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HUOMIO: YHDYSVALTAIN LAIN MUKAAN TÄTÄ LAITETTA SAA MYYDÄ VAIN LÄÄKÄRI TAI
LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSESTÄ.

Lääkärille: Katso kliinistä käyttöä koskevia tietoja ja terveydenhuollon ammattihenkilöille
tarkoitettuja tietoja PRECICE ERC:n käyttöoppaasta ja PRECICEn käyttöohjeista. Anna kopio
tästä PRECICE ERC:n potilasoppaasta kullekin potilaalle ja käy opas läpi potilaan kanssa ennen
hoitoa. Muista kirjata potilaan hoitomääräys seuraavalle sivulle.

Potilaille: Lue tämä kirjanen kokonaan, ennen kuin käytät PRECICE ERC:tä. Käytä tätä kirjasta
tiedonlähteenä hoidon aikana. Voit keskustella kysymyksistäsi myös lääkärisi kanssa.

YLEISET YHTEYSTIEDOT:

101 ENTERPRISE, SUITE 100 | ALISO VIEJO, CA 92656, USA PUHELIN: +1 855 435 5477 | FAKSI: +1 949
837 3664
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1. HOITOMÄÄRÄYKSENI
Päivämäärä

Implantin
sijainti

Etäisyys kullakin
hoitokerralla
(esim. 0,25 mm)

Malli: ERC 4P

Hoitokertoja päivässä
(esim. 4 kertaa
päivässä)

Yhteensä päivässä
(esim. 1,00 mm)

ERC:n sijoituskohta kullakin hoitokerralla:

(Ympyröi likimääräinen alue – sijainti on merkitty jalkaasi tai käsivarteesi)

IMPLANTTI nro 1









Oikea jalka
Vasen jalka
Oikea käsivarsi
Vasen käsivarsi
Sääriluu
Reisiluu
Olkaluu

OIKEA PUOLI

Olkaluu

VASEN PUOLI

Olkaluu

IMPLANTTI nro 2



Vain yksi implantti









Oikea jalka
Vasen jalka
Oikea käsivarsi
Vasen käsivarsi
Sääriluu
Reisiluu
Olkaluu

Reisiluu

Sääriluu

Reisiluu

Sääriluu

Lisähuomautuksia (esim.: käytä aina kainalosauvoja):

____________________________________________________
Palvelun tuottaja:
Puhelin:
Lääkäri:
Puhelin:
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2. SYMBOLIEN MÄÄRITELMÄT
Katso symbolien sanasto osoitteesta https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary
ERC 4P:lle ominaiset symbolit löytyvät alla olevasta taulukosta.
Symboli
IPX0

Määritelmä
Laite ei tarjoa erityistä suojaa nesteen sisäänpääsyä
vastaan.
Takaisin-näppäimet: Nämä ovat kosketusnäytön
näppäimiä, joita painamalla voidaan siirtyä takaisin
aiempaan näyttöön tai ohjelmiston tilaan.
Jatka-näppäin: Tämä on kosketusnäytön näppäin, jota
painamalla voidaan siirtyä seuraavaan näyttöön tai
ohjelmiston tilaan.
Arvon nollausnäppäin: Kun tämä kosketusnäytön
näppäin on näkyvissä näytetyn arvon vieressä, arvo
voidaan nollata näppäintä painamalla.
Kliinisen tilan näppäin: Tätä kosketusnäytön näppäintä
painamalla hoitaja pääsee käsiksi ohjelmistotiloihin,
jotka eivät ole potilaan käytettävissä. Näiden
toimintatilojen käyttämiseen tarvitaan salasana.
Kliinisen tilan näppäin (potilastilan aikana): Tätä
kosketusnäytön näppäintä painamalla hoitaja pääsee
käsiksi ohjelmistotiloihin, jotka eivät ole potilaan
käytettävissä. Näiden toimintatilojen käyttämiseen
tarvitaan salasana.
Ohjauspainike, vilkkuva vihreä: Kosketusnäytön
painike, jonka avulla käyttäjät voivat aloittaa hoidon.
Ohjauspainike, yhtenäisesti palava punainen:
Kosketusnäytön painike, jonka avulla käyttäjät voivat
keskeyttää tai pysäyttää hoidon milloin tahansa.
Kohdistusviiva: Tämä ERC 4P:ssä oleva viivasymboli
osoittaa ERC 4P:n magneetin keskikohdan
pituussuunnassa. Sitä voidaan käyttää ERC:n magneetin
kohdistamiseen implantin magneetin kanssa potilaan
raajassa olevien viivojen tai ompeleiden mukaisesti.
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ERC 4P:n suuntaaminen NUOLILLA: Tämä symboli ja
sen teksti osoittavat ERC 4P:n suunnan suhteessa
potilaaseen. Potilaan tulisi pystyä näkemään tämä
symboli, niin että nuolet osoittavat kohti hänen
jalkateräänsä. LEFT (vasen) tarkoittaa, että laitteen
vasen puoli on asetettu potilaan vasemmalle puolelle.
RIGHT (oikea) tarkoittaa, että laitteen oikea puoli on
asetettu potilaan oikealle puolelle.
ERC 4P:n suuntaaminen NUOLILLA: Tämä symboli ja
sen teksti osoittavat ERC 4P:n suunnan suhteessa
potilaaseen.
Kytkeytymättömän implantin havaitseminen: Tämä
symboli tarkoittaa, ettei ERC 4P havaitse implantin
magneettia tai sen pyörimistä.
Kytkeytyneen implantin havaitseminen: Tämä symboli
tarkoittaa, että ERC 4P on havainnut implantin
magneetin, joka pyörii asianmukaisesti.
Anatomisten ohjeiden näyttö
Näytössä näkyy korostettuna potilaan oikea tai vasen
reisiluu, sääriluu tai olkaluu sen mukaan, missä raajassa
PRECICE-implantti on. Implantti voi sijaita yhdessä
kuudesta (6) eri kohdasta. Tämä kohta on osoitettu
yhtenäisellä purppuranpunaisella värillä.

Järjestelmävirheiden näyttö
Tämä näyttö tulee näkyviin ohjauspaneeliin, kun ERC
4P:n toiminnassa on tapahtunut virhe.
Tässä kuvassa on näytetty esimerkkinä ”CODE: 104”.
Näytössä voi näkyä jokin muu koodi ja muita tietoja.

LC0265-D 04/2022 FI

Sivu 6/56

Potilasopas ERC 4P

Malli: ERC 4P

3. MÄÄRITELMÄT JA SANASTO
Tässä osassa annetaan määritelmät oppaassa käytetyille sanoille.
Aktiivinen lääkinnällinen laite: Termi ”aktiivinen” tarkoittaa tässä lääkinnällistä laitetta, joka
tarvitsee tehonlähteen. Tehonlähteenä voi olla mikä tahansa, kuten sähkö, akku tai kaasu.
Esimerkkejä aktiivisista laitteista ovat mm. ventilaattorit, tahdistimet ja potilaiden
valvontalaitteet.
Distraktio: Distraktio tarkoittaa ojentamista tai pidentämistä. PRECICE-järjestelmää käytetään
luiden distraktioon tai retraktioon.
Elektroniikkalaite: Tämä tarkoittaa mitä tahansa laitetta, jossa on pistorasiaan virran saamiseksi
liitetty verkkojohto tai joka toimii akulla/paristoilla. Elektroniikkalaitteita ovat esimerkiksi
tietokoneet ja matkapuhelimet.
ERC: ERC tarkoittaa ulkoista etäohjainta (External Remote Controller). ERC:llä säädetään
jalassa tai käsivarressa olevaa PRECICE-laitetta kehon ulkopuolelta. ERC-järjestelmä koostuu
ERC:stä ja latausjohdosta.
Implantti: Implantti on kehoon tietyksi ajaksi asennettu laite.
Intramedullaarinen: Intramedullaarinen tarkoittaa luun sisällä olevaa.
Kytkeytyminen: ERC:n ja PRECICE-laitteen välisen yhteyden luominen.
MRI: MRI tulee sanoista ”Magnetic Resonance Imaging” ja tarkoittaa magneettikuvausta.
Magneettikuvaus on lääketieteellinen tekniikka, jonka avulla voidaan ottaa kuvia kehon sisällä
olevista rakenteista.
Olkaluu: Olkaluu on olkavarren luu. Tämä luu sijaitsee olkapään ja kyynärnivelen välissä.
Osteopenia: Osteopenia on tila, jossa luun tiheys on normaalia pienempi.
PRECICE-laite: PRECICE-laite on säädettävä jalkaan (reisi- tai sääriluuhun) tai käsivarteen
(olkaluuhun) implantoitava laite. Sitä pidennetään ERC:llä kehon ulkopuolelta.
Reisiluu: Reisiluu on reidessä oleva luu. Se on kehon suurin luu ja sijaitsee lonkan ja polven
välissä.
Retraktio: Retraktio tarkoittaa lyhentämistä. PRECICE-järjestelmää käytetään luiden
distraktioon tai retraktioon.
Sääriluu: Sääriluu on polven ja nilkan välissä sijaitseva suuri luu.
Siirrin: Se osa PRECICE-laitetta, jonka pituus voi muuttua aktivoitaessa.
Tahdistin: Laite, jolla stimuloidaan sydänlihasta ja säädetään sen supistumista.
Uudistuminen: Uudistuminen tarkoittaa uutta kasvua. Tässä oppaassa sillä tarkoitetaan uuden
luukudoksen kasvua.
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Vasta-aihe: Mikä tahansa vaiva, joka tekee PRECICE-järjestelmän käytöstä ei-toivottavaa tai ei
suositeltavaa.
Vianmääritys: Prosessi, jota käytetään ongelmien ratkaisemiseen tai selvittämään, miksi jokin
asia ei toimi oikein.

4. KÄYTTÖAIHEET: MIKSI PRECICE-JÄRJESTELMÄÄ
KÄYTETÄÄN?

NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. -yhtiön (NSO) ulkoinen etäohjain malli ERC 4P on
kannettava, kädessä pidettävä järjestelmä, jota käytetään pidentämään ja lyhentämään
noninvasiivisesti Precice-järjestelmiä.
PRECICE-järjestelmän (mukaan lukien Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde ja
Precice-luunsiirto) kanssa käytettävä ERC 4P on tarkoitettu raajan pidennykseen, avo- ja
umpimurtumien korjaamiseen, pseudartroosiin, virheluutumiseen, luutumattomuuteen tai pitkien
luiden luunsiirtoon.
ERC 4P yhdessä Precice-levyjärjestelmän kanssa käytettäessä on tarkoitettu raajan pidennykseen,
avo- ja umpimurtumien kiinnitykseen, pseudartroosiin, virheluutumiseen tai pitkien luiden
luutumattomuuteen lapsilla ja pienikokoisilla aikuisilla.
ERC 4P yhdessä Precice Ankle Salvage -järjestelmän kanssa käytettäessä on tarkoitettu sääri-telakantaluun fuusioita varten. Precice Ankle Salvage -järjestelmää voidaan käyttää sääri-telakantaluun fuusioissa avo- ja umpimurtumien kiinnitykseen, pseudartroosiin, virheluutumiseen,
luutumattomuuteen tai fuusiokohdan viereisten pitkien luiden luunsiirtoon. Laitetta voidaan
käyttää raajojen myöhempään pidentämiseen, kun sääri-tela-kantaluun fuusio on saavutettu.

Sen jälkeen kun lääkäri on implantoinnut PRECICE-implantin raajaasi, voit pidentää tai
lyhentää sitä ERC:llä. Pidentäminen/lyhentäminen aloitetaan yleensä 5 päivää leikkauksen
jälkeen. Pidennät tai lyhennät PRECICE-implanttia hieman joka päivä (tavallisesti noin 0,75–
1 mm päivässä). Tämä hoitovaihe voi kestää enimmillään 80 päivää. Lääkärisi kertoo sinulle,
kuinka paljon ja kuinka usein sinun tulee säätää PRECICE-implanttia. Käyt yleensä kerran
viikossa lääkärin luona tarkastuksessa. Lääkäri saattaa ottaa röntgenkuvat jalastasi tai
käsivarrestasi näiden käyntien aikana. Hän neuvoo sinua myös käyttämään kainalosauvoja ja
välttämään varaamista siihen jalkaan, jossa PRECICE-implantti on, jos implantti on reisi- tai
sääriluussa. Jos PRECICE-implantti on olkaluussa, lääkäri neuvoo sinua välttämään kyseisen
käsivarren käyttöä tai siihen varaamista. Hyvän lopputuloksen saavuttaminen edellyttää
aktiivista yhteistyötäsi ja tiettyjen tehtävien huolellista suorittamista. Jos et noudata tarkoin
lääkärisi antamia ohjeita, voit vahingoittaa itseäsi vakavasti.
Kun jalkasi/käsivartesi on saavuttanut tavoitepituuden, lopetat ERC:n käytön. Tämä antaa
luulle mahdollisuuden parantua.
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Luutumisvaiheen aikana luu paranee. Luusi muuttuu ja uudistuu ajan myötä pehmeästä
kovaksi luuksi. Tämä parantuminen kestää yleensä noin 2 kuukautta kutakin luun pidennyksen
tai lyhennyksen 2,5 cm:ä kohden. Parantumisvaiheen aikana on erittäin tärkeää, että noudatat
lääkärin antamia ohjeita. Käyt yhä lääkärisi vastaanotolla, yleensä kerran kuussa.

5. VASTA-AIHEET: KUKA EI VOI KÄYTTÄÄ PRECICEJÄRJESTELMÄÄ?

Tärkeitä turvallisuustietoja – lue ennen käyttöä!
Lue tässä oppaassa annetut tiedot ja ota ne huomioon, ennen kuin
päätät hoidostasi.
Tässä osassa kuvataan PRECICE-järjestelmän vasta-aiheet. Jos sinulla on jokin näistä vastaaiheista, et voi käyttää PRECICE-laitetta.
VASTA-AIHEET:
Lääkäri tarkistaa seuraavien seikkojen avulla, sovellutko PRECICE-hoitoon (mukaan lukien
Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde ja Precice-luunsiirto):
•
•
•
•
•
•
•
•

potilaat, joiden luun läpimitta vaihtelee niin, että Precice-naulan istutus ei olisi
mahdollista
potilaat, joilla Precice-naula joutuisi kulkemaan nivelvälien tai avoimien kasvulevyjen
poikki
potilaat, joiden luuydinontelo on tukkeutunut tai joilla on muita sairauksia, jotka
hidastavat luun paranemista, kuten riittämätön verenkierto, ääreisverisuonien sairaus tai
verisuonituksen vähäisyys
potilaat, jotka eivät halua tai pysty noudattamaan postoperatiivisia hoito-ohjeita.
infektio tai luun patologiset tilat, kuten osteopenia, jotka haittaisivat laitteen tukevaa
kiinnitystä
potilaat, joilla on Gustilo-avomurtumaluokituksen luokan IIIB tai IIIC mukaisia
murtumia
potilaat, joilla on aiempia hermohalvauksia
metalliallergiat tai yliherkkyydet.

Precice-luunsiirtoimplantilla on lisäksi seuraavat vasta-aiheet:
• potilaat, joiden suurin luudefekti on yli 100 mm
• potilaat, joiden iho on liian vaurioitunut ja joiden pehmytkudos ei riitä murtumakohtien
peittämiseen.
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Alla olevissa taulukoissa on mainittu vasta-aiheita, jotka koskevat potilaan painoa ja
suurinta etäisyyttä hoidettavan raajan pinnalta luuydinonteloon.

Raaja

PRECICEmalli(t)
C

Sääriluu

J
Q
A–G (paitsi
C),
V, X

Reisiluu

H, K, U
N, M, P

Olkaluu

L, M

Raaja

PRECICE
STRYDE malli(t)

Sääriluu

C, SJ

Reisiluu

A, B, C,
E, V, X

LC0265-D 04/2022 FI

Precice- ja Precice Unyte -naulat
Suurin etäisyys
hoidettavan raajan
Naulan läpimitta
pinnalta
luuydinonteloon
8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm,
13 mm
10,0 mm, 10,5 mm

Potilaan
enimmäispaino
57 kg

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,

16 mm
13 mm
16 mm
13 mm
16 mm

114 kg
57 kg
114 kg
57 kg
57 kg

45 mm

57 kg

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
ennalta pidennetty
pituus
8,5 mm
225–300 mm
ennalta pidennetty
pituus

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

25 mm

Ei painoa kantava

45 mm

Ei painoa kantava

10,0 mm, 10,5 mm

Precice Stryde -naulat
Suurin etäisyys
hoidettavan raajan
Naulan läpimitta
pinnalta
luuydinonteloon
10,0
13 mm
11,5
16 mm
13,0
16 mm
10,0
70 mm
11,5
85 mm
13,0
100 mm

Potilaan
enimmäispaino
69 kg
91 kg
114 kg
69 kg
91 kg
114 kg
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Raaja

PRECICE Bone
Transport
luunsiirtonaula
malli

Sääriluu

C, SJ

Reisiluu

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

Precice-luunsiirtonaula
Suurin etäisyys
Naulan läpimitta
hoidettavan raajan
(mm)
pinnalta
luuydinonteloon
10,0
19 mm
11,5
19 mm
13,0
19 mm
10,0
64 mm
11,5
69 mm
13,0

85 mm

Malli: ERC 4P
Potilaan suurin
painovaraus
käytettäessä osittain
kierteitettyjä ruuveja
11 kg
86 kg
114 kg
11 kg
86 kg

Potilaan suurin
painovaraus
käytettäessä kokonaan
kierteitettyjä ruuveja
11 kg
57 kg
57 kg
11 kg
57 kg

114 kg

57 kg

Lääkäri tarkistaa seuraavien seikkojen avulla, sovellutko Precice-levyjärjestelmällä
annettavaan hoitoon:
• infektio tai luusairaus, joka estäisi laitteen onnistuneen käytön ja toiminnan
• potilaat, joilla on Gustilo-Anderson-avomurtumaluokituksen luokan IIIB tai IIIC mukaisia
murtumia
• metalliallergiat tai -yliherkkyydet
• reisiluun osalta potilaat, joilla etäisyys ihon pinnasta Precice-levyyn on yli 38 mm, ja
sääriluun osalta potilaat, joilla etäisyys ihon pinnasta Precice-levyyn on yli 20 mm
• potilaat, joiden luun koko/muoto vaihtelee niin, että Precice-levyn istutus ei olisi
mahdollista
• potilaat, joilla on sairauksia, jotka estävät luun paranemisen, kuten riittämätön verenkierto,
ääreisverisuonien sairaus tai verisuonituksen vähäisyys
• potilaat, jotka eivät halua tai pysty noudattamaan hoito-ohjeita leikkauksen jälkeen.
Lääkäri tarkistaa seuraavien seikkojen avulla, sovellutko Precice Ankle Salvage järjestelmällä annettavaan hoitoon:
• infektio tai luusairaus, joka estäisi laitteen onnistuneen käytön ja toiminnan
• potilaat, joilla luun vähäinen määrä tai huono laatu estää nivelten stabiloinnin tai fuusion
• potilaat, joiden jalkapohjan rasvapatja ei ole riittävä
• potilaat, joilla on ehjä oireeton alempi nilkkanivel
• potilaat, joilla on Gustilo-avomurtumaluokituksen luokan IIIB tai IIIC mukaisia murtumia
• metalliallergiat tai -yliherkkyydet
• potilaat, joiden luun läpimitta vaihtelee niin, että Precice Ankle Salvage -naulan istutus ei
olisi mahdollista
• potilaat, joiden luuydinontelo on liian vioittunut tai joilla on muita sairauksia, jotka usein
estävät luun paranemista, kuten riittämätön verenkierto, vaikea ääreisverisuonien sairaus
tai verisuonituksen vähäisyys
• potilaat, joilla on luun pituutta koskeva vaikea epämuodostuma
• potilaat, joiden sääriluun kohdistus on huono (>10 astetta joko sagittaali- tai
frontaalitasossa)
• potilaat, jotka eivät halua tai pysty noudattamaan hoito-ohjeita leikkauksen jälkeen
• potilaat, joilla suurin etäisyys hoidettavan raajan pinnalta luuydinonteloon on yli 25 mm.
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6. MITÄ SINUN TULEE TEHDÄ VAKAVIEN HAITTOJEN
VÄLTTÄMISEKSI? (VAROITUKSET)

Tässä osassa kuvataan ERC 4P:hen liittyvät varoitukset. Nämä auttavat sinua välttämään
vakavia vahinkoja ERC 4P:n käytön yhteydessä. Lue kaikki nämä varoitukset ennen ERC
4P:n käyttöä.
1. VAROITUS *
Todellisen distraktiopituuden arvioimiseksi on suositeltavaa tehdä
röntgenkuvaus viikoittain potilaille, joille tehdään pidennystä.
2. VAROITUS *
On suositeltavaa, että kompression aikana ja jälkeen käytetään
röntgenkuvausta kompression ja luun paranemisen arviointiin.
3. VAROITUS *
Käyttäjän on saatava asianmukainen ulkoisen etäohjaimen käyttökoulutus
ennen laitteen käyttöä. Käytä ulkoista etäohjainta aina tämän käyttöoppaan
mukaisesti. Kaikki muunlainen käyttö saattaa aiheuttaa tapaturman tai
omaisuusvahingon.
4. VAROITUS *

Laite saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä tai häiritä lähellä olevien laitteiden
toimintaa. Lisätoimet, kuten ulkoisen etäohjaimen asennon tai sijainnin
muuttaminen tai suojaaminen, saattavat olla tarpeen.

5. *VAROITUS*
Tämän laitteen yhteensopivuutta magneettikuvantamisympäristön kanssa ei
ole testattu, eikä sitä saa viedä magneettikuvauslaitteeseen.
6. VAROITUS *
Henkilöt, joilla on tahdistin tai muu vastaavanlainen lääketieteellinen
apuväline, eivät saa käsitellä ulkoista etäohjainta tai altistua sille.
Voimakkaat magneettikentät saattavat vaikuttaa näiden laitteiden
toimintaan.
7. HUOMIO *
Rare-Earth Magnetics Association ei ole tietoinen mistään hyödyllisistä tai
haitallisista terveysvaikutuksista, joita harvinaisten maametallien
magneettien käsitteleminen voisi aiheuttaa. On kuitenkin suositeltavaa,
etteivät raskaana olevat naiset käsittelisi hyvin voimakkaita harvinaisten
maametallien magneetteja (ERC:tä).
8. VAROITUS *
Ulkoinen etäohjain käyttää voimakasta kestomagneettia. Tämän
järjestelmän väärä käyttö voi aiheuttaa vakavan tapaturman. Pidä aina
tiukasti kiinni ulkoisesta etäohjaimesta ja ota aina huomioon kaikki muut
työskentelyalueella olevat esineet. Muut magneettiset esineet voivat vetää
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ulkoisen etäohjaimen pois käsistäsi, jos se joutuu liian lähelle tällaisia
esineitä.
Varmista ennen käyttöä, ettei työskentelyalueen ympärillä vähintään 60
cm:n etäisyydellä ole instrumentteja, työkaluja tai muita metalliesineitä.
Tämä koskee henkilökohtaisia esineitä, kuten koruja, kelloja, avaimia ja
matkapuhelimia. Älä käytä ERC:tä, jos tämän määritetyn alueen sisällä on
magneettisia tai metalliesineitä.

9. VAROITUS *
Jos laite vioittuu, varo rikkoutuneiden magneettien sirpaleita, sillä ne ovat
erittäin teräviä. Käsittele rikkoutuneita magneetteja aina paksuin
suojakäsinein. Ota yhteys NuVasive Specialized Orthopedics -yhtiöön, jos
ERC vahingoittuu.
10. VAROITUS *
Älä koskaan aseta ulkoista etäohjainta sähköisten tallennusvälineiden tai
sähkölaitteiden lähelle. Sen voimakas magneettikenttä voi vioittaa
magneettisia tallennusvälineitä, kuten levykkeitä, luottokortteja, magneettisia
tunnistuskortteja, kasettinauhoja, videonauhoja ja muita vastaavia. Se voi
vahingoittaa myös televisioita, videonauhureita, tietokonenäyttöjä ja muita
kuvaputkinäyttöjä.
11. VAROITUS *
ERC:tä ei saa koskaan käyttää runsaasti happea sisältävässä tai tulenarassa
ympäristössä.
12. VAROITUS *
Tämän laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä avaa laitetta.
Seurauksena voi olla vakava tapaturma tai laitevaurio. Laitetta saa huoltaa
ainoastaan asiantunteva huoltohenkilö.
13. VAROITUS *
Käytä vain ERC:n mukana tullutta latausjohtoa. Ota yhteys NuVasive
Specialized Orthopedics -yhtiöön, jos tarvitset uuden latausjohdon.
14. VAROITUS *

Tätä laitetta EI saa käyttää syttyvien anesteettien läheisyydessä.

15. *VAROITUS*
ERC:n saa sijoittaa vain välittömästi potilaan kehon sen alueen päälle, jossa
implantin magneettinen osa sijaitsee. ERC:tä ei saa asettaa kehon minkään
muun osan lähelle, esim. sellaisen kohdan lähelle, jossa voi olla
ferromagneettista materiaalia sisältäviä implantteja. Kun ERC:tä ei käytetä
potilaalla, sitä tulee säilyttää aina sen suojakotelossa.
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16. *VAROITUS*
Älä jätä ERC:tä ilman valvontaa lasten lähelle. ERC:tä ei saa käyttää
kukaan alle 18-vuotias. Alle 18-vuotiaat saattavat käyttää laitetta väärin, ja
sen seurauksena voidaan joutua tekemään toinen leikkaus.
17. *HUOMIO*

Vaikka neurologisista tai pehmytkudosvaurioista ei olekaan todisteita,
lääkärin tulee ottaa ne huomioon määrätessään pidempiaikaista lyhennystä
tai pidennystä.

18. *VAROITUS*
ERC:tä ei saa käyttää, jos se on pudonnut vähintään metrin korkeudelta. Jos
laite on fyysisesti vaurioitunut (esim. odottamaton ääni, murtumat), sitä ei
saa käyttää. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä valmistajaan, NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc. -yhtiöön, ja pyydä korvaava laite.
19. *VAROITUS*
ERC-laitetta ei saa nostaa sovittimen johdon avulla. Palauta ERC:n kanssa.
20. *VAROITUS*
Noudata aina lääkärisi antamaa hoitomääräystä ja ohjeita, kun käytät
ERC:tä. Jos et noudata hoitomääräystäsi, luusi ei ehkä parannu oikein tai
lainkaan.
Jos käytät ERC:tä harvemmin kuin lääkäri on määrännyt, luusi saattaa
kovettua liian aikaisin. Lisäksi sen piteneminen tai lyhentyminen loppuu,
ennen kuin se on saavuttanut tavoitepituutensa. Jos näin käy, sinulle
saatetaan joutua tekemään toinen leikkaus, jotta luusta saadaan
oikeanpituinen.
Jos käytät ERC:tä enemmän kuin lääkäri on määrännyt, luusi saattaa
pidentyä tai lyhentyä liian nopeasti. Tällöin luusi ei parannu oikein tai ei
lainkaan. Jos näin käy, sinulle saatetaan joutua tekemään toinen leikkaus
parantumattoman luun hoitamiseksi.

21. *VAROITUS*
Aseta ERC aina iholle, suoraan implantin päälle ja oikeaan suuntaan.
Jos asetat ERC:n väärään kohtaan jalkaasi tai käsivarteesi, luu ei
ehkä pitene tai lyhene oikein. Luu saattaa kovettua liian aikaisin, jos
se ei pitene tai lyhene oikein. Sinulle saatetaan joutua tekemään toinen
leikkaus, jotta luusta saadaan oikeanpituinen.
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22. *VAROITUS*
Suuntaa ERC kohti jalkateriä alla olevan kuvan mukaisesti. Näytön
tulisi olla sinua kohti niin, että voit lukea sitä. Jos ERC osoittaa
väärään suuntaan, PRECICE-implantti ei pitene tai lyhene oikein,
jolloin voidaan joutua tekemään toinen leikkaus. Tässä kuvassa on
näytetty ERC:n oikea suuntaus.

23. *VAROITUS*
Älä aseta ERC:tä ihollasi olevaan avoimeen haavaan, jotta haava ei
infektoituisi. Infektion hoitaminen saattaa edellyttää interventiota tai
leikkauksen. Avoin haava on mikä tahansa ihossa oleva haava.
24. *VAROITUS*
Kerro aina lääkärille, jos sinulla on kipua tai epämukavuuden
tunnetta. Tämä hoito voi aiheuttaa kipua ja epämukavuuden tunnetta.
Se voi olla normaali osa hoitoa tai oire jostain muusta. Lääkärisi
saattaa haluta muuttaa hoitomääräystäsi hoidon aikana, jos sinulla on
kipua tai epämukavuuden tunnetta.
25. *VAROITUS*
Ennen kuin käytät ERC:tä, sinun tulee saada käyttökoulutusta
lääkäriltä tai sairaanhoitajalta. ERC:n vääränlainen käyttö voi saada
luusi kovettumaan liian aikaisin tai estää sen kovettumisen. Tämän
vuoksi voidaan joutua tekemään toinen leikkaus.
26. *VAROITUS*
Noudata lääkärisi antamia ohjeita siitä, kuinka suurella painolla voit
varata jalkaasi tai käsivarteesi hoidon aikana. Jos varaat jalkaasi tai
käsivarteesi liian suurella painolla, implantti voi vahingoittua tai
rikkoutua. Tämän vuoksi voidaan joutua tekemään toinen leikkaus.
27. *VAROTOIMI*
Älä säilytä ERC:tä lähellä paikkaa, joka voi olla erittäin kuuma tai
kylmä. Joissakin paikoissa voi olla lämmitin tai takka.
Äärilämpötiloiksi (liian kuumiksi/kylmiksi) katsotaan yli 60 ºC ja alle
-10 ºC. ERC:tä ei ole testattu tällaisissa lämpötiloissa, eikä se ehkä
toimi oikein. Jos sinulla on ERC:hen liittyviä ongelmia, katso ohjeita
kohdasta ”Vianmääritys”.
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28. *VAROTOIMI*
Toimi kaikkien virheilmoitusten mukaisesti. Katso kohdasta
”Vianmääritys”, kuinka virheilmoituksiin tulee reagoida.
Virheilmoituksen
laiminlyönti
voi
aiheuttaa
ERC:n
toimintahäiriöitä.
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7. MITÄ RISKEJÄ
Leikkaukseen, jolla PRECICE-implantti implantoidaan raajaasi, liittyy riskejä. Anestesiaan ja
leikkaukseen liittyvät riskit ovat samoja kuin kenellä tahansa potilaalla, jolle tehdään leikkaus.
Luetellut riskit voivat aiheuttaa sen, että sinulle joudutaan tekemään kirurgisia tai muita
lääketieteellisiä lisätoimia tilanteen korjaamiseksi.
Anestesiaan ja leikkaukseen liittyvät riskit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voit saada leikkauksen aikana käytetyistä lääkkeistä aiheutuneen reaktion.
Voit saada infektion leikkauksen aikana tai sen jälkeen.
Voit saada embolian leikkauksen aikana tai sen jälkeen.
Saatat tuntea jäykkyyttä tai arkuutta leikkauksen jälkeen.
Saatat tuntea kipua leikkauksen jälkeen.
Sinulla voi olla verenvuotoa leikkauksen jälkeen.
Voit saada allergisen reaktion lääkkeistä.
Voit saada leikkauksen aikana käytetyistä laitteista aiheutuneen allergisen reaktion.
Voit saada leikkauksen seurauksena aivohalvauksen.
Voit saada leikkauksen seurauksena sydänkohtauksen (sydäninfarktin).
Voit saada leikkauksen seurauksena keuhkokuumeen.
Voit kuolla leikkauksen seurauksena.

Raajan pidentämis-/lyhentämistoimenpiteeseen liittyviä muita mahdollisia riskejä ovat
mm. seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saatat tuntea kipua luusi pidentämisen tai lyhentämisen seurauksena.
Luutuminen saattaa viivästyä tai luutumista ei tapahdu lainkaan (luu ei parane).
Ruuvit saattavat irrota tai rikkoutua.
Voit saada infektion.
Implantti ei ehkä toimi oikein tai rikkoutuu.
Luu saattaa luutua (kovettua), ennen kuin se on pidentynyt tai lyhentynyt riittävästi.
Raajasi pehmytkudoksessa voi olla jäykkyyttä, joka voi aiheuttaa kipua.
Saatat tuntea lihasheikkoutta, koska et ole käyttänyt raajaa, jossa implantti on.
Voit saada hermovaurion.

ERC:n käyttöön liittyviä lisäriskejä ovat mm. seuraavat:
•
•

•

ERC:n väärä suuntaaminen tai sijainti voi aiheuttaa sen, ettei implantti pitene tai
lyhene. Tämä voi johtaa luun ennenaikaiseen luutumiseen.
ERC:n asettaminen väärään suuntaan voi saada aikaan implantin hoidon
(pidentäminen/lyhentäminen), joka on päinvastainen hoitomääräyksen mukaiseen
hoitoon nähden. Huomaa, ettei implanttia voi lyhentää sen alkuperäistä ohjelmoitua
pituutta lyhyemmäksi.
ERC voi vetää tai työntää implanttia liikaa, jos lääkäri on ohjelmoinut ERC:n väärin.
Tämä voi aiheuttaa sen, ettei luusi pysty luutumaan.
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8. TUOTEKUVAUS
PRECICE-järjestelmä (mukaan lukien Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde,
Precice-luunsiirto, Precice-levy ja Precice Ankle Salvage) sisältää seuraavat:
•
•
•

implantti, joka asetetaan jalkaan tai käsivarteen ja jonka pituutta voidaan säätää
o siirrin on se osa laitetta, jonka pituutta voidaan muuttaa
ruuvit, joilla laite kiinnitetään luuhun
ulkoinen etäohjain (ERC).

Implanttiin kuuluu osa, jota kutsutaan siirtimeksi ja jonka pituutta voidaan muuttaa.
Siirtimessä on pieni magneetti, jonka avulla implanttia voidaan pidentää tai lyhentää, kun
magneettia käännetään ERC:llä. ERC on kädessä pidettävä laite, jossa on suuri magneetti.
Siirtimessä oleva magneetti kääntyy, kun ERC asetetaan jalkaa tai käsivartta vasten ja
kytketään päälle. Implantin pidentyessä myös jalan tai käsivarren luu pitenee. Implantin
lyhentyessä myös jalan tai käsivarren luu lyhenee.

Proksimaaliset ruuvit

Magneettinen siirrin
(implantin sisällä)

Pidennysvarsi
Distaaliset ruuvit

Kuva 1: PRECICE-laite implantoituna reisiluuhun
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a. Mitä tapahtuu hoidon aikana ja sen jälkeen?
Hoitoosi kuuluu 4 vaihetta.
1) Implantointi: Tämän vaiheen aikana sinulle tehdään leikkaus. Lääkäri
implantoi PRECICE-implantin raajaasi.
2) Pidentäminen/lyhentäminen: Tämän vaiheen aikana pidennät tai lyhennät
jalkaasi tai käsivarttasi päivittäin. Noin 5 päivää leikkauksen jälkeen käyt
lääkärin vastaanotolla ensimmäistä pidennystä tai lyhennystä varten. Lääkäri
katsoo, kuinka pidennät tai lyhennät jalkaasi tai käsivarttasi ERC:n avulla, ja
vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Kun olet kotona, pidennät tai lyhennät
jalkaasi/käsivarttasi ERC:n avulla pienen määrän joka päivä (yleensä noin 1 mm
päivässä). Muista noudattaa lääkärisi antamia ohjeita. Käyt lääkärin vastaanotolla
noin kerran viikossa edistymisen seuraamiseksi. Lääkäri saattaa
ottaa röntgenkuvat jalastasi/käsivarrestasi käyntien aikana.
3) Luutuminen: Kun jalkasi/käsivartesi on oikeanpituinen, lopetat
sen päivittäisen pidentämisen tai lyhentämisen. Nyt sinun pitää
antaa jalkasi/käsivartesi luun parantua ja vahvistua. Tätä kutsutaan
luutumisvaiheeksi. Tämän vaiheen aikana käyt lääkärin
vastaanotolla noin kerran kuukaudessa edistymisesi seuraamista
varten. Lääkäri kertoo sinulle, kuinka suurella painolla voit varata
jalkaasi tai käsivarteesi. On tärkeää, että noudatat lääkärisi kaikkia
ohjeita.

PRECICE-sääriluulaite:

4) Poistaminen: PRECICE-implantti täytyy poistaa jalastasi tai käsivarrestasi
vuoden sisällä leikkauksesta. Lääkäri varaa ajan toiseen leikkaukseen PRECICEimplantin poistoa varten. Leikkauksen jälkeen jäät sairaalaan siihen asti, kunnes
olet toipunut riittävästi, jotta sinut voidaan kotiuttaa. Toivuttuasi täysin
leikkauksesta lääkäri kertoo, milloin voit jatkaa normaaleja elämäntapojasi.

b. Mitä tapahtuu leikkauksen jälkeen?
•

Implantointi:
PRECICE-implantin
implantoimiseksi
tehdyn
leikkauksen jälkeen jäät sairaalaan. Pääset kotiin, kun olet toipunut. Käyt
vastaanotolla säännöllisesti, jotta voidaan tarkistaa, että pidentyminen tai
lyhentyminen etenee suunnitellusti.
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Poistamisen jälkeen: PRECICE-implantin poistoleikkauksen jälkeen
jäät sairaalaan. Pääset kotiin, kun olet toipunut.

c. Tutustuminen ERC:hen
ERC:n kotelon sisällä on ERC ja potilasopas. Alla olevassa kuvassa on nimetty
ERC:n tärkeimmät osat:
Latausjohto
Sääriluukahva

Näyttöruutu
(kosketusnäyttö)

Kantokahva

Kohdistusviivat
Kuva 2: PRECICE-järjestelmän ERC
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9. ERC:TÄ KOSKEVIA TIETOJA
Tässä osassa annetut tiedot auttavat sinua ymmärtämään, kuinka ERC:tä käytetään oikein.
a) Mikä on ERC:n tarkoitus?
Käytät ERC:tä raajaasi implantoidun PRECICE-implantin pidentämiseen tai
lyhentämiseen.
b)

Mitä ERC:n painikkeilla ja näytöllä tehdään?
ERC:n painikkeet ja näyttö

3

1

ERC 4P:n takapuoli

2

1

Näyttöä käytetään PRECICE-järjestelmän tietojen näyttämiseen. Sitä voidaan hallita
koskettamalla näytön eri kohtia.

2

Kohdistusviivaa käytetään apuna kohdistettaessa ERC:tä PRECICE-implantin päälle
raajassa olevan merkityn sijainnin mukaan.

3

Virtapainiketta käytetään ERC:n virran kytkemiseen päälle ja pois.
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10. IMPLANTIN HAVAITSEMISOMINAISUUDET
ERC 4P:ssä on ominaisuuksia, joita käytetään Precice-implantin toimintatilan havaitsemiseen
hoidon aikana. Tässä osassa annetaan tiivistelmä näistä havaitsemisominaisuuksista.
-

Kytkennän havaitseminen: ERC 4P pystyy havaitsemaan implantin magneetin
pyörimisen hoidon aikana ja antamaan tätä tilaa koskevaa palautetta käyttäjälle. Näytetty
implantin pituus muuttuu tämän tilan perusteella hoidon aikana.

-

Kytkeytymättömyyden havaitseminen: ERC 4P pystyy havaitsemaan, jos implantin
magneetti ei pyöri tai puuttuu, ja antamaan tätä tilaa koskevaa palautetta käyttäjälle.
Näytetty implantin pituus ei muutu tämän tilan perusteella hoidon aikana.

11. ASENNUSOHJEET (ENNEN HOITOA)
1. Valitse paikka, jossa aiot tehdä hoidon.

• Jos käytät latausjohtoa, varmista, että ERC:n
lähettyvillä on pistorasia.
• Etsi paikka, jossa on mukava istua hoidon aikana.
• Varmista, ettei ERC-hoitopaikan lähettyvillä
(60 cm:n etäisyydellä) ole elektroniikkalaitteita
tai muita metallia sisältäviä esineitä.
Mahdolliset
elektroniikkalaitteet
voivat
vahingoittua.
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2. POISTA KAIKKI IRRALLISET METALLIESINEET HOITOALUEELTA

• Älä käytä ERC:tä 60 cm:n sisällä
metalliesineistä. Magneetti saattaa vetää
metalliesineet erittäin nopeasti kiinni ERC:hen ja
aiheuttaa näin tapaturman.
• Poista alueelta irralliset metalliesineet (korut,
veitset, avaimet jne.). Vetoketjut ja napit vaatteissa
ja kengissä ovat ok.
• Poista metalliesineet vaatteistasi ja kehostasi.
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12. ERC:N KÄYTTÄMINEN
Tässä osassa kuvataan, kuinka ERC:tä käytetään implantin pidentämiseen tai lyhentämiseen.

a) ERC:n käyttöliittymä
Tämän kuvakkeen avulla lääkäri voi käyttää ERC:n ohjelmointiin
tarkoitettuja näyttöjä.

Tämän kuvakkeen avulla käyttäjä voi aloittaa pidennyksen.

Tämä kuvake pysäyttää pidennyksen.

Tämän kuvakkeen avulla käyttäjä voi siirtyä takaisin viimeiseen näyttöön.

Tämän kuvakkeen avulla käyttäjä voi siirtyä eteenpäin seuraavaan näyttöön.

Tämä kuvake tarkoittaa, että käyttäjän tulisi lukea lisätietoja käyttöoppaasta.

LC0265-D 04/2022 FI

Sivu 24/56

Potilasopas ERC 4P

Malli: ERC 4P

b) Virtapainikkeen merkkivalot

Vilkkuva
keltainen

Vilkkuva keltainen valo tarkoittaa, että ERC 4P on käynnistymässä.

Vilkkuva
keltainen ja
punainen

Järjestelmä on ladattava. Kytke virtalähde ja anna järjestelmän latautua 15
minuuttia.

Yhtenäisesti
palava
vihreä

Yhtenäisesti palava vihreä valo tarkoittaa, että ERC 4P on turvallisessa
tilassa.

Vilkkuva
vihreä
Yhtenäisesti
palava
punainen
Vilkkuva
punainen
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Vilkkuva vihreä valo tarkoittaa, että ERC 4P on valmis hoitokäyttöä
varten.

Yhtenäisesti palava punainen valo tarkoittaa, että ERC 4P:n moottori on
käynnissä ja sisäinen magneetti pyörii.

Vilkkuva punainen valo tarkoittaa, että ERC 4P:ssä on virhe. Katso
virheiden korjaamista koskevia tietoja kohdasta ”Vianmääritys”.
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c) Jos sinulla on USEAMPI kuin yksi implantti
Jos sinulla on useampi kuin yksi implantti, varmista ennen hoidon aloittamista, että implanttien
välinen etäisyys on vähintään 30 cm.
KÄYTETTÄESSÄ USEAMPAA
IMPLANTTIA

30 cm
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implanttien magneetin sijaintikohtien
välinen etäisyys on vähintään 30 cm.
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Vaihe 1: Kytke ERC päälle.
VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE
1

1. Paina ERC:n takana olevaa
virtapainiketta.

VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE
LATAUSJOHDON OLLESSA
LIITETTYNÄ
2

2. Liitä latausjohto seinäpistorasiaan.
3. Liitä latausjohdon liitin ERC:hen.

3

3
ERC 4P:n takapuoli
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ALOITUSNÄYTTÖ
Kun laitteen virta kytketään päälle, näyttöön
tulee valo ja aloitusnäyttö tulee esiin
muutaman sekunnin ajaksi. Sinun ei tarvitse
painaa mitään tässä näytössä.
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Vaihe 2: Käy läpi potilaan tiivistelmä.
Tässä osassa selitetään näytöt, jotka näkyvät näyttöruudussa ennen pidennyksen tai
lyhennyksen aloittamista.
POTILAAN TIIVISTELMÄ -NÄYTTÖ
Käynnistymisen jälkeen näkyviin tulee potilaan
tiivistelmä -näyttö. Käy läpi potilaan tiivistelmä näyttö ja varmista, että hoitomääräystiedot ovat
oikein.

1

1
2

2

”DAILY” (päivittäin) on lääkärin
päivittäistä hoitoa varten määräämä
kokonaispituus (1,00 mm). Yläpuolella
oleva numero (0,50) on määrä, joka on jo
pidennetty tai lyhennetty kyseisenä
päivänä.
”TOTAL” (yhteensä) on lääkärin hoitoa
varten määräämä kokonaispituus (50 mm).
Yläpuolella oleva numero (43,50) on
kokonaismäärä, joka on jo pidennetty tai
lyhennetty tähän mennessä.

Kun olet tarkistanut, että nämä tiedot ovat oikein,
SIIRRY
seuraavaan
näyttöön
painamalla
VIHREÄÄ NUOLIPAINIKETTA. Jos nämä
tiedot eivät ole oikein, ota yhteys lääkäriisi
välittömästi.
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POTILAAN TIIVISTELMÄ -NÄYTTÖ
3

3

ERC:hen voidaan syöttää neljä (4)
hoitomääräystä raajan pidennystä tai
lyhennystä varten, jos sinulla on useampia
implantteja. Jos lääkäri on syöttänyt
useampia hoitomääräyksiä, kunkin
hoitomääräyksen tiivistelmä tulee näkyviin
ennen hoitokerran aloittamista.
Yhtenäisesti palavat purppuranpunaiset tai
oranssit segmentit osoittavat tehtyjä
hoitokertoja, ja vilkkuvat segmentit
osoittavat nykyistä hoitokertaa, jota ollaan
tekemässä.
Sivun alareunassa näkyy ”Page 1 of 2”
(sivu 1/2), jos hoitomääräyksiä on lisää
toisella sivulla.

Kun olet tarkistanut nämä tiedot, SIIRRY seuraavaan
näyttöön
painamalla
VIHREÄÄ
NUOLIPAINIKETTA. Jos näytetyt tiedot eivät ole
oikein, ota yhteys lääkäriisi välittömästi.
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Vaihe 3: ERC:n kohdistaminen implantin magneetin päälle.
IMPLANTIN SIJAINNIN NÄYTTÖ

A
C

B

1

D

E
F

PRECICE-implantilla on kuusi mahdollista
sijaintikohtaa:
(A) vasen sääriluu, (B) oikea sääriluu
(C) vasen reisiluu, (D) oikea reisiluu
(E) vasen olkaluu, (F) oikea olkaluu
1

Oman implanttisi sijaintikohta näytetään.
Pidennettävä
raaja
on
korostettu
purppuranpunaisena. Tässä esimerkissä on
korostettuna OIKEA REISILUU.

Kun olet kohdistanut ERC:n, paina siinä olevaa
vilkkuvaa VIHREÄÄ SIIRRY-painiketta.
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ERC:N KOHDISTAMINEN
1. Suuntaa ERC kohti potilaan jalkateriä
näytön ohjeiden mukaisesti.
2. Keskitä ERC kohdistusviivojen avulla
PRECICE-implantin ja jalassasi olevan
merkin päälle.
3. Käynnistä hoitokerta painamalla
VIHREÄÄ SIIRRY-painiketta.
4. Hoito on nyt käynnistynyt.

Oikean reisiluun esimerkki

Esimerkkikuva oikean reisiluun hoidosta.
Huomaa: jos ERC tuntuu epämiellyttävältä
reisiluun päällä, voit käyttää suojana ohutta
pehmustetta (esim. liinaa).

Oikean reisiluun esimerkki

Esimerkkikuva oikean sääriluun hoidosta.
Huomaa: jos ERC tuntuu epämiellyttävältä
sääriluun päällä, voit käyttää suojana ohutta
pehmustetta (esim. liinaa). Tai pidä ERC:tä
enemmän jalan ulkopuolella.
ERC:tä voidaan käyttää sääriluussa myös alla
olevan kuvan mukaisesti.

Oikean sääriluun esimerkki
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Toinen esimerkki oikean sääriluun hoidosta.
Huomaa: jos ERC tuntuu epämiellyttävältä
sääriluun päällä, kuten edellisessä esimerkissä,
ERC:tä voidaan käyttää sääriluussa myös kuvan
mukaisesti.

Oikean sääriluun esimerkki

ERC:N KOHDISTAMINEN (olkaluu)
1. Toisen henkilön tai hoitajan tulisi antaa
tämä hoito.
2. Suuntaa ERC kohti potilaan jalkateriä
näytön ohjeiden mukaisesti ja siirry
potilaan käsivarren viereen.
3. Keskitä ERC kohdistusviivojen avulla
implantin ja potilaan käsivarressa olevan
merkin päälle.
4. Käynnistä hoitokerta painamalla
VIHREÄÄ SIIRRY-painiketta.
5. Hoito on nyt käynnistynyt.
 Esimerkki oikean olkaluun hoidosta.
Oikean olkaluun esimerkki

LC0265-D 04/2022 FI

Sivu 33/56

Potilasopas ERC 4P

Malli: ERC 4P

Vaihe 4: Hoitokerran aloittaminen ja lopettaminen.
ERC on nyt toiminnassa, ja pidennys- tai
lyhennyshoitokertasi on alkanut.
1

2
2
1
3
4

3

4
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Edistymispalkki: Palkki täyttyy
implantin pidentyessä tai lyhentyessä
merkkinä hoidon edistymisestä. Kun
palkki on aivan täysi, implantti on
pidentynyt tai lyhentynyt
hoitomääräyksen mukaisen määrän ja
pysähtyy.
Etäisyyslaskuri: Tämä numero
suurenee implantin pidentyessä tai
lyhentyessä. Se pysähtyy
hoitomääräyksen mukaiseen
hoitokertakohtaiseen pituuteen.
Aikaa jäljellä: näyttää, kuinka paljon
hoitokerran aikaa on jäljellä.
Kytkeytymiskuvake: tämä kuvake
näyttää, että ERC on kytkeytynyt
implanttiin. Kun mittari osoittaa
vihreää aluetta ja näkyvissä on vihreä
valintamerkki, implantin magneetti on
kytkeytynyt ja hoito on toiminnassa.
Jos ERC ei ole kytkeytynyt implantin
magneettiin, mittari osoittaa punaista
aluetta ja näkyvissä on punainen X.
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Hoitokerta valmis!
Kun hoitokertaa varten määrätty pituus on
saavutettu, ERC pysähtyy automaattisesti.
Et voi pidentää implanttia enempää kuin
määrätyn päivittäisen hoitomääräyksen
verran.
Lopeta hoitokerta painamalla VIHREÄÄ
NUOLIPAINIKETTA.

Jos lopetit hoitokerran mutta et ole lopettanut
vielä päivittäistä pidentämistä tai
lyhentämistä, näkyviin tulee HOITOKERTA
VALMIS -näyttö. Siinä näkyy hoitokertasi
tiivistelmä.
1. Kytke ERC pois päältä painamalla
virtapainiketta.
2. Aseta ERC sen säilytyskoteloon.
3. Sulje säilytyskotelo ja sen salpa.
4. Säilytä sitä turvallisessa paikassa
poissa lasten ulottuvilta.
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Näkyviin tulee PÄIVITTÄINEN VALMIS näyttö, jos olet saavuttanut kokonaispituuden,
jonka lääkäri määräsi sinulle kyseiselle
päivälle (1,00 mm).
1. Kytke ERC pois päältä painamalla
virtapainiketta.
2. Jos käytät latausjohtoa, jätä ERC:n
virta päälle ja latausjohto liitetyksi,
kunnes ERC on ladattu täyteen.
3. Aseta ERC sen säilytyskoteloon.
4. Jos et lataa laitetta, sulje säilytyskotelo
ja sen salpa. Jos lataat laitteen, paina
kansi varovasti alas.
5. Säilytä koteloa turvallisessa paikassa
poissa lasten ulottuvilta.
Näkyviin tulee TAVOITE VALMIS -näyttö,
jos olet saavuttanut lääkärin määräämän
kokonaispituuden (50,00 mm).
1. Kytke ERC pois päältä painamalla
virtapainiketta.
2. Jos käytät latausjohtoa, jätä ERC:n
virta päälle ja latausjohto liitetyksi,
kunnes ERC on ladattu täyteen.
3. Aseta ERC sen säilytyskoteloon.
4. Jos et lataa laitetta, sulje säilytyskotelo
ja sen salpa. Jos lataat laitteen, paina
kansi varovasti alas.
5. Säilytä koteloa turvallisessa paikassa
poissa lasten ulottuvilta.
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Palauta ERC NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. -yhtiölle.

Vaihe 5: ERC:n toiminnan keskeyttäminen hoidon aikana.
Voit keskeyttää ERC:n toiminnan milloin tahansa hoitokerran aikana. Tästä ei ole mitään
haittaa, koska ERC muistaa, miten pitkälle olet edennyt. Keskeytä hoito tarvittaessa alla
olevien ohjeiden mukaisesti.

1

Voit painaa PUNAISTA
PYSÄYTYSPAINIKETTA milloin
tahansa hoidon aikana. Tämä pysäyttää
ERC:n toiminnan välittömästi.

1
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Jos punaista pysäytyspainiketta painetaan,
näkyviin tulee pysäytysnäyttö.
Kun olet valmis jatkamaan hoitoa, kohdista
ERC saman raajan päälle, jota olit
pidentämässä. Asianmukainen raaja näkyy
myös ERC:n uudelleensijoitusnäytössä.
Sijoita ERC jalassasi tai käsivarressasi olevan
merkin päälle käyttämällä apuna
kohdistusviivoja.
Kun olet sijoittanut ERC:n oikein, käynnistä
hoito uudelleen painamalla VIHREÄÄ
SIIRRY-painiketta.

Vaihe 6: Hoidon aikana mahdollisesti näkyviä näyttöjä.
Saatat nähdä ERC:n käytön aikana seuraavia näyttöjä.

SIJOITA ERC UUDELLEEN
Tämä näyttö tulee esiin, jos ERC:n kytkentä tai
yhteys implantin magneettiin katoaa.
1. Sijoita ERC uudelleen käyttämällä apuna
siinä olevia kohdistusviivoja. Katso
kohtaa ERC:n kohdistaminen.
2. Paina VIHREÄÄ SIIRRY-painiketta,
kun olet valmis jatkamaan hoitokertaa.

LC0265-D 04/2022 FI

Sivu 38/56

Potilasopas ERC 4P

Malli: ERC 4P

IMPLANTIN TILA -KUVAKKEET

1

2
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Jokin IMPLANTIN TILA -kuvakkeista tulee
näkyviin seuraavassa tapauksessa: ANTURI
PÄÄLLÄ -ominaisuus on valittuna (SENSOR ON) ja
hoitokerta on käynnissä. IMPLANTIN TILA kuvakkeet näkyvät käynnissä- tai kytkeytymätönnäytössä.
1

KYTKEYTYMÄTÖN: Tämä kuvake
tarkoittaa, ettei ERC ole kytkeytynyt
implantin magneettiin hoidon aikana.

2

KYTKEYTYNYT: Tämä kuvake tarkoittaa,
että ERC on kytkeytynyt implantin
magneettiin hoidon aikana.
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13. ERC:N LATAAMINEN
ERC saatetaan joutua lataamaan milloin tahansa hoidon aikana. ERC osoittaa, että se on
ladattava, kun 1) akun virta on vähissä tai kun 2) akun tila on kriittinen. Lataa ERC
tarvittaessa alla olevien ohjeiden mukaisesti.
AKUN VIRTA VÄHISSÄ:
1

Näyttöön tulee viesti, joka ilmoittaa, että
ERC:n akun virta on VÄHISSÄ.

2
1

2

3

Kun akun virta on vähissä, näytössä
näkyy KELTAINEN akun kuvake, jossa
on kaksi akun palkkia.

Lataa akku kytkemällä latausjohto
ERC:hen ja seinäpistorasiaan.

Kytkettyäsi ERC:n paina VIHREÄÄ
NUOLIPAINIKETTA.

3
ERC 4P:n takapuoli
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5
4
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4

Näkyviin tulee virhenäyttö, joka osoittaa,
että ERC:n akun tila on KRIITTINEN.

5

Lisäksi akun kuvake muuttuu
PUNAISEKSI ja siinä näkyy vain yksi
palkki.

ERC täytyy kytkeä virtalähteeseen akun
lataamiseksi.

AKUN TILA KRIITTINEN:

5

Kytkettyäsi ERC:n voit jatkaa edellistä
hoitoa siitä, mihin jäit, ja sulkea
virhenäytön painamalla VIHREÄÄ
NUOLIPAINIKETTA.

5
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LATAAMINEN HOIDON JÄLKEEN
6
6

Tämä viesti ponnahtaa esiin, kun
hoitokerta on päättynyt ja latausjohto on
liitetty ERC:hen.
1. Jätä ERC virta päälle ja kytkettynä
verkkovirtaan.
2. Aseta ERC koteloon johto liitettynä ja
kytkettynä verkkovirtaan.
3. Aseta kotelon kansi varovasti ERC:n
päälle. Älä salpaa kantta kiinni
latausjohdon päälle.
4. Paina VIHREÄÄ
NUOLIPAINIKETTA.

VÄÄRÄ VIRTALÄHDE
7

Tämä viesti tulee esiin, jos ERC:hen on
kytketty väärä latausjohto.

7

Kytke ERC:hen mukana toimitettu
latausjohto.
Kytkettyäsi oikean latausjohdon ERC:hen
paina VIHREÄÄ
NUOLIPAINIKETTA.
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14. TARKISTAMINEN, PUHDISTAMINEN, SÄILYTTÄMINEN
JA MUITA TIETOJA
a)

ERC:n tarkistaminen
• Tarkista ERC:n kaikkien osien kunto ennen jokaista käyttökertaa. Jos siinä näkyy
johtimia, murtumia, löystyneitä osia tai vaurioita, ota yhteys lääkäriisi osien/laitteen
vaihtamista varten.
• ERC:ssä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä yritä avata sitä.

b)

Puhdistaminen
• Puhdista ja desinfioi ERC pyyhkimällä se 70-prosenttisella isopropanolilla
kostutetuilla pyyhkeillä tai vastaavalla. Varmista, että kaikki osat ovat kuivia, ennen
kuin asetat ERC:n takaisin sen koteloon. Puhdista ja desinfioi ERC ennen kuin palautat
sen ja sen osat.
• ERC:tä ei saa hävittää jätteiden mukana. Palauta ERC ja sen osat säilytyskotelossa
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. -yhtiölle.

c)

Matkustaminen ja kansainvälinen käyttö:
• Matkustaminen hoidon aikana ei ole suositeltavaa. Jos sinun on pakko matkustaa,
keskustele asiasta etukäteen lääkärisi kanssa. Jos matkustat ulkomaille pidennyksen tai
lyhennyksen aikana, pyydä lääkäriltäsi ERC, joka toimii maassa, johon matkustat.
• Matkustaminen lentokoneessa ERC:n kanssa. ERC:tä ei voi kuljettaa
käsimatkatavarana. Jos matkustat lentokoneella, ERC täytyy pakata ruumaan meneviin
matkatavaroihin. NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. -yhtiöllä on asiakirja, joka
voidaan antaa lentoyhtiöille ERC:n kanssa matkustamista varten. Ota tarvittaessa
yhteys NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

Hävittäminen:

Ulkoista etäohjainta ei saa hävittää jätteiden mukana. Palauta se suojakotelossaan
NuVasive Specialized Orthopedicsille tai soita ja pyydä hävitysohjeet.
Laitetta ei saa hävittää polttamalla. Ulkoinen etäohjain sisältää
lantanidioksidimagneetteja, jotka tulevat erittäin kuumiksi palaessaan.
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d. ERC:n säilyttäminen, kun sitä ei ladata

ERC JA VIRTAJOHTO TULEE SÄILYTTÄÄ KOTELOSSA JA POISSA LASTEN
ULOTTUVILTA, KUN LAITE EI OLE KÄYTÖSSÄ.
1. Aseta ERC ja latausjohto säilytyskoteloon.
2. Varmista, että kaikki osat ovat kotelon
sisällä eivätkä kosketa kotelon reunoja.
3. Sulje, salpaa ja lukitse kotelo.
4. Kun ERC on suljetun säilytyskotelon
sisällä, sen lähellä saa olla metallia.
5. Säilytä koteloa sisätiloissa. Älä säilytä sitä
lähellä lämmitintä tai takkaa tai muualla,
missä voi olla erittäin kuuma tai kylmä.
(ERC:tä ei saa säilyttää yli 60 ºC:n tai
alle
-10 ºC:n lämpötilassa.)

e. ERC:n säilyttäminen, kun sitä ladataan

ERC JA VIRTAJOHTO TULEE SÄILYTTÄÄ KOTELOSSA JA POISSA LASTEN
ULOTTUVILTA, KUN LAITE EI OLE KÄYTÖSSÄ.
1. Kun lataat ERC:tä hoitokertojen välillä,
aseta se säilytyskoteloon ja pidä virta
päällä.
2. Varmista, että kaikki osat ovat kotelon
sisällä eivätkä kosketa kotelon reunoja.
3. ÄLÄ salpaa ja lukitse koteloa
latausjohdon ollessa kytkettynä
seinäpistorasiaan ja ERC:hen. Kotelon
salpaaminen ja lukitseminen voi rikkoa
latausjohdon.
4. Aseta kotelon kansi varovasti ERC:n
päälle.
5. Kun ERC on suljetun säilytyskotelon
sisällä ja kannen peittämänä, sen lähellä
saa olla metallia.
6. Säilytä koteloa sisätiloissa. Älä säilytä sitä
lähellä lämmitintä tai takkaa tai muualla,
missä voi olla erittäin kuuma tai kylmä.
(ERC:tä ei saa säilyttää yli 60 ºC:n tai
alle -10 ºC:n lämpötilassa.)
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15. LISÄTIETOJA TILASTASI
Elämäntapamuutokset
Rajoita toimintojasi ja yritä olla varaamatta jalkaasi tai käsivarteesi hoidon aikana. Rasittavat
toimet ja jalkaan tai käsivarteen varaaminen voivat aiheuttaa vamman. Ne saattavat myös
rikkoa implantin. Lääkäri saattaa neuvoa sinua käyttämään esim. kainalosauvoja tai
pyörätuolia, jotta et varaa liikaa raajaasi hoidon aikana. Jos implantti on käsivarressasi, lääkäri
saattaa neuvoa sinua käyttämään kantosidettä.
ÄLÄ osallistu minkäänlaiseen voimakkaita iskuja aiheuttavaan urheiluun koko sinä aikana,
kun sinulla on implantti. Tällaisia urheilulajeja ovat mm. painonnosto, volttien tekeminen,
voimistelu ja soutu. Voit harrastaa näitä lajeja sitten, kun lääkärisi antaa siihen luvan.
Elämäntapojen muutokset hoidon eri vaiheiden aikana:
Implantointi: Sinut otetaan sisään sairaalaan ja sinun on ehkä jäätävä sinne joksikin aikaa
leikkauksen jälkeen. Tämä aika on yleensä 5 päivää. Tänä aikana toimintosi ovat
rajoitettuja etkä voi olla kotona.
Pidentäminen/lyhentäminen: Lääkäri neuvoo sinua olemaan varaamatta raajaasi, jossa
implantti on. Saatat tarvita kainalosauvat tai pyörätuolin voidaksesi liikkua, jos implantti
on alaraajassa. Käyt säännöllisesti (yleensä kerran viikossa) lääkärin luona tarkastuksessa.
Luutuminen: Tämänkin vaiheen aikana sinun tulee olla varaamatta raajaasi, jossa
implantti on. Lääkärisi antaa sinulle raajaan varaamista koskevat ohjeet. Saatat yhä tarvita
kainalosauvoja tai pyörätuolin, jos implantti on alaraajassa, sillä liikkuvuutesi on
rajoitettua. Lisäksi käyt säännöllisesti (yleensä kuukausittain) lääkärin luona
tarkastuksessa.
Poistaminen: Kun luusi on parantunut, sinulle täytyy tehdä toinen leikkaus PRECICEimplantin poistamiseksi. Tällä kerralla olet sairaalahoidossa toipumisvaiheen ajan. Tänä
aikana toimintosi ovat rajoitettuja etkä voi olla kotona.
Hoito-ohjelman noudattamisen tärkeys
On tärkeää, että noudatat lääkärisi antamaa hoitoaikataulua ja hoitomääräystä. Katso
tarvittaessa tietoja tästä oppaasta. Jos et noudata lääkärisi antamia ohjeita, PRECICE-implantti
ei ehkä pitene tai lyhene oikein. Sinulle saatetaan joutua tekemään lisäleikkaus.
Lääkärisi kertoo, milloin sinun tarvitsee palata vastaanotolle. Yleensä vastaanotolla tulee
käydä kerran viikossa pidennys- tai lyhennysvaiheen aikana. Luutumisvaiheen aikana
käyntejä on noin kerran kuukaudessa. Jos ERC:hen tulee vika, ota yhteys lääkäriisi saadaksesi
uuden ERC:n.
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Keskustele lääkärin kanssa mahdollisesta kivusta tai epämukavuuden tunteesta, joita sinulla
saattaa olla. Lääkärisi saattaa haluta muuttaa hoitomääräystäsi hoidon aikana, jos sinulla on
kipua tai epämukavuuden tunnetta.
Keskustele asiasta lääkärisi kanssa, jos sinulla on hoitoasi koskevia kysymyksiä. Lisäksi
lääkäri voi antaa lisätietoja PRECICE-järjestelmästä.

16) VIANMÄÄRITYS (VIRHEET)
Tässä osassa luetellaan ongelmia, joita saatat kohdata käyttäessäsi ERC:tä, ja annetaan
vianmääritystä koskevia ohjeita.
Jos et pysty korjaamaan ongelmaa, pyydä apua lääkäriltäsi.

a. Ongelmien ratkaiseminen
Ongelma
Sinulta jäi hoito
tekemättä.

Mahdollinen syy

Mahdollinen ratkaisu

Unohdit hoitokertasi.

Pyydä apua lääkäriltäsi.
1.

Näyttöruudun valo
ei syty.

ERC:ssä ei ole virtaa.

2.

Ota yhteyttä NuVasive
Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

ERC on vioittunut.
ERC on murtunut
tai vioittunut.

ERC
on
vahingossa.

Hoitomääräyksesi
on väärä.

Hoitomääräyksesi
ohjelmoitu väärin.

LC0265-D 04/2022 FI

Varmista, että ERC:n akku on ladattu,
kytkemällä latausjohto ERC:hen ja
toimivaan pistorasiaan.
Jos latausjohto on jo kytketty, kokeile
kytkeä
se
johonkin
toiseen
pistorasiaan.
Specialized

pudonnut Älä käytä ERC:tä. Pyydä uusi ERC
lääkäriltäsi.
on

Ota yhteys lääkäriisi.
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Ongelma
Hoitokertaa ei
tarvita -näyttö
tulee näkyviin
(Hoitokerta
valmis).

Mahdollinen syy

Malli: ERC 4P

Mahdollinen ratkaisu

Odota seuraavaan päivään. (Päivittäinen
Olet
saavuttanut
maksimi lasketaan käyttämällä 24 tunnin
päivittäisen hoitotarpeesi.
ajastinta.)

b. Virhekoodit
Jos sinulla on hoitomääräystä koskevia kysymyksiä, ota yhteys lääkäriisi. Jos sinulla ERC:tä
koskevia kysymyksiä, ota yhteys NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. -yhtiöön (puh. +1 855
435 5477).
ERC:n VIRHEKOODIT

VIRHENÄYTTÖ
Tämä näyttö tulee näkyviin, jos ERC:ssä on
toimintahäiriö.
Virhekoodista riippuen ota yhteyttä lääkäriisi tai
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. -yhtiöön ja
ilmoita heille virhekoodin numero. Saat heiltä
lisäohjeita ja mahdollisesti uuden ERC:n.
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MAHDOLLINEN
VIRHEKOODI

Koodi 020

Koodi 021

Koodi 064

Koodi 069
Koodi 071
Koodi 083
Koodi 084
Koodi 85

Koodi 86
Koodi 87
Koodi 88
Koodi 89
Koodi 86

Koodi 93
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KUVAUS

Malli: ERC 4P
TOIMINTAOHJEET

Virtapainike jää kiinni

Tämä virhe tapahtuu, jos virtapainike jää kiinni. Varmista,
ettei virtapainiketta pidetä painettuna, kun ERC on
kytkettynä päälle. Jos tämä virhe jatkuu siitä huolimatta,
ERC täytyy vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

ERC:n toimintahäiriö

Irrota virtalähde ja pidä virtapainiketta painettuna
useita sekunteja, kunnes virtapainikkeen merkkivalo
sammuu. Odota useita minuutteja, jotta näyttö
sammuu, ja käynnistä sitten ERC.

ERC:n toimintahäiriö

Sammuta ERC painamalla virtapainiketta tai pitämällä sitä
painettuna ja käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos tämä
virhe jatkuu siitä huolimatta, ERC 4P täytyy vaihtaa. Ota
yhteyttä NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. yhtiöön.

ERC:n toimintahäiriö

ERC täytyy vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

Komponenttivirhe

Tämä virhe tapahtuu, jos ERC:hen liitettynä oleva
latausjohto ei toimi. Sammuta ERC ja irrota latausjohto.
ERC täytyy vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

ERC:n toimintahäiriö

ERC täytyy vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

Järjestelmävirhe

Sammuta ERC ja käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos
tämä virhe jatkuu, ERC täytyy vaihtaa. Ota yhteyttä
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

Moottorivirhe

Tämä virhe tapahtuu, jos ERC:n moottori käy liian
suurella nopeudella. Sammuta ERC. Irrota latausjohto, jos
se on liitetty ERC:hen. ERC täytyy vaihtaa. Ota yhteyttä
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. -yhtiöön.
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Koodi 94

Koodi 100

Koodi 104

Koodi 105

Koodi 106

Koodi 114
Koodi 116
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Moottorivirhe

Tämä virhe tapahtuu, jos ERC:n moottori käy liian
pienellä nopeudella. Sammuta ERC painamalla
virtapainiketta tai pitämällä sitä painettuna ja käynnistä
järjestelmä uudelleen. Jos tämä virhe jatkuu, ERC täytyy
vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

Järjestelmävirhe

Tämä näyttö tulee näkyviin, jos ERC:ssä on järjestelmän
tiedonsiirtohäiriö. Sammuta ERC painamalla
virtapainiketta tai pitämällä sitä painettuna ja käynnistä
järjestelmä uudelleen. Jos tämä virhe jatkuu, ERC täytyy
vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive Specialized Orthopedics,
Inc. -yhtiöön.

Moottorin väärästä
toiminnasta johtuva
virhe

Tämä virhe tapahtuu, jos havaitaan, että moottori toimii,
kun sen ei pitäisi toimia. Ota ERC välittömästi pois
keholta, aseta se koteloon ja sammuta pitämällä
virtapainiketta painettuna. Yritä käynnistää laite uudelleen
sen jälkeen kun se on sammutettu. Jos ERC ei käynnisty
uudelleen, se on vaihdettava, koska moottori ei toimi
oikein. ERC täytyy vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

Moottorin väärästä
toiminnasta johtuva
virhe

Tämä virhe tapahtuu, jos havaitaan, että moottori toimii
vastakkaiseen suuntaan hoidon aikana. ERC täytyy
vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

Moottori ei pyöri -virhe

Tämä virhe tapahtuu, jos havaitaan, ettei moottori pyöri
hoidon aikana. ERC täytyy vaihtaa. Ota yhteyttä
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

Moottorin pyörimisvirhe

Sammuta ERC painamalla virtapainiketta tai
pitämällä sitä painettuna ja käynnistä järjestelmä
uudelleen. Jos tämä virhe jatkuu, ERC täytyy vaihtaa.
Ota yhteyttä NuVasive Specialized Orthopedics,
Inc. -yhtiöön.
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Moottorivika-virhe

Tämä virhe tapahtuu, jos moottorissa havaitaan ongelma.
Tämä voi tapahtua, jos moottori on ollut toiminnassa
pitkään. Anna moottorin jäähtyä. Sammuta ERC
painamalla virtapainiketta tai pitämällä sitä painettuna ja
käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos tämä virhe jatkuu siitä
huolimatta, ERC täytyy vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

Lämpötila liian korkea

Tämä virhe tapahtuu, jos ERC 4P:n lämpötila on liian
korkea. ERC täytyy asettaa viileämpään paikkaan ja sen
on annettava jäähtyä. Jos tämä virhe jatkuu, ERC täytyy
vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

Lämpötila liian matala

Tämä virhe tapahtuu, jos ERC 4P:n lämpötila on liian
matala. ERC täytyy asettaa lämpimämpään paikkaan ja
sen on annettava lämmetä. Jos tämä virhe jatkuu, ERC
täytyy vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

Koodi 140
Koodi 141

Akkuvirhe

Tämä tapahtuu, jos akussa on toimintahäiriö. ERC täytyy
vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

Koodi 142

Akkuvirhe

Tämä tapahtuu, jos akussa on toimintahäiriö. Kytke
virtalähde, jotta voit käyttää ERC:tä.

Koodi 143

Akku liian kuuma -virhe

Tämä virhe tapahtuu, jos ERC:n akku on liian kuuma.
ERC täytyy asettaa viileämpään paikkaan ja sen on
annettava jäähtyä. Jos tämä virhe jatkuu, ERC täytyy
vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

Koodi 144

Akkuvirhe

ERC täytyy vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

Akun virta vähissä virhe

Tämä virhe tapahtuu, jos akun virta on vähissä. Kytke
latausjohto ERC:hen. Jos tämä virhe jatkuu, ERC täytyy
vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

Akkuvirhe

Tämä tapahtuu, jos akussa on toimintahäiriö. ERC täytyy
vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

Koodi 121

Koodi 130

Koodi 131

Koodi 145

Koodi 146
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Koodi 147

Koodi 200
Koodi 201

17.

Malli: ERC 4P

Akkuvirhe

Tämä tapahtuu, jos akussa lataamisessa on toimintahäiriö.
Kytke virtalähde, jotta voit käyttää ERC:tä.

Järjestelmävirhe

Sammuta ERC painamalla virtapainiketta tai pitämällä sitä
painettuna ja käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos tämä
virhe jatkuu, ERC täytyy vaihtaa. Ota yhteyttä NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc. -yhtiöön.

TEKNISET TIEDOT

Kuvaus
Näytetyn liikkeen tarkkuus

Luokitus
± 10 % + ± 0,3

Yksikkö
mm

Käyttölämpötila
Käyttöympäristön suhteellinen kosteus
Säilytyslämpötila
Säilytysympäristön suhteellinen kosteus

5–35
30–95 (ei kondensoitumista)
-10–60
5–95 (ei kondensoitumista)

o

Tulojännite (yksivaiheinen)
Käyttötaajuus
Tulovirta (maksimi)

80–230
47/63
1

VAC
Hz
A

Paino: ERC 4P
ERC 4P ja kantolaukku

3,4
10,4

kg
kg

Kuvaus
Suojausluokka sähköiskuja
vastaan
Liityntäosan tyyppi
sähköisku- ja vuotovirta
Defibrillaatioluokitus
Käyttö anesteettien kanssa
Sterilointimenetelmä
Ympäristön saastumisaste
Ylijänniteluokka
Suojaus nesteiltä
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C
%
o
C
%

Luokitus
Luokka II, ei riipu suojamaadoituksesta, kaksoiseristetty
Tyyppi BF (keho kelluva)
Ei defibrillaation kestävä
Tätä laitetta EI saa käyttää syttyvien anesteettien läheisyydessä (ei AP eikä APG)
Steriloimaton
Ympäristön saastumisaste 2 (toimistoympäristö)
Luokka II
IPX0 Ei suojattu nesteiden tunkeutumiselta
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – häiriönpäästöt
ERC on tarkoitettu käytettäväksi alla määritettyjä sähkömagneettisia olosuhteita vastaavassa ympäristössä.
Asiakkaan tai ERC:n käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään tällaisessa ympäristössä.
Häiriötesti
Vaatimustenmukaisuus
Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet
Precice-järjestelmän ERC 4P saattaa normaalin käytön
yhteydessä säteillä tahatonta sähkömagneettista
Radiotaajuuspäästöt
energiaa. Tämä säteily ei ylitä sallittuja rajoja, jotka on
Luokka B
CISPR 11
asetettu käytölle, joka tapahtuu asuinrakennuksissa tai
rakennuksissa, jotka on kytketty suoraan
pienjänniteverkkoon.
Radiotaajuuspäästöt
ERC sopii käytettäväksi kaikissa rakennuksissa,
Luokka B
CISPR 11
mukaan lukien asuinrakennukset ja rakennukset, jotka
on kytketty suoraan julkiseen, kotitalouksille virtaa
Harmoniset päästöt
Vaatimustenmukainen
jakavaan pienjänniteverkkoon.
IEC 61000-3-2
Jännitevaihtelut/välkyntä
Vaatimustenmukainen
IEC 61000-3-3
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto
ERC on tarkoitettu käytettäväksi alla määritettyjä sähkömagneettisia olosuhteita vastaavassa ympäristössä.
Asiakkaan tai ERC:n käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään tällaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti
IEC 60601
Vaatimustenmukaisuustaso
Sähkömagneettinen
-testitaso
ympäristö – ohjeet
Staattinen
± 2, 4, 8 kV (kosketus)
Lattioiden tulee olla puuta,
purkaus (ESD)
betonia tai keraamista laattaa.
IEC 61000-4-2
± 2, 4, 8, 15 kV (ilma)
Jos lattiat on päällystetty
Vaatimustenmukainen
synteettisellä materiaalilla,
± 2, 4, 8 kV (epäsuora,
suhteellisen kosteuden täytyy
HCP ja VCP)
olla vähintään 30 %.
Transienttipurske
± 2 kV
Verkkovirran tulee vastata
virransyöttöjohdoille
laadultaan tyypillisen liike- tai
Vaatimustenmukainen
IEC 61000-4-4
sairaalaympäristön
verkkovirtaa.
Syöksyjännite
±1 kV linjasta/linjoista
Verkkovirran tulee vastata
IEC 61000-4-5
linjaan/linjoihin
laadultaan tyypillisen liike- tai
Vaatimustenmukainen
sairaalaympäristön
±2 kV linjasta/linjoista
verkkovirtaa.
maahan
Jännitekuopat, lyhyet
Verkkovirran tulee vastata
katkot ja
Lyhyet katkot:
laadultaan tyypillisen liike- tai
jännitevaihtelut
sairaalaympäristön
virransyöttöjohdoissa 0 % ½ jakson ajan
verkkovirtaa. Jos PreciceIEC 61000-4-11
0 % 1 jakson ajan
järjestelmän ERC 4P:n
70 % 25 jakson ajan 50
käyttäjä tarvitsee
Vaatimustenmukainen
Hz:n taajuudella
verkkovirtakatkojen aikana
70 % 30 jakson ajan
laitteen jatkuvaa käyttöä, on
60 Hz:n taajuudella
suositeltavaa, että ERC 4P:n
virtalähteenä käytetään
katkotonta tehonlähdettä.
Verkkotaajuuden (50 30 A/m 230V:n
Verkkotaajuuden
Hz) magneettikenttä
jännitteellä
magneettikenttien tulee vastata
IEC 61000-4-8
tasoltaan tyypillisessä
liiketoiminta- tai
Vaatimustenmukainen
sairaalaympäristössä
sijaitsevan tyypillisen
sijaintikohteen
magneettikenttiä.
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto
ERC on tarkoitettu käytettäväksi alla määritettyjä sähkömagneettisia olosuhteita vastaavassa ympäristössä.
Asiakkaan tai ERC:n käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti
IEC 60601 VaatimustenSähkömagneettinen ympäristö – ohjeet
TESTITASO
mukaisuustaso

Johtuva
radiotaajuus
IEC 61000-4-6
Säteilevä
radiotaajuus
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz
3 V/m
80 MHz – 2,5 GHz

3 Vrms
3 V/m

Siirrettäviä ja kannettavia radiotaajuisia
tietoliikennelaitteita ei saa käyttää lähempänä mitään
ERC:n osaa, mukaan lukien kaapelit, kuin mikä on
lähettimen taajuuden mukaisella kaavalla laskettu
suositeltu suojaetäisyys.
Suositeltu suojaetäisyys
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 80–800 MHz
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 800 MHz – 2,5 GHz
missä P on lähettimen suurin nimellislähtöteho
watteina (W) lähettimen valmistajan mukaan ja d on
suositeltu suojaetäisyys metreinä (m).
Kiinteiden radiotaajuuslähettimien
kentänvoimakkuuksien on oltava
sähkömagneettisella paikkatutkimuksellaa
määritettyinä kunkin taajuusalueen
vaatimustenmukaisuustasoa pienempiä.b
Häiriötä voi esiintyä seuraavalla symbolilla merkityn
laitteiston läheisyydessä:

HUOMAUTUS 1 Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta.
HUOMAUTUS 2 Nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettisen säteilyn etenemiseen
vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastukset.
a). Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelinten (matkapuhelinten tai langattomien puhelinten) ja
maaradiojärjestelmien ja radioamatööri-, AM- ja FM-radiolähetysten ja TV-lähetysten tukiasemien,
kentänvoimakkuuksia ei ole mahdollista ennustaa teoreettisesti riittävällä tarkkuudella. Kiinteiden
radiotaajuuslähettimien aiheuttaman sähkömagneettisen ympäristön arvioimiseksi tulisi harkita
sähkömagneettisen paikkatutkimuksen suorittamista. Jos ERC:n käyttöympäristössä mitattu kentänvoimakkuus
on suurempi kuin edellä mainittu asianmukainen radiotaajuutta koskeva vaatimustenmukaisuustaso, ERC:tä on
tarkkailtava sen normaalin toiminnan varmistamiseksi. Jos ERC:n havaitaan toimivan normaalista poikkeavalla
tavalla, lisätoimet saattavat olla tarpeen, esim. ERC:n asennon tai sijainnin muuttaminen.
b. Taajuusalueella 150 kHz – 80 MHz kentänvoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.
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Suositeltavat suojaetäisyydet siirrettävien ja kannettavien radiotaajuisten tietoliikennelaitteiden ja ulkoisen
etäohjaimen välillä
ERC on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa radiotaajuussäteilyn aiheuttamat häiriöt
ovat hallittuja. Asiakas tai ERC:n käyttäjä voi auttaa ehkäisemään sähkömagneettisia häiriöitä pitämällä
kannettavat ja siirrettävät radiotaajuiset tietoliikennelaitteet (lähettimet) niiden suurinta lähtötehoa vastaavalla
minimietäisyydellä ERC:stä seuraavien suositusten mukaisesti.
Lähettimen suurin
Suojaetäisyys lähettimen taajuuden mukaan
nimellislähtöteho
m
W
150 kHz – 80 MHz
80–800 MHz
800 MHz – 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
Lähettimille, joiden suurinta lähtötehoa ei ole mainittu edellä, voidaan arvioida suositeltu suojaetäisyys d metreinä
(m) käyttämällä lähettimen taajuuden mukaista yhtälöä, jossa P on lähettimen suurin lähtöteho watteina (W)
lähettimen valmistajan mukaan.
HUOMAUTUS 1 Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz käytetään korkeamman taajuusalueen mukaista
suojaetäisyyttä.
HUOMAUTUS 2 Nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettisen säteilyn etenemiseen
vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastukset.

Tässä käsitellyt tuotteet voivat olla yhden tai useamman seuraavassa osoitteessa luetellun
patentin suojaamia: www.nuvasive.com/pat.
NuVasive Netherlands B.V.
Jachthavenweg 109A
1081 KM Amsterdam
Alankomaat
Puhelin: +31 20 72 33 000
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.
101 Enterprise, Suite 100
Aliso Viejo, CA 92656
USA
Puhelin: 1 855 435 5477
Sähköposti: csdepartment@nuvasive.com
Australialainen edustaja
Life Healthcare Pty Ltd.
Level 8, 15 Talavera Road
North Ryde NSW 2113
Australia
NuVasive Switzerland GmbH
c/o Domenghini & Partners AG
Falkengasse 3
6004 Luzern, Sveitsi
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Vastuuhenkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa:
NuVasive UK Limited
Suite B, Ground Floor, Caspian House
The Waterfront, Elstree Herts
Yhdistynyt kuningaskunta
only (vain lääkärin määräyksestä)

101 Enterprise, Suite 100 | Aliso Viejo, CA 92656, USA Puhelin: +1 855 435 5477 | Faksi: +1 949 837 3664
© 2017. NuVasive, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
on NuVasive, Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. PRECICE on NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. on NuVasive Inc. -yhtiön tavaramerkki.
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