stopcontact.
2. Plaats de ERC in de koffer met het
snoer aangesloten en de stekker in het
stopcontact.
3. Laat het deksel van de koffer
voorzichtig tot boven de ERC zakken.
Laat de koffer niet dichtklikken over
het oplaadsnoer heen.
4. Druk op de GROENE STARTKNOP.

6

VERKEERDE
STROOMVOORZIENING
7

7

Dit bericht verschijnt als het verkeerde
oplaadsnoer in de ERC wordt geplaatst.

Steek de connector van het meegeleverde
oplaadsnoer in de ERC.
Wanneer u het juiste oplaadsnoer op de
ERC heeft aangesloten, drukt u op de
GROENE STARTKNOP.
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14.

INSPECTEREN, REINIGEN, OPBERGEN EN
OVERIGE INFORMATIE
a. Inspecteren van de ERC.

• Controleer vóór elk gebruik de conditie van alle ERC-onderdelen. Als u
draden ziet, of zichtbare barstjes, losse onderdelen, of beschadigingen,
belt u uw arts voor vervanging.
• De ERC heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
gerepareerd. Probeer hem niet open te maken.

b. Reiniging

• Neem de ERC voor reiniging en desinfectie af met desinfectietissues
met 70% isopropylalcohol of gelijkwaardig bevatten. Zorg dat alle
onderdelen droog zijn voordat u de ERC weer in de koffer doet. Reinig
en desinfecteer de ERC voordat u de ERC met inhoud retourneert.
• Gooi de ERC niet weg bij het normale afval. Retourneer de ERC met
inhoud in de opbergkoffer aan NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.

c. Reizen en internationaal gebruik

• Het is niet raadzaam om tijdens uw behandeling te reizen. Als reizen
noodzakelijk is, moet u dat eerst met uw dokter bespreken. Als u tijdens
de verlenging of verkorting het land uit gaat, moet u uw dokter vragen
om een ERC die ook werkt op de plaats waar u naartoe gaat.
• De ERC wordt niet als handbagage beschouwd. Als u per vliegtuig reist,
moet de ERC in de ingecheckte bagage worden geplaatst. NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc. heeft een document dat aan de
luchtvaartmaatschappij gegeven kan worden zodat u met de ERC kunt
vliegen. Neem indien nodig contact op met NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.
Afvoer:

Gooi de uitwendige afstandsbediening niet in de vuilnisbak. Retourneer hem in de
beschermkoffer aan NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. of vraag de
klantenservice telefonisch om aanwijzingen voor afvoer. U mag dit apparaat niet
verbranden. De uitwendige afstandsbediening bevat zeldzame massamagneten die
extreem heet verbranden als ze worden aangestoken.
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d.

Opbergen van de ERC terwijl hij niet wordt opgeladen.

e.

Opbergen van de ERC terwijl hij wordt opgeladen.

WANNEER NIET IN GEBRUIK MOETEN ERC EN NETSNOER IN DE KOFFER
WORDEN OPGEBORGEN EN UIT DE BUURT VAN KINDEREN WORDEN
GEHOUDEN.
1. Plaats de ERC en het oplaadsnoer in de
opbergkoffer.
2. Controleer of alle onderdelen erin zitten en
niet in de buurt van de kofferrand komen.
3. Sluit de koffer, klik de sluitingen vast en
doe hem op slot.
4. Het is geen probleem als er metaal in de
buurt van de ERC is, terwijl deze in de
dichte opbergkoffer zit.
5. Bewaar de koffer binnenshuis. Bewaar hem
niet in de buurt van een kachel, open haard
of op een andere plaats waar het erg warm
of koud kan worden. (Bewaar de ERC 2P
niet boven 60 ºC of onder -10 ºC).
WANNEER NIET IN GEBRUIK MOETEN ERC EN NETSNOER IN DE KOFFER
WORDEN OPGEBORGEN EN UIT DE BUURT VAN KINDEREN WORDEN
GEHOUDEN.
1. Wanneer u de ERC tussen twee sessies in
oplaadt, legt u hem in de opbergkoffer en
laat u hem aan staan.
2. Controleer of alle onderdelen erin zitten en
niet in de buurt van de kofferrand komen.
3. Klik de sluitingen van de koffer NIET
vast en doe hem NIET op slot terwijl het
oplaadsnoer op een stopcontact en op de
ERC is aangesloten. Als u de sluitingen
van de koffer vast klikt en hem op slot doet,
kan het oplaadsnoer breken.
4. Laat het deksel van de koffer voorzichtig tot
boven de ERC zakken.
5. Het is geen probleem als er metaal in de
buurt van de ERC is, terwijl deze in de
dichte opbergkoffer zit met het deksel
boven de ERC.
6. Bewaar de koffer binnenshuis. Bewaar hem
niet in de buurt van een kachel, open haard
of op een andere plaats waar het erg warm
of koud kan worden. (Bewaar de ERC 2P
niet boven 60 ºC of onder -10 ºC).
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MEER OVER UW AANDOENING

Veranderingen in levenswijze.
Beperk uw activiteiten en probeer tijdens uw gehele behandeling geen gewicht op uw arm of
been te laten rusten. Ruwe activiteit en gewicht op uw arm of been laten rusten kan letsel
veroorzaken. Het kan ook maken dat het implantaat breekt. Misschien laat uw dokter u
hulpmiddelen gebruiken zoals krukken of een rolstoel om te voorkomen dat er tijdens uw
behandeling extra gewicht op uw arm/been komt. Als uw implantaat in uw arm zit, kan uw
arts u adviseren een mitella te gebruiken.
Doe niet aan high-impact sporten gedurende de hele periode dat u uw implantaat heeft. Enkele
voorbeelden van ruige sporten zijn gewichtheffen, tuimelen, gymnastiek of roeien. U kunt
deze sporten hervatten wanneer uw arts u zegt dat het goed is.
De veranderingen in uw levenswijze die u tijdens de diverse behandelingsfasen ervaart:
Implantatie: U wordt in het ziekenhuis opgenomen en mogelijk moet u daar na de operatie
blijven. Dit is meestal 5 dagen. In die tijd zijn uw activiteiten beperkt en bent u niet thuis.
Verlengen/verkorten: Tijdens deze fase adviseert uw dokter u om uw gewicht niet op uw
arm of been met het implantaat te laten rusten. Misschien heeft u krukken of een rolstoel
nodig om u te verplaatsen. U bezoekt uw dokter regelmatig (meestal eenmaal per week)
om uw voortgang te controleren.
Consolidatie: Tijdens deze fase adviseert uw dokter u om uw gewicht niet op uw arm of
been met het implantaat te laten rusten. Uw dokter adviseert u over het gewicht dat uw arm
of been mag dragen. Misschien heeft u nog steeds krukken of een rolstoel nodig en bent u
beperkt mobiel. U moet uw dokter ook regelmatig bezoeken (meestal elke maand) om uw
voortgang te controleren.
Verwijdering: Wanneer uw bot is genezen, moet u nog een operatie ondergaan voor het
verwijderen van het PRECICE-implantaat. In die periode ligt u voor uw herstel in het
ziekenhuis. In die tijd zijn uw activiteiten beperkt en bent u niet thuis.
Noodzaak om u aan het zorgprogramma te houden
Het is belangrijk dat u zich houdt aan het behandelingsrooster en het voorschrift dat uw dokter
u heeft gegeven. Ga terug naar deze instructies wanneer dat nodig is. Als u de instructies van
uw dokter niet opvolgt, kan het gebeuren dat het PRECICE-implantaat uw arm of been niet
goed kan verlengen of verkorten. Dan kan een extra operatie noodzakelijk zijn.
Uw dokter zal u vertellen wanneer u terug moet komen voor regelmatige bezoeken. Meestal
gaat u tijdens de verlenging of verkorting eenmaal per week naar de praktijk van uw dokter.
Tijdens de consolidatie wordt dat ongeveer eenmaal per maand. Als uw ERC niet goed werkt,
moet u uw dokter bellen voor een vervangende ERC.
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Bespreek alle pijn of ongemakken die u heeft met uw dokter. Mogelijk wil uw dokter uw
voorschrift tijdens uw behandeling aanpassen als u pijn of ongemakken ervaart.
Bespreek het met uw dokter als u vragen heeft over uw behandeling. Uw dokter kan u ook
meer informatie over het PRECICE-systeem geven.

16.

PROBLEMEN OPLOSSEN (FOUTEN)

Dit gedeelte vermeldt de problemen die u kunt tegenkomen bij gebruik van de ERC met de
procedure om ze te vinden en mogelijk te verhelpen.
Als u een probleem niet kunt oplossen, moet u uw dokter bellen en om hulp vragen.

a. Probleemoplossing
Probleem
U heeft een
behandeling
overgeslagen.

Mogelijke reden
U bent uw
behandelingssessie
vergeten.

Mogelijke oplossing
Bel uw dokter voor assistentie.
1.

Weergavescherm
gaat niet aan.

De ERC heeft geen
stroom.

2.

Controleer of de ERC-batterij is
opgeladen door de connector van het
oplaadsnoer in de ERC te plaatsen en
de stekker in het stopcontact te doen.
Als het oplaadsnoer al in het
stopcontact zit, probeer dan een ander
stopcontact.

De ERC is beschadigd.

Neem contact op met NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc.

De ERC is
gebarsten of
beschadigd.

ERC is per ongeluk
gevallen.

Gebruik de ERC niet. Bel uw dokter voor
vervanging.

Uw voorschrift is
niet correct.

Uw voorschrift is
verkeerd
geprogrammeerd.

Neem contact op met uw dokter.

Het scherm No
Session Required
verschijnt. (Sessie
voltooid).

U heeft uw dagelijkse
voorschrift bereikt.

Wacht tot de volgende dag. (Het dagelijkse
maximum wordt berekend met behulp van
klok van 24 uur)
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b. Foutcodes
Neem voor vragen in verband met uw voorschrift contact op met arts. Neem voor vragen in
verband met uw ERC contact op met NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. op +1 855-4355477.
ERC-FOUTCODES

FOUTSCHERM
Dit scherm verschijnt als er iets niet goed werkt in de
ERC.
Neem, als de foutcode dat aangeeft, contact op met uw
arts of met NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. en
geef hen het nummer van de foutcode door. U krijgt
dan verdere instructies en mogelijk krijgt u een
vervangende ERC toegestuurd.

MOGELIJKE
FOUTCODE

Code 020

BESCHRIJVING

Aan-/uitknop blijft
steken

WAT U MOET DOEN
Deze fout treedt op als de aan-/uitknop blijft steken. Zorg
dat u de aan-/uitknop niet ingedrukt houdt terwijl de ERC
wordt opgestart. Als deze fout dan nog blijft optreden,
moet de ERC worden vervangen. Neem contact op met

NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.

Code 021
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Slechte werking ERC

Schakel de stroom uit en houd de aan-/uitknop enkele
seconden ingedrukt tot het ledje van de aan-/uitknop uit is.
Wacht een paar minuten tot het scherm echt uit is, en zet
dan de ERC weer aan.
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Schakel de ERC uit door de aan-/uitknop in te drukken of
ingedrukt te houden en start dan het systeem opnieuw op.
Als deze fout dan nog blijft optreden, moet de ERC 4P
worden vervangen. Neem contact op met NuVasive

Specialized Orthopedics, Inc.

Code 069
Code 071
Code 083
Code 084

Code 85

Slechte werking ERC

Storing in component

De ERC moet worden vervangen. Neem contact op met
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.
Als het oplaadsnoer dat op de ERC is aangesloten, niet
goed werkt, dan treedt deze fout op. Schakel de ERC uit
en verwijder het oplaadsnoer. De ERC moet worden
vervangen. Neem contact op met NuVasive Specialized

Orthopedics, Inc.

Code 86
Code 87
Code 88
Code 89

Code 93

Code 94

Code 100
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Storing in ERC

Motor Error

Motor Error

System Error

De ERC moet worden vervangen. Neem contact op met
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.

Deze fout treedt op als de elektromotor van de ERC te snel
loopt. Schakel de ERC uit. Verwijder het oplaadsnoer als
dat op de ERC is aangesloten. De ERC moet worden
vervangen. Neem contact op met NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.
Deze fout treedt op als de elektromotor van de ERC te
langzaam loopt. Schakel de ERC uit door de aan-/uitknop
in te drukken of ingedrukt te houden, en start het systeem
opnieuw op Als deze fout blijft bestaan, moet de ERC
worden vervangen. Neem contact op met NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc.
Deze fout treedt op als het systeem niet goed met de ERC
communiceert. Schakel de ERC uit door de aan-/uitknop
in te drukken of ingedrukt te houden, en start het systeem
opnieuw op Als deze fout blijft bestaan, moet de ERC
worden vervangen. Neem contact op met NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc.
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Code 105

Code 106

Code 114
Code 116

Code 121

Code 130
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Incorrect Motor
Operation error
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Deze foutmelding verschijnt als wordt gedetecteerd dat de
elektromotor werkt, terwijl dat niet zou moeten. Haal de
ERC onmiddellijk van de patiënt af, doe hem in de koffer,
druk dan de aan-/uitschakelaar in en houd hem ingedrukt
tot de ERC uitgaat. Wanneer het toestel uit is, probeert u
het weer op te starten. Als het toestel dan niet start, moet
de ERC worden vervangen omdat de elektromotor niet
goed werkt. De ERC moet worden vervangen. Neem
contact op met NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.

Incorrect motor
operation error

Als wordt gedetecteerd dat de elektromotor tijdens de
therapie in de tegenovergestelde richting draait, verschijnt
deze foutcode. De ERC moet worden vervangen. Neem
contact op met NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.

Motor Not Rotating
Error

Deze foutcode verschijnt als tijdens de therapie wordt
gedetecteerd dat de elektromotor niet draait. De ERC moet
worden vervangen. Neem contact op met NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc.

Motor Rotating Error

Motor Fault Error

Temperature Too Hot

Schakel de ERC uit door de aan-/uitknop in te drukken of
ingedrukt te houden, en start het systeem opnieuw op Als
deze fout blijft bestaan, moet de ERC worden vervangen.
Neem contact op met NuVasive Specialized Orthopedics,
Inc.
Deze foutcode verschijnt als er een probleem met de
elektromotor is gedetecteerd. Dit kan optreden als de
elektromotor lang achter elkaar is gebruikt. Geef de
elektromotor tijd om af te koelen. Schakel de ERC uit
door de aan-/uitknop in te drukken of ingedrukt te houden,
en start het systeem opnieuw op Als deze fout dan nog
blijft bestaan, moet de ERC worden vervangen. Neem
contact op met NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.
Deze foutcode verschijnt als de temperatuur van de ERC
4P te hoog is. De ERC moet in een koudere omgeving
worden geplaatst zodat hij kan afkoelen. Als deze fout
blijft bestaan, moet de ERC worden vervangen. Neem
contact op met NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.
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Deze foutcode verschijnt als de temperatuur van de ERC
4P te laag is. De ERC moet in een warmere omgeving
worden geplaatst zodat hij kan opwarmen. Als deze fout
blijft bestaan, moet de ERC worden vervangen. Neem
contact op met NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.

Code 131

Temperature Too Cold

Code 140
Code 141

Battery Error

Dit treedt op als de batterij niet goed werkt. De ERC moet
worden vervangen. Neem contact op met NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc.

Code 142

Battery Error

Dit treedt op als de batterij niet goed werkt. Sluit de ERC
aan op de stroomvoorziening zodat u hem kunt blijven
gebruiken.

Code 143

Battery Too Hot Error

Code 144

Battery Error

Code 145

Low Battery Error

Code 146

Battery Error

Code 147

Batterijfout

Code 200
Code 201

Systeemfout
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Deze fout treedt op als de batterij van de ERC te warm
wordt. De ERC moet in een koudere omgeving worden
geplaatst zodat hij kan afkoelen. Als deze fout blijft
bestaan, moet de ERC worden vervangen. Neem contact
op met NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.
De ERC moet worden vervangen. Neem contact op met
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.
Deze fout treedt op als de batterij bijna leeg is. Sluit het
oplaadsnoer aan op de ERC. Als deze fout blijft bestaan,
moet de ERC worden vervangen. Neem contact op met
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.
Dit treedt op als de batterij niet goed werkt. De ERC moet
worden vervangen. Neem contact op met NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc.
Deze fout treedt op als de batterij niet goed wordt
opgeladen. Sluit de ERC op een stopcontact aan wanneer u
hem wilt gebruiken.
Schakel de ERC uit door de aan-/uitknop in te drukken of
ingedrukt te houden en start dan het systeem opnieuw op.
Als deze fout blijft optreden, moet de ERC worden
vervangen. Neem contact op met NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.
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17. SPECIFICATIES
beschrijving
Weergegeven bewegingsnauwkeurigheid

specificatie
±10% + ±0,3

eenheden
mm

Bedrijfstemperatuur
Relatieve vochtigheid bij bedrijf
Bewaartemperatuur
Relatieve vochtigheid bij opslag

5 – 35
30 – 95% (niet condenserend)
-10 – 60
5 – 95% (niet condenserend)

o

Vermogensingangspanning (enkele fase)
Vermogensingangsfrequentie
Vermogensingangstroom (maximaal)

80 – 230
47 / 63
1

VAC
Hz
A

Gewicht: ERC 4P
ERC 4P met koffer

3,4
10,4

kg
kg

beschrijving
Classificatie voor
schokbescherming
Type schok en lekstroom
voor onderdelen die met
de patiënt in contact
komen
Voorgeschreven waarde
defibrillatie
Gebruik bij anesthetica
Sterilisatiemethode
Vervuilingsgraad
Hoogspanningscategorie
Beschermingsklasse
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C
%
o
C (oF)
%

specificatie
Klasse II Vertrouw niet op beschermende aardegeleider, dubbel geïsoleerd
Type BF (basisisolatie)

Niet defibrillator-bestendig
Gebruik dit apparaat NIET in de aanwezigheid van brandbare anesthetica
(geen AP of APG)
niet-steriel
Vervuilingsgraad 2 (kantooromgeving)
Categorie II
IPX0 Niet beschermd tegen binnendringing van vloeistof
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Referentie en fabrikantenverklaring – elektromagnetische emissies
De uitwendige afstandsbediening is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische
omgeving. De klant of gebruiker van de uitwendige afstandsbediening dient ervoor te zorgen dat het
systeem in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest
Naleving
Elektromagnetische omgeving - richtlijn
De ERC kan tijdens de normale werking
onbedoelde elektromagnetische energie afgeven
RF-emissie
tot de maximaal toelaatbare limieten die
Klasse B
CISPR 11
geschikt zijn voor gebruik in huishoudelijke
omgeving en in instellingen die rechtstreeks
zijn aangesloten op een laagspanningsnetwerk.
RF-emissie
De uitwendige afstandsbediening kan overal
Klasse B
CISPR 11
worden gebruikt met uitzondering van in
huishoudens en instellingen die direct zijn
Harmonische straling
Conform
aangesloten op het openbare
IEC 61000-3-2
stroomvoorzieningsnetwerk met laag voltage
Spanningsvariaties/flikkeremissie
dat stroom levert aan gebouwen die worden
Conform
IEC 61000-3-3
gebruikt voor huishoudelijke doeleinden.
Referentie en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
De uitwendige afstandsbediening is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische
omgeving. De klant of gebruiker van de uitwendige afstandsbediening dient ervoor te zorgen dat het systeem in
een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitsproef
IEC 60601
Nalevingsniveau
Elektromagnetische omgevingtestniveau
referentie
Elektrostatische
± 2, 4, 6 kV (contact)
De vloer moet van hout, beton of
ontlading (ESD)
keramische tegels zijn. Als de
Conform
IEC 61000-4-2
± 2/4/8 kV lucht
vloeren zijn bedekt met synthetisch
materiaal, moet de relatieve
± 2, 4, 6 kV (indirect)
vochtigheid minstens 30 % zijn.
Elektrische snelle
± 2 kV voor voedingskabels
De kwaliteit van de netvoeding
transiënt/burst
moet minstens zo goed zijn als voor
Conform
IEC 61000-4-4
een algemene commerciële of
ziekenhuisomgeving.
Stroompuls
±0,5, ±1,0 kV (differentiële
De kwaliteit van de netvoeding
IEC 61000-4-5
modus)
moet minstens zo goed zijn als voor
Conform
± 2 kV (gelijke fase)
een algemene commerciële of
ziekenhuisomgeving.
Spanningsdalingen,
Korte onderbrekingen:
De kwaliteit van de netvoeding
kortstondige
moet minstens zo goed zijn als voor
onderbrekingen en
0% gedurende 0,5 cyclus
een algemene commerciële of
spanningsverschillen
0% gedurende 1 cyclus
ziekenhuisomgeving. Als de
in ingangsleidingen
70% gedurende 25 cycli
gebruiker de ERC ook tijdens
Conform
voor stroomtoevoer
stroomonderbrekingen wil kunnen
voor 50Hz
IEC 61000-4-11
gebruiken, verdient het aanbeveling
70% gedurende 30 cycli
om de ERC via een nietvoor 60Hz
onderbreekbare voeding (UPS) te
voeden.
Magnetische velden
30 A/m bij 230V
Spanningsfrequentie-magnetische
bij netfrequentie
velden moeten op een niveau zijn
Conform
(50/60 Hz)
dat normaal is voor een algemene
IEC 61000-4-8
locatie in een commerciële
ziekenhuisomgeving.
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Referentie en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
De uitwendige afstandsbediening is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische
omgeving. De klant of gebruiker van de uitwendige afstandsbediening dient ervoor te zorgen dat het systeem in
een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
IMMUNITEITSproef
TESTNIVEAU
Naleving
Elektromagnetische omgeving - richtlijn
IEC 60601
niveau
Bij gebruik van draagbare en mobiele RFcommunicatieapparatuur in de buurt van enig
onderdeel van de ERC, met inbegrip van kabels,
dient minimaal de aanbevolen afstand te worden
aangehouden die wordt berekend met behulp van
de vergelijking die geldt voor de frequentie van
de zender.
Geleide RF
IEC 61000-4-6

3 Veff
150 kHz tot 80MHz

3 Veff

Uitgestraalde
radiofrequentie (RF)
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz tot 2,5 GHz

3 V/m

Aanbevolen afstand
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃

𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 80 tot 800 MHz
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 800 MHz tot 2,5 GHz
waarbij P het maximale uitgangsvermogen van
het zendapparaat is in watt (W) volgens de
fabrikant van het zendapparaat en waarbij d de
aanbevolen scheidingsafstand in meter (m) is.
Veldsterktes van vaste RF-zendapparaten (zoals
is vastgesteld d.m.v. een elektromagnetisch
onderzoek op locatie a) moeten lager zijn dan het
compliantieniveau in elk frequentiebereik.b
Er kan interferentie optreden in de nabijheid van
apparatuur die het volgende symbool bevat:

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn wellicht niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische
voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van constructies, objecten en personen.
a De veldsterkte van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (GSM/snoerloos) en mobiele radio’s,
amateurradio’s, AM- en FM-radiouitzendingen en tv-uitzendingen kan theoretisch niet nauwkeurig worden
voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-transmitters vast te stellen, moet er
een onderzoek worden uitgevoerd naar het elektromagnetische gebied. Als de gemeten veldsterkte in de locatie
waar de uitwendige afstandsbediening wordt gebruikt hoger is dan het toepasselijke hierboven vermelde RFnalevingsniveau, moet worden gecontroleerd of de uitwendige afstandsbediening wel normaal werkt. Indien u
een abnormale prestatie waarneemt, kunnen extra maatregelen vereist zijn zoals anders neerzetten of
verplaatsen van de ERC.
b Boven het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte minder dan 3 V/m zijn.
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Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de
uitwendige afstandsbediening
De uitwendige afstandsbediening is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin
uitgestraalde RF-storingen onder controle worden gehouden . De koper of gebruiker van de uitwendige
afstandsbediening kan elektromagnetische storingen helpen voorkomen door een minimale onderlinge afstand
tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de uitwendige afstandsbediening te
handhaven, zoals hieronder wordt aangeraden, volgens het maximale uitgangsvermogen van de
communicatieapparatuur.
Nominale maximumvermogen
Afstand op basis van de frequentie van de zender
van de zender
j
W
150 kHz tot 80MHz
80 tot 800 MHz
800 MHz tot 2,5 GHz
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃
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
Voor zenders met een nominaal maximumvermogen dat niet in de tabel is opgenomen, kan de aanbevolen
scheidingsafstand de in meters (m) worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de
zenderfrequentie, waarbij P staat voor het nominale maximumvermogen van de zender in watt (W) volgens de
zenderfabrikant.
OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is de afstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn wellicht niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische
voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van constructies, objecten en personen.
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