
 
Pasienthåndbok for ERC 4P  Modell: ERC 4P 

 

LC0265-D 04/2022  NO                                                                                                                                               Side 1 av 53  

 
 
 

Ekstern fjernkontroll ERC 4P 
 

Pasienthåndbok 
 
 
 

 
 



 
Pasienthåndbok for ERC 4P  Modell: ERC 4P 

 

LC0265-D 04/2022  NO                                                                                                                                               Side 2 av 53  

FORSIKTIG: FØDERAL LOV I USA BEGRENSER SALGET AV DENNE ENHETEN TIL LEGER ELLER SOM 
FORESKREVET AV EN LEGE. 

 
 

Til leger: Rådfør deg med operatørhåndboken for PRECICE ERC og bruksanvisningen for 
PRECICE for klinisk oppsett og informasjon for helsepersonell. Gi hver pasient en PRECICE 
ERC pasienthåndbok, og gå gjennom den sammen med pasienten før behandling. Pass på å 
notere pasientens forordning på neste side. 

 
 

Til pasienter: Les hele dette heftet før du bruker PRECICE ERC. Du kan rådføre deg med dette 
heftet når som helst under behandlingen. Du kan dessuten snakke med legen om ting du eventuelt 
lurer på. 

 
 
 
 
 
 

GENERELL KONTAKTINFORMASJON: 
 
 
 
 

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

plassering 
Lengde per økt 
(f.eks.: 0,25 mm) 

Økter per dag 
(f.eks.: 4 ganger/dag) 

Daglig sum: 
(f.eks.: 1,00 mm) 

     
     
     
     

Hvor ERC skal plasseres under hver økt: 
(Sett ring rundt generell plassering – det vil være et bestemt merke på beinet eller armen) 

 

IMPLANTAT NR. 1 
 
 Høyre bein 
 Venstre bein 
 Høyre arm 
 Venstre arm 
 Tibia 
 Femur 
 Humerus 

HØYRE SIDE VENSTRE SIDE 
 
 
 
 

Humerus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femur 
 
 
 
 

Tibia 

 
 
 
 

Humerus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femur 
 
 
 
 

Tibia 

IMPLANTAT NR. 2 
 
 Kun ett implantat 

 
 Høyre bein 
 Venstre bein 
 Høyre arm 
 Venstre arm 
 Tibia 
 Femur 
 Humerus 

Spesielle merknader (eksempel: Skal alltid bruke krykker):     
 

 
Trenger du hjelp? Ring: 

Min leverandør:      
Tlf.:      

Min lege:      
Tlf.:      
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2. SYMBOLDEFINISJON 
 

Du finner en symbolordliste på https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary 
Se tabellen nedenfor for symboler som gjelder spesifikt for ERC 4P.  
 

Symbol Definisjon 

IPX0 Enheten har ingen spesiell beskyttelse mot 
væskeinntrenging. 

    

Gå tilbake-tast(er): Når disse berøringsskjermtastene 
vises og en bruker trykker på dem, kan brukeren gå 
tilbake til et tidligere skjembilde eller 
programvaretilstand.  
 

 

Fortsett-tast: Når denne berøringsskjermtasten vises og 
en bruker trykker på den, kan brukeren gå til neste 
skjermbilde eller programvaretilstand. 
 

 

Tasten Tilbakestill verdien: Når denne 
berøringsskjermtasten vises og en bruker trykker på den 
ved siden av en verdi, blir denne verdien tilbakestilt.   
 

 

Klinisk tast: Med denne berøringsskjermtasten kan en 
kliniker få tilgang til programvaremoduser som pasienter 
ikke har tilgang til. Man trenger en passkode for å få 
tilgang til disse modusene. 

 

Klinisk tast (i pasientmodus): Med denne 
berøringsskjermtasten kan en kliniker få tilgang til 
programvaremoduser som pasienter ikke har tilgang til. 
Man trenger en passkode for å få tilgang til disse 
modusene. 

 

Kontrollknappen, blinker grønt: En digital knapp på 
berøringsskjermen brukes av brukerne til å starte 
behandling. 

 

Kontrollknapp, lyser rødt: En digital knapp på 
berøringsskjermen brukes av brukerne til å sette 
behandlingen på pause eller stanse den. 
 
  

 

Innstillingsstrek: Dette streksymbolet på ERC 4P angir 
midten på magnetlengden i ERC 4P. Det kan brukes til å 
stille inn ERC-magneten etter implantatmagneten basert 
på strekene eller stingene på pasientens lem. 

  

https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary
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ERC 4P plasseringsretning med PILER: Dette symbolet 
og etikettene angir retning til ERC 4P relativ til 
pasienten. Pasienten skal kunne se dette symbolet mens 
pilene peker mot føttene sine. VENSTRE viser at 
venstre side av enheten er plassert på venstre side av 
pasienten. HØYRE viser at høyre side av enheten er 
plassert på høyre side av pasienten. 

 

ERC 4P plasseringsretning med PILER: Dette symbolet 
og etikettene angir retning til ERC 4P relativ til 
pasienten. 

 

Registrering av manglende implantatkopling: Dette 
ikonet viser at ERC 4P ikke har registrert en 
implantatmagnet eller magnetrotering. 

 

Registrering av implantatkopling: Dette symbolet viser 
at ERC 4P har registrert implantatmagneten og den 
roterer som den skal.  

 

 
 

Skjermbilde for anatomisk instruksjon 
 
Pasientens venstre eller høyre femur, tibia eller humerus 
er uthevet på skjermen, slik at du kan identifisere 
nøyaktig hvilket lem som inneholder PRECICE-
implantatet.  Det er seks (6) mulige plasseringer for 
implantatet. Bare én av dem vil bli vist med en lilla 
farge. 

 

 

Systemfeilskjerm 
 
Dette skjermbildet kommer fram på kontrollpanelet når 
det har oppstått en feil med driften av ERC 4P. 
 
I denne figuren er «KODE: 104» oppgitt som et 
eksempel.  Skjermbildet kan ha en annen kode og andre 
opplysninger. 
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3. DEFINISJONER OG ORDLISTE 
 

Dette avsnittet inneholder definisjoner på ord som brukes i denne veiledningen. 

Aktivt medisinsk utstyr: Betegnelsen «aktiv» betyr enhver medisinsk enhet som trenger tilførsel av 
kraft. Kraft kan tilføres på flere måter, som elektrisitet, batteri eller gass. Eksempler på aktivt utstyr 
omfatter ventilatorer, pacemakere og pasientovervåkningsenheter. 

Aktuator: Den delen av PRECICE-enheten som kan forandre lengde når den aktiveres. 

Kontraindikasjon: Enhver tilstand som gjør at bruk av PRECICE-systemet er uønsket eller 
uhensiktsmessig. 

Kopling: Magnetisk parring av ERC til PRECICE-enheten. 

Distraksjon: Distraksjon betyr å utvide eller forlenge. PRECICE-systemet brukes til distraksjon eller 
retraksjon av ben. 

Retraksjon: Retraksjon betyr å forkorte. PRECICE-systemet brukes til distraksjon eller retraksjon av 
ben. 

Elektronisk enhet: Dette omfatter enhver enhet som har en strømledning som er koblet til strømkilde 
eller batteridrevet. Noen eksempler omfatter datamaskiner og mobiltelefoner. 

ERC: ERC henviser til External Remote Controller, eller ekstern fjernkontroll. ERC brukes til å justere 
PRECICE-enheten som er i beinet eller armen din fra utsiden av kroppen. ERC-systemet består av ERC-
enheten og en ladeledning. 

Femur: Femur er det samme som lårbenet. Det er det største benet i kroppen og befinner seg mellom 
hoften og kneet. 

Humerus: Humerus er det øvre armbenet. Dette er benet mellom skulderen og albuen. 

Implantat: Et implantat er en enhet som settes inn i kroppen i en viss periode. 

Intramedullært: Intramedullært betyr inne i benet. 

MR-skanning: MR-skanning betyr magnetresonanstomografi, som er en medisinsk teknikk for å 
visualisere strukturer inne i kroppen. 

Osteopeni: Osteopeni er en tilstand der bentettheten er lavere enn normalt. 
Pacemaker: En kunstig enhet for stimulering av hjertemuskelen og regulering av sammentrekningene til 
hjertet. 

PRECICE-enhet: PRECICE-enheten er det justerbare implantatet som implanteres i ett av bena i beinet 
(tibia eller femur) eller armbenet (humerus). Det forlenges ved hjelp av ERC fra utsiden av kroppen. 

Regenerering: Regenerering betyr ny vekst. I denne veiledningen viser det til dannelse av nytt benvev. 

Tibia: Tibia (eller skinnebenet) er det store benet mellom kneet og ankelen. 

Feilsøking: Prosessen med å løse problemer eller finne ut hvorfor noe ikke fungerer som det skal. 
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4. INDIKASJONER FOR BRUK: Hvorfor bruke PRECICE? 
 
Den eksterne fjernkontrollen fra NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. (NSO) modell ERC 
4P er et bærbart, håndholdt system som brukes til distraksjon eller retraksjon av Precice-
systemene på en ikke-invasiv måte. 

 
Indikasjonene for bruk av ERC 4P i sammenheng med Precice-systemet (deriblant Precice IMLL, 
Precice Unyte, Precice Stryde og Precice bentransport) kan brukes ved lemforlengelse, til åpen og 
lukket bruddfesting, pseudoartrose, feil sammenvoksing og mangel på sammenvoksing eller 
bentransport i lange knokler. 
 
Indikasjonene for bruk av ERC 4P i sammenheng med Precice platesystem kan brukes ved 
lemforlengelse, til åpen og lukket bruddfesting, pseudoartrose, feil sammenvoksing og mangel på 
sammenvoksing i pediatriske pasienter og voksne pasienter som er kortvokste. 
 
Indikasjoner for bruk av ERC 4P i sammenheng med Precice ankelstøttesystem skal brukes til 
fusjon av tibia-talus-calcaneus. Når det brukes til TTC-fusjon, kan Precice Ankelstøttesystem 
brukes til åpen og lukket bruddfiksasjon, pseudartrose, feil sammenvoksing og mangel på 
sammenvoksing eller bentransport i lange knokler.ved sden av fusjonsstedet. Enheten kan brukes 
til påfølgende lemforlengelse når fusjon av tibia-talus-calcaneus er oppnådd. 

Etter at legen har implantert PRECICE-implantatet i lemmet, bruker du ERC til å gjøre enheten 
lengre eller kortere. Forlengelses-/forkortelsesfasen starter vanligvis 5 dager etter operasjonen. Du 
vil gjøre PRECICE-implantatet litt lengre eller kortere hver dag (vanligvis ca. 0,75 til 1 mm per 
dag). Denne delen av behandlingen kan vare opptil 80 dager. Legen vil fortelle deg hvor mye og 
hvor ofte du skal justere PRECICE-implantatet. Du vil vanligvis besøke legen én gang i uken for 
å kontrollere fremgangen. Legen vil kanskje ta røntgenbilder av beinet eller armen under disse 
besøkene. For femur- eller tibiaimplantater vil legen dessuten si at du skal bruke krykker og unngå 
å belaste beinet der du har PRECICE-implantatet. For humerusimplantater vil legen si at du skal 
unngår å bruke og belaste armen med PRECICE-implantatet. For å få et godt resultat kreves det 
at du samarbeider og er innstilt på å utføre visse oppgaver. Hvis du ikke følger legens anvisninger, 
kan det føre til at du skader deg alvorlig. 

Etter at beinet/armen har nådd riktig lengde, skal du slutte å bruke ER. Dette gjør at benet kan gro. 

Benet gror under tilhelingsfasen. Benet vil forandre seg, eller regenereres, fra mykt vev til hardt 
ben over tid. Denne tilhelingsprosessen tar vanligvis ca. 2 måneder for hver tomme benet er 
forlenget eller forkortet. I tilhelingsfasen er det veldig viktig å følge alle legens anvisninger. Du 
kommer til å fortsette å ha legetimer, vanligvis én gang i måneden. 
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5. KONTRAINDIKASJONER: Hvem kan ikke bruke PRECICE-systemet? 
 
 

 
Viktig sikkerhetsinformasjon – les før bruk! 

Les og vurder all informasjonen i denne veiledningen før du 
bestemmer deg for å gå i gang med behandlingen. 

 
Dette avsnittet beskriver kontraindikasjonene for PRECICE-systemene. Hvis du har noen av disse 
kontraindikasjonene, kan du ikke bruke en PRECICE-enhet. 

 
KONTRAINDIKASJONER: 
Legen vil kontrollere følgende for å se om du er en egnet pasient for PRECICE (deriblant Precice IMLL, 
Precice Unyte, Precice Stryde og Precice bentransport): 

 
• Pasienter med en uregelmessig bendiameter som vil forhindre innføring av Precice-naglen. 
• Pasienter der Precice-naglen ville krysse leddrom eller åpne epifyseale vekstplater 
• Pasienter med en ødelagt medullær kanal eller andre tilstander som har en tendens til å forsinke tilheling, 

som begrenset blodtilførsel, periferisk vaskulær sykdom eller tegn på utilstrekkelig vaskularitet 
• Pasienter som ikke er villige til eller ikke kan følge post-operative behandlingsinstruksjoner 
• Infeksjon eller patologiske tilstander i bein, som osteopeni, som vil svekke evnen til å fiksere enheten. 
• Pasienter med Gustilo åpen fraktur Klassifisering grad IIIB eller IIIC frakturer 
• Pasienter med pre-eksisterende nervelammelser 
• Metallallergi og -følsomhet 

 
Precice bentransport har følgende ekstra kontraindikasjoner: 

• Pasienter med en maksimum beindefekt på mer enn 100 mm. 
• Pasienter med mye hudskade og utilstrekkelig mykvev over frakturområdene. 
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Se kontraindikasjoner i tabellene nedenfor, med hensyn til vekt og maksimal avstand mellom overflaten på 
det behandlede lemmet til den intramedullære kanalen. 

For Precice- og Precice Unyte-nagle 

Lem PRECICE-
modell Naglediameter 

Maks. avstand fra 
lemoverflate til 

margkanal  
Maks. vekt på 

pasient 

Tibia  

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

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

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

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

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

Femur 

A-G (unntatt 
C), V, X 

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

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

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

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

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

Humerus L, M 8,5 mm 

165 - 210 mm 
pre-distraktert 

lengde 
25 mm Ikke-

vektbærende 

225 - 300 mm 
pre-distraktert 

lengde 
45 mm Ikke-

vektbærende 

 
 

For Precice Stryde-nagler 

Lem 
PRECICE 
STRYDE 

Modell(er) 

Nagle- 
diameter 

Maks. avstand fra 
lemoverflate til 

margkanal 

Maksimal 
vekt på 
pasient 

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

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

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

 

 
Til Precice bentransportnagler 

Lem 
PRECICE 

bentransport 
modell 

Naglediameter 
(mm) 

Maks. avstand fra 
lemoverflate til 

margkanal 

Maks. vektbelastning 
på pasient  

Brukes med delvis 
gjengede skruer 

Maks. vektbelastning på 
pasient 

Brukes med fullt gjengede 
skruer 

Tibia  C, SJ 
10,0 19 mm 11 kg 11 kg 
11,5 19 mm 86 kg 57 kg 
13,0  19 mm 250 pund 57 kg 

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

SD, SA 

10,0 64 mm 11 kg 11 kg 
11,5 69 mm 86 kg 57 kg 
13,0 85 mm 250 pund 57 kg 
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Legen vil kontrollere følgende for å se om du er en egnet pasient for Precice platesystem:  
• Infeksjon eller bensykdom som ville hindre vellykket bruk av enheten. 
• Pasienter med Gustilo-Anderson åpen fraktur Klassifisering grad IIIB eller IIIC frakturer 
• Metallallergi og -følsomhet. 
• Femur: Pasienter der avstanden fra hudoverflaten til Precice platen er større enn 38 mm. Tibia: 

Pasienter der avstanden fra hudoverflaten til Precice platen er større enn 20 mm.  
• Pasienter med ikke-regelmessig knokkelfasong eller -størrelse som vil forhindre plassering av Precice-

platen. 
• Pasienter med tilstander som har en tendens til å forhindre tilheling, som begrenset blodtilførsel, 

periferisk vaskulær sykdom eller tegn på utilstrekkelig vaskularitet. 
• Pasienter som ikke er villige til eller ikke kan følge instruksjonene etter et kirurgisk inngrep. 

 
Legen vil kontrollere følgende for å se om du er en egnet pasient for Precice ankelstøttesystem:  

• Infeksjon eller bensykdom som ville hindre vellykket bruk av enheten. 
• Pasienter med dårlig benkvantitet eller -kvalitet som hindrer stabilisering eller fusjon av ledd. 
• Pasienter med utilstrekkelig hælpute. 
• Pasienter som har et intakt asymptomatisk subtalarledd. 
• Pasienter med Gustilo åpen fraktur Klassifisering grad IIIB eller IIIC frakturer. 
• Metallallergi og -følsomhet. 
• Pasienter med ikke-regelmessig knokkeldiameter som vil forhindre innføring av Precice 

ankelstøttenagle. 
• Pasienter med en for ødelagt medullær kanal eller andre tilstander som har en tendens til å hindre 

tilheling, som begrenset blodtilførsel, alvorlig periferisk vaskulær sykdom eller tegn på utilstrekkelig 
vaskularitet. 

• Pasienter med alvorlig misdannelse i benlengden 
• Pasienter med dårlig linjeinnretting tibia (> 10 grader i enten sagittalplanet eller koronalplanet) 
• Pasienter som ikke er villige til eller ikke kan følge instruksjonene etter et kirurgisk inngrep. 
• Pasienter der maksimumlengden mellom overflaten på behandlingslemmet og den indre margkanalen 

er større enn 25 mm. 
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6. HVA DU MÅ GJØRE FOR Å UNNGÅ SKADE (ADVARSLER) 

Dette avsnittet beskriver advarslene forbundet med ERC 4P. Dette vil gjøre det lettere å 
unngå alvorlig skade ved bruk av ERC 4P. Les alle disse advarslene før du bruker ERC 4P. 

 

 
 

1. ADVARSEL * 
Ukentlig røntgenavbilding for å evaluere faktisk distraksjonslengde 
anbefales for pasienter som gjennomgår forlengelse.  

 

 
 

2. ADVARSEL * 
Under og etter kompresjon anbefales det å ta røntgenbilder for å vurdere 
kompresjonen og bentilheling. 

 

 
 

3. ADVARSEL * 
Det kreves grundig opplæring i bruk av den eksterne fjernkontrollen (ERC) 
før enheten tas i bruk. Den eksterne fjernkontrollen skal kun brukes i 
henhold til denne operatørveiledningen.  Annen bruk kan føre til 
personskade eller skade på utstyr. 

 

 
 

4. ADVARSEL * 
Dette utstyret kan forårsake radioforstyrrelse eller forstyrre driften til utstyr 
i nærheten.  Det kan bli nødvendig å iverksette skadebegrensningstiltak, som 
f.eks. å snu eller flytte den eksterne fjernkontrollen eller skjerme 
plasseringen.   

 

 
 

5. ADVARSEL* 
Denne enheten har ikke blitt testet for kompabilitet i MR-miljøer og skal 
ikke tas med inn i en MR-enhet. 

 

 
 

6. ADVARSEL * 
Personer med pacemaker eller tilsvarende medisinske hjelpemidler skal ikke 
håndtere eller bli eksponert for den eksterne fjernkontrollen.  De sterke 
magnetiske feltene kan påvirke funksjonen til disse enhetene. 

 

 
 

7. FORSIKTIG * 
Rare-Earth Magnetics Association vet ikke om noen positive eller negative 
helseeffekter som følge av håndtering av sjeldne jordartmagneter. Det 
anbefales imidlertid at gravide ikke håndterer meget sterke sjelden jordart-
magneter (ERC). 

 

 
 
 
 
 
 
 

8. ADVARSEL * 
Den eksterne fjernkontrollen bruker en sterk permanent magnet. Misbruk 
av dette systemet kan føre til alvorlig personskade. Du må alltid holde den 
eksterne fjernkontrollen i et fast grep og være oppmerksom på andre 
gjenstander i arbeidsområdet.  Den eksterne fjernkontrollen kan rives ut av 
hendene på deg, eller så kan gjenstander dras mot den, hvis den føres for 
nært andre magnetiske gjenstander.   
 
Før bruk må du passe på at det er et område på minst 60 cm rundt 
arbeidsområdet som er fritt for metallgjenstander som instrumenter og 
verktøy.  Dette gjelder også personlige gjenstander som smykker, ur, nøkler 
og mobiltelefoner. Du må ikke bruke ERC når det er gjenstander av metall 
eller gjenstander som er magnetiske innenfor det fastsatte området. 
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9. ADVARSEL * 
Hvis dette utstyret er skadet, må du være klar over at skår fra magneter som 
er ødelagt, kan være meget skarpe.  Ødelagte magneter må alltid håndteres 
med tykke vernehansker.  Ta kontakt med NuVasive Specialized 
Orthopedics hvis ERC er skadet. 

 

 

10. ADVARSEL * 
Den eksterne fjernkontrollen må aldri plasseres i nærheten av elektroniske 
medier eller apparater.  Det sterke magnetiske feltet kan skade magnetiske 
medier som disketter, kredittkort, magnetiske ID-kort, kassetter, videobånd 
og andre slike enheter.  Det kan også skade TV-er, videospillere, 
dataskjermer og andre CRT-skjermer. 

 

 
 

11. ADVARSEL * 
ERC må aldri brukes i et oksygenanriket eller lettantennelig miljø. 

 

 
 

12. ADVARSEL * 
Det finnes ingen komponenter som kan brukere kan utføre service på i 
denne enheten.  Enheten skal ikke åpnes.  Det kan føre til alvorlig 
personskade eller skade på utstyr.  Det er kun kvalifisert personale som skal 
utføre service på enheten. 

 

 
 

13. ADVARSEL * 
Bruk kun ladeledningen som fulgte, med sammen med ERC.  Ta kontakt 
med NuVasive Specialized Orthopedics for å få tak i en ny ladeledning. 

 

 
 

14. ADVARSEL * 
Dette utstyret må IKKE brukes i nærheten av brennbare anestesimidler. 

 

 
 
 

15. ADVARSEL* 
ERC skal kun plasseres rett over området på pasientens kropp ved den 
magnetiske delen av-implantatet.  ERC skal ikke plasseres i nærheten av 
andre deler av kroppen, for eksempel deler av kroppen som kan inneholde 
implantater med ferromagnetiske stoffer. Når ERC ikke brukes aktivt på en 
pasient, skal den alltid oppbevares i beskyttelseskofferten. 

 

 
 

16. ADVARSEL* 
ERC må ikke være uten tilsyn når det er barn til stede.  ERC skal ikke 
brukes av noen under 18 år.  Hvis denne enheten brukes av noen under 18 
år, kan det føre til feilaktig bruk og det kan bli nødvendig med en ny 
operasjon. 
 
 

 

 
 

17. FORSIKTIG* 
Selv om det ikke er tegn til nevrologisk eller mykvevsskade, må legen 
vurdere det når det forordnes en lenger økt for distraksjon- eller 
retraksjonslengde. 

 

 
 

18. ADVARSEL* 
ERC må ikke brukes hvis det har falt fra en høyde på 90 cm eller mer. Hvis 
det er fysisk skade på enheten (dvs. uventet lyd, sprekker), skal den ikke 
brukes. Hvis dette skjer, må du kontakte produsenten, NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc., så erstattes enheten med en ny en. 
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19. ADVARSEL* 
ERC-enheten må ikke løftes etter adapterledningen. Returneres med ERC.  

 

 

20. ADVARSEL*  
Du må alltid følge forordningen og legens anvisninger når du bruker ERC. 
Hvis du ikke følger forordningen du har fått, kan benet tilheles feil eller ikke 
i det hele tatt. 
 
Hvis du bruker ERC sjeldnere enn legen har forordnet, kan benet hardne til 
for tidlig. Det vil dessuten slutte å bli lengre eller kortere før det har nådd 
mållengden. Hvis dette skjer, må du kanskje opereres på nytt for å få riktig 
lengde på benet. 
 
Hvis du bruker ERC mer enn legen har forordnet, kan du forlenge eller 
forkorte benet for raskt. Dette får benet til å tilheles feil eller ikke i det hele 
tatt. Hvis dette skjer, må du kanskje opereres på nytt for å behandle benet 
som ikke gror. 

 

 

21. ADVARSEL* 
Du må alltid sette ERC på huden rett over implantatet og i riktig retning. 
Hvis du plasserer ERC på feil sted på beinet eller arm, kan det føre til at 
benet ikke forlenges eller forkortes på riktig måte. Benet kunne hardne til 
for tidlig hvis det ikke forlenges eller forkortes på riktig måte. Du må 
kanskje opereres på nytt for å få riktig lengde på benet. 

 

 

22. ADVARSEL* 
Still ERC mot pasientens føtter som vist på bildet nedenfor. Displayskjermen 
skal vende mot deg slik at den kan leses. Hvis ERC peker i feil retning, vil 
ikke PRECICE-implantatet forlenge eller forkorte på riktig måte og kan 
føre til at det blir nødvendig med ny operasjon. Denne figuren viser hvilken 
retning ERC skal peke. 

 
 

 

 

23. ADVARSEL* 
For å unngå infeksjon må du ikke plassere ERC på noe åpent sår på huden. 
Du vil kanskje trenge medisinsk behandling eller operasjon for å behandle 
en infeksjon. Et åpent sår er ethvert kutt i huden. 

 

 

24. ADVARSEL* 
Du må alltid snakke med legen om eventuelle smerter eller ubehag du har. 
Denne behandlingen kan føre til noe smerte og ubehag. Dette kan være en 
normal del av behandlingen eller et symptom på andre ting. Det kan være 
legen vil justere forordningen din under behandlingen hvis du får smerter 
eller ubehag. 

 

 

25. ADVARSEL* 
Før du bruker ERC må du sørge for at du får opplæring fra legen eller en 
sykepleier. Feil bruk av ERC kunne føre til at benet hardner for raskt eller 
ikke i det hele tatt. Det kunne føre til at det blir nødvendig med en ny 
operasjon. 
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26. ADVARSEL* 
Følg anvisningene legen gir deg om hvor mye du kan belaste beinet eller 
armen under behandlingen. Hvis du belaster beinet eller armen mer enn 
legen anbefaler, kan implantatet skades eller brekkes. Det kunne føre til at 
det blir nødvendig med en ny operasjon. 

 

 

27. FORHOLDSREGEL* 
Du må ikke oppbevare ERC i nærheten av områder der det er ekstreme 
temperaturer. Eksempler på dette omfatter en varmeovn eller peis. 
Ekstreme temperaturer vil være alt over 60 ºC og under -10 ºC. ERC har 
ikke blitt testet i de temperaturene og vil kanskje ikke fungere som den skal. 
Les feilsøkingsavsnittet hvis du 
har noen problemer med ERC. 

 

 

28. FORHOLDSREGEL* 
Du må reagere på alle feilmeldinger. Les Feilsøkingsavsnittet for å finne ut 
hvordan du skal reagere på en feilmelding. Hvis du ikke gjør noe når du ser 
en feilmelding, kan det føre til at ERC ikke fungerer som den skal. 

 

 
 
7. RISIKOVARSEL 

Det er risiko forbundet med operasjonen der PRECICE-implantatet implanteres i lemmet. 
Risikomomentene ved anestesi og kirurgi er de samme for alle pasienter som gjennomgår et 
kirurgisk inngrep. De oppførte risikomomentene kunne føre til at det blir behov for ekstra 
medisinske eller kirurgiske inngrep for korreksjon. 

 
Risiko forbundet med anestesi og kirurgi omfatter: 

• Du kunne få en reaksjon på medisinene du fikk under operasjonen. 
• Du kunne få en infeksjon under eller etter operasjonen. 
• Du kunne få en blodpropp under eller etter operasjonen. 
• Du kunne oppleve stivhet eller ømhet fra operasjonen. 
• Du kunne få noe smerte fra operasjonen. 
• Du kunne få blødning fra operasjonen. 
• Du kunne få en allergisk reaksjon på medisinene. 
• Du kunne få en allergisk reaksjon på enhetene som brukes til å behandle deg under 

operasjonen. 
• Du kunne få slag fra operasjonen. 
• Du kunne få hjerteinfarkt fra operasjonen. 
• Du kunne få lungebetennelse på grunn av operasjonen. 
• Du kunne dø på grunn av operasjonen. 

 
Ytterligere potensielle risikomomenter forbundet med lemforlengelse-/forkortelsesinngrepet 
omfatter: 

• Du kan få smerter fra forlengelsen eller forkortelsen av benet. 
• Det kan bli en forsinket sammenvoksing eller mangel på sammenvoksing av benet (benet 

gror ikke). 
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• Skruene kan trekkes ut eller brekke. 
• Det kan oppstå en infeksjon. 
• Implantatet kan feilfungere eller ødelegges. 
• Benet kan tilheles (hardne) før forlengelsen eller forkortelsen er fullført. 
• Du kan ha stivhet i mykvevet i lemmet som kan gi smerte. 
• Du kan få muskelsvakhet fra mangel på bruk av det implanterte lemmet. 
• Du kan få nerveskade. 

 
De ekstra risikoene forbundet med bruk av ERC omfatter: 

• Feilinnstilling eller feilplassering av ERC kan føre til at implantatet ikke forlenges 
eller forkortes, og dette kan resultere i for tidlig bentilheling. 

• Hvis du plasserer ERC i feil retning, kan det føre til motsatt behandling 
(forlengelse/forkortelse) av implantatet i stedet for den forordnede behandlingen. Vær 
oppmerksom på at implantatet ikke kan forkortes mer enn første programmerte lengde. 

• Overdistraksjon eller -retraksjon kan oppstå på grunn av feilaktig programmering av 
ERC av legen. Dette kunne føre til at benet ikke gror sammen. 
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8. PRODUKTBESKRIVELSE 
 
PRECICE-systemet (deriblant Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde, Precice 
bentransport, Precice platesystem og Precice ankelstøtte) omfatter: 
 

• Et implantat som settes inn i arm-, lår- eller skinnebenet og som kan justeres 
lengdemessig 

o Aktuatoren er den delen av enheten som kan forandre lengde når den aktiveres 
• Skruer som fester enheten til benet 
• Ekstern fjernkontroll (ERC) 

 
Implantatet har en del som kalles «aktuator» som kan forandre lengde. Aktuatoren har en liten 
magnet som gjør at implantatet forlenges eller forkortes når magneten snus as ERC. ERC er et 
håndholdt instrument med en stor magnet. Magneten i aktuatoren snur seg når ERC plasseres på 
beinet eller armen og slås på. Når implantatet forlenges, vil benet i armen eller beinet også blir 
lengre. Når implantatet forkortes, vil benet i armen eller beinet også blir kortere. 
 

 
Figur 1: PRECICE-enhet implantert i femur 

Proksimale skruer 

Magnetisk aktuator  
(i implantatet) 

Distraksjonsstang 

Distale skruer 
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a. Hva skjer under og etter behandlingen? 

 
Det er 4 faser i behandlingen. 

 
1) Implantering: Dette er fasen når du blir operert. Legen implanterer PRECICE-

implantatet i lemmet. 
2) Forlengelse/forkortelse: Beinet eller armen forlenges eller forkortes hver dag i denne 

fasen. Ca. 5 dager etter operasjonen vil du besøke legen for å foreta første forlengelse 
eller forkortelse. Legen overvåker deg mens du bruker ERC for å gjøre beinet/armen 
lengre eller kortere og svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Når du er hjemme, vil 
du bruke ERC til å gjøre beinet/armen litt lengre eller kortere hver dag (vanligvis ca. 
1 mm per dag). Sørg for å følge legens anvisninger. Du kommer til å besøke legen 
omtrent én gang i uken for å kontrollere fremgangen. Legen vil kanskje ta røntgenbilder 
av beinet/armen under besøket. 

 
3) Tilheling: Etter at beinet/armen har riktig lengde, slutter du å 

forlenge eller forkorte beinet/armen hver dag. Nå skal du la 
benet i armen/beinet gro og bli sterkere. Dette er 
tilhelingsfasen. Du kommer til å besøke legen omtrent én 
gang i måneden i denne fasen for å kontrollere fremgangen. 
Legen vil fortelle deg i hvor mye vekt du kan belaste armen 
eller beinet med. Det er viktig at du følger alle anvisningene 
til legen. 

 
 
 
 
 

4) Fjerning: PRECICE-implantatet må fjernes fra beinet eller armen innen ett år etter 
operasjonen. Legen vil sette opp en time for ny operasjon for å fjerne PRECICE-
implantatet. Du kommer til å være på sykehuset til såret har grodd nok til at du kan dra 
hjem. Legen sier fra når du kan gjenoppta din vanlige rutine etter at såret har grodd nok 
etter operasjonen. 

 
b. Hva skjer etter operasjonen? 

 
• Implantering: Du kommer til å være på sykehuset etter operasjonen der PRECICE-

implantatet implanteres i lemmet. Du kan dra hjem når såret har grodd nok. Du 
kommer til å ha regelmessige timer for å kontrollere at forlengelsen eller forkortelsen 
går etter planen. 

 
• Etter fjerning: Du kommer til å være på sykehuset etter operasjonen der PRECICE-

implantatet fjernes fra lemmet. Du kan dra hjem når såret har grodd nok. 

PRECICE Tibia 
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Figur 2: ERC for PRECICE-systemet 

c. Bli kjent med ERC-enheten 
 

Inne i ERC-kofferten finner du ERC-enheten og pasienthåndboken. De viktigste delene av 
ERC er merket nedenfor: 

 
 

Ladeledning 
 
 
 

Tibiahåndtak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skjerm 
(berøringsskjerm) 

 
 
 
 
 

            
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Innstillingsstreker 

 
 

 

Bære-            
håndtak 
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Figur 3: ERC-koffert 
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9. OM ERC 
Dette avsnittet vil hjelpe deg med å forstå hvordan du bruker ERC på riktig måte. 

 
a. Hvilke funksjoner har ERC? 

 
Du vil bruke ERC til å forlenge eller forkorte det implanterte PRECICE-implantatet 
i lemmet. 
 

b. Hvilke knapper og display har ERC? 
 
 

 ERC-knapper og display. 
   

 
 

3 

 

 
 

1 

   

    
Baksiden av ERC 4P 

  
2 

  

 
1 Displayskjermen brukes til å vise informasjon om PRECICE-systemet. Den kan styres 

ved å berøre forskjellige områder på skjermen. 
 

2 Innstillingsstreken brukes til å stille inn ERC over PRECICE-implantatet ved hjelp av 
det merkede stedet på lemmet. 

 
3 

 
Strømknappen brukes til å slå ERC av og på. 
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10. IMPLANTATREGISTRERINGSFUNKSJONER 
 

ERC 4P har funksjoner som brukes til å registrere statusen til Precice-implantater under behandling. Dette 
avsnittet har et sammendrag av disse registreringsfunksjonene: 
 
- Koplingsregistrering: ERC 4P kan registrere at implantatmagneten roterer under behandlingen og 

gi tilbakemelding til brukeren om denne tilstanden. Under behandlingsøkten vil implantatlengden 
som vises endres basert på denne tilstanden.   

 
- Registrering av manglende kopling: ERC 4P kan registrere at implantatmagneten ikke roterer eller 

ikke er til stede og gi tilbakemelding til brukeren om denne tilstanden. Under behandlingsøkten vil 
implantatlengden som vises ikke endres, basert på denne tilstanden.  

 
 

11.  KONFIGURERINGSINSTRUKSJONER. (FØR DU FORETAR 
BEHANDLING) 
1. Velg stedet der du vil foreta behandlingen. 

 

 
 
 
 
 
• Hvis du bruker ladeledningen, må du sjekke om det 

er en stikkontakt i nærheten av ERC. 
• Finn et komfortabelt sted å sitte under 

behandlingen. 
• Pass på at det ikke er noen elektroniske enheter 

eller gjenstander med metall i seg innenfor en 
radius av 60 cm fra ERC-behandlingsområdet. 
Disse elektroniske enhetene kunne bli skadet. 
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2. FJERN ALL LØST METALL FRA BEHANDLINGSOMRÅDET 
 
 

 

 
 
 
 
 

• Du må ikke bruke ERC innenfor to 60 cm fra 
metallgjenstander. Metallgjenstander kunne bli 
trukket mot magneten i ERC i stor fart og ville 
kunne skade deg. 

• Fjern alle metallgjenstander som ikke er festet til 
noe, fra området (smykker, kniver, nøkler osv.). 
Glidelåser og knapper på klær og sko er i orden. 

• Fjern metallgjenstander fra klærne og kroppen din. 
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12.  HVORDAN BRUKE ERC 
Dette avsnittet beskriver hvordan du skal bruke ERC til å forlenge eller forkorte implantatet. 

 
 

 
a) Navigering av ERC 

 

 

 
 
Dette ikonet gjør det mulig for legen å få tilgang til skjermbilder for 
programmering av ERC. 

 

 

 
 
Dette ikonet gjør det også mulig for brukeren å starte forlengelsesøkten. 

 

 

 
 
Dette ikonet vil stanse forlengelsesøkten. 

 

 

 
 
Dette ikonet gjør det mulig for brukeren å navigere tilbake til det siste 
skjermbildet. 

 

 

 
 
Dette ikonet gjør det mulig for brukeren å navigere forover til neste siste 
skjermbilde. 

 

 

 
Dette ikonet angir at brukeren henvises til instruksjonsveiledningen for å få 
mer informasjon. 
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b) Lysindikatorer for strømknapp 

Blinker 
oransje 

 
Et blinkende oransje lys viser at ERC 4P er i ferd med å starte. 

Blinker 
oransje og 

rødt 

Systemet krever lading.  Koble til strømtilførselen og la systemet lade i 15 
minutter. 

Lyser 
grønt 

 
Et grønt lys viser at ERC 4P er i en sikker tilstand. 

Blinker 
grønt 

Et blinkende grønt lys viser at ERC 4P er klar til å brukes til 
behandling. 

Lyser 
rødt 

Et rødt lys viser at motoren i ERC 4P kjører og den interne magneten 
roterer. 

Blinker 
rødt 

Et blinkende rødt lys viser at det er en feil med ERC 4P. Les 
Feilsøkingsavsnittet for å finne trinnene for å fikse feil. 
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c) Hvis du har MER enn ett implantat. 
Hvis du har mer enn ett implantat, må du sørge for at det er minst 30 cm mellom begge 
implantatplasseringene før du starter behandling. 

    
FOR FLERIMPLANTATBRUK 

 
 
FØR du bruker ERC må du passe på at 
det er minst 30 cm mellom 
plasseringene til implantatmagnetene. 30 cm 
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Trinn 1: Slå på ERC. 
 
 

SLÅ PÅ 
1 

1. Trykk på strømknappen på baksiden 
av ERC. 

 
 
 
 
 
 
 

        SLÅ PÅ MED LADELEDNINGEN 
 

2. Sett ladeledningen i en veggkontakt. 
2 3. Sett ledeladningskontakten i ERC. 

 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Baksiden av ERC 4P 
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VELKOMSTSKJERMBILDE 

 
Når du slår den på, begynner displayet å 
lyse, og velkomstskjermen vises noen 
sekunder. Du trenger ikke trykke på noe 
på dette skjermbildet. 
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Trinn 2: Se over pasientsammendraget. 
Dette avsnittet forklarer skjermbildene du vil se på displayet før du begynner forlengelses- 
eller forkortelsesøkten. 

 
 
 
 
 
 

 2 

SKJERMBILDE FOR 
PASIENTSAMMENDRAG 

Etter at du har slått på utstyret, vises 
skjermbildet for pasientsammendraget. Se over 
pasientsammendraget for å sørge for at 
forordningsinformasjonen stemmer. 

 
«DAGLIG» er mengden legen har 
forordnet for hele den daglige 
behandlingen (dvs. 1,00 mm). Tallet 
ovenfor (dvs. 0,50) er mengden du allerede 
har forlenget eller forkortet den dagen. 

 
 

«TOTALT» er mengden legen har 
forordnet for hele behandlingen (dvs. 
50 mm). Tallet ovenfor (dvs. 43,50) er den 
totale mengden du allerede har forlenget 
eller forkortet så langt. 

 
Etter at du har gått gjennom denne informasjonen og 
sett at den stemmer, trykker du på den GRØNNE 
PIL-knappen på skjermen for å GÅ til neste 
skjermbilde. Hvis informasjonen ikke stemmer, 
kontakter du legen din øyeblikkelig. 

 
 
 
 
 

3 

 
SKJERMBILDE FOR 
PASIENTSAMMENDRAG 

 
Du kan legge inn (4) forordninger i ERC 

  for å forlenge eller forkorte hvis du har flere 
implantater. Hvis legen har lagt inn flere 
forordninger, vil det vises 
et sammendrag for hver forordning før 
du starter økten. Segmenter som er lilla 
eller oransje er fullførte økter, og 
blinkende segmenter er den aktuelle 
økten som skal fullføres. 

 
«Side 1 av 2» nederst på siden angir 
om det er flere forordninger på en 
påfølgende side. 

 

1 1 

2 

3 
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Trinn 3: Stille ERC på linje med implantatmagneten. 

 
 
 
 

A B 1 

C  
D 

E 

F 

 
SKJERMBILDE FOR 
IMPLANTATPLASSERING 

 
Det er seks alternativer for PRECICE-
implantatplassering: 

(A) Venstre tibia, (B) Høyre tibia 
(C) Venstre femur, (D) Høyre femur 
(E) Venstre humerus, (F) Høyre humerus 

 
Implantatplasseringen vil bli vist. Lemmet 

 som skal forlenges blir uthevet i lilla.   På 
dette eksempelskjermbildet er «HØYRE 
FEMUR» 
uthevet. 

 
 
 
 
 
 
 

Trykk på den blinkende GRØNNE GO-knappen på 
ERC når du har stilt inn ERC. 

 
Etter at du har gått gjennom denne informasjonen, 
trykker du på den GRØNNE PIL-knappen for å 
GÅ til neste skjermbilde. Hvis informasjonen som 
vises, ikke stemmer, kontakter du legen din 
øyeblikkelig. 

1 
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Eksempel på høyre femur 

 
Eksempel på høyre femur 

 
Eksempel på høyre tibia 

 
ERC-INNSTILLING 

 
1. Rett ERC mot pasientens føtter som 

vist på skjermen. 
2. Bruk innstillingsstrekene til å sentrere 

ERC over PRECICE-implantatet og 
merket på beinet. 

3. Trykk på den blinkende grønne GO-
knappen for å starte økten. 

4. Nå har økten startet. 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempelbilde for økt i høyre femur. 

 
Obs! Hvis det er ubehagelig å la ERC ligge på 
femur, kan du godt bruke en myk, tynn pute 
som mellomlegg (dvs. stoff). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempelbilde for økt i høyre tibia. 
 
Obs! Hvis det er ubehagelig å la ERC ligge på 
tibia, kan du godt bruke en myk, tynn pute som 
mellomlegg (dvs. stoff). Eventuelt kan du la 
ERC ligge lenger mot utsiden av beinet. 

 
ERC kan også bli brukt for tibia som vist 
nedenfor. 
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Eksempel på høyre tibia 

 
 
Et annet eksempel på økt i høyre tibia. 

 
Obs! Hvis det er ubehagelig å la ERC ligge på 
tibia, som i forrige eksempel, kan ERC også bli 
brukt for tibia som vist. 

 
Eksempel på høyre humerus 

 
ERC-INNSTILLING (humerus) 

 
1. En annen person skal utføre 

behandlingen. 
2. Rett ERC mot pasientens føtter 

som vist på skjermen, og flytt til 
pasientens arm. 

3. Bruk innstillingsstrekene til å sentrere 
ERC over implantatet og merket på 
beinet. 

4. Trykk på den blinkende grønne GO-
knappen for å starte økten. 

5. Nå har økten startet. 
 
 Eksempel for økt i høyre humerus. 
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Trinn 4: Starte og fullføre økten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 
 

3 
 

4 

ERC 2P kjører, og forlengelses- eller 
forkortelsesøkten har startet. 

Fremdriftsindikator: Denne fylles etter 
hvert som 
implantatet forlenges eller forkortes for 
å overvåke fremdriften. Når 
indikatoren er 100 % full, har 
implantatet 
blitt forlenget eller forkortet den 
forordnede mengden og vil slutte å 
kjøre. 
 
Avstandsteller: Dette tallet øker etter 
hvert som implantatet forlenges eller 
forkortes. Det stanser på forordnet 
lengde for den økten. 
 
Tid som gjenstår: Tiden som er igjen 
før økten er fullført. 
 
Koplingsikon: Dette ikonet viser 
 
at ERC har en kopling med 
implantatet. Når måleren peker på det 
grønne området og det grønne 
hakemerket vises, har du en kopling 
mellom implantatmagneten og 
behandlingen er effektiv. Hvis det ikke 
er kopling mellom ERC og 
implantatmagneten, vil måleren peke 
mot det røde området og det kommer 
fram en 
rød «X». 

 

1 

2 

3 

4 
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Økten er fullført! 
 
Etter at forordnet lengde for økten er oppnådd, 
vil ERC stanse automatisk. 

 
Du kan ikke justere lengden på implantatet mer 
enn forordnet daglig lengde. 

 
Trykk på den GRØNNE PILEN, GO-
knappen for å avslutte økten. 

 

 
 

Hvis du avsluttet en økt, men ikke har fullført 
den daglige forlengelsen eller forkortelsen, vil 
skjermbildet ØKTEN ER FULLFØRT 
komme fram. Det kommer fram med et 
sammendrag av økten. 

1. Slå av ERC ved å trykke på 
strømknappen. 

2. Plasser ERC i oppbevaringskofferten. 
3. Lukk og smekk igjen låsen på 

oppbevaringskofferten. 
4. Oppbevar på et trygt sted, 

utilgjengelig for barn. 
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Skjermbildet DAGLIG FULLFØRT vil 
komme fram når du har oppnådd den totale 
lengden forordnet for deg av legen for den 
dagen (dvs. 1,00 mm). 

1. Slå av ERC ved å trykke på 
strømknappen. 

2. Hvis du bruker ladeledningen, lar du 
ERC være påslått og ladeledningen 
tilkoblet helt til ERC er fullt ladet. 

3. Plasser ERC i oppbevaringskofferten. 
4. Hvis den ikke lades, lukker du 

oppbevaringskofferten og smekker 
igjen låsen. Hvis du lader, senker du 
lokket forsiktig. 

5. Oppbevar kofferten på et trygt sted, 
utilgjengelig for barn. 

 
 
 
 
 

 

Skjermbildet MÅL FULLFØRT vil komme 
fram når du har oppnådd den totale lengden 
forordnet for deg av legen (dvs. 50,00 mm). 

1. Slå av ERC ved å trykke på 
strømknappen. 

2. Hvis du bruker ladeledningen, lar du 
ERC være påslått og ladeledningen 
tilkoblet helt til ERC er fullt ladet. 

3. Plasser ERC i oppbevaringskofferten. 
4. Hvis den ikke lades, lukker du 

oppbevaringskofferten og smekker 
igjen låsen. Hvis du lader, senker du 
lokket forsiktig. 

5. Oppbevar kofferten på et trygt sted, 
utilgjengelig for barn. 
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Returner ERC til NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Trinn 5: Stanse ERC midlertidig i løpet av økten. 
 
Du kan stanse ERC midlertidig når som helst under økten. Det er ikke farlig å gjøre dette, fordi 
ERC registrerer fremdriften din. Hvis du har behov for en pause i behandlingen, følger du 
anvisningene nedenfor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Du kan trykke på den RØDE STOP-
knappen når som helst under økten.  
Dette får ERC til å stanse øyeblikkelig. 

 

1 
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Hvis det er trykket på den røde knappen, 
kommer pauseskjermbildet fram. 

 
Når du er klar til å gjenoppta økten, stiller du 
inn ERC over det samme lemmet som du 
nettopp var i ferd med å forlenge. Skjermbildet 
PLASSER ERC IGJEN vil også utheve det 
riktige lemmet. Plasser ERC over merket på 
beinet eller armen ved hjelp av 
innstillingsstrekene. 

 
Når du har plassert ERC riktig, trykker du på 
den GRØNNE GO-knappen for å starte økten. 

 
 

Trinn 6: Skjermbilder du kanskje vil se under økten. 
Du vil kanskje se ett av følgende skjermbilder når du bruker ERC. 

 

 
 
 
 

PLASSER ERC IGJEN 
 
Dette skjermbildet vises hvis ERC mister 
koplingen eller forbindelsen med magneten i 
implantatet. 

 
1. Plasser ERC på nytt ved hjelp av 

innstillingsstrekene på ERC. Se avsnittet 
ERC-innstilling. 

2. Trykk på den GRØNNE Go-knappen når 
du er klar til å gjenoppta økten. 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
IKONER FOR 
IMPLANTATSTATUS 

 
Ett av ikonene for IMPLANTATSTATUS vil bli 
vist når følgende skjer: SENSOR PÅ-funkasjonen er 
valgt og behandlingsøkten er underveis. Ikonene for 
IMPLANTATSTATUS vil bli i Pågår eller Uten 
kopling. 

UTEN KOPLING: Dette ikonet betyr at ERC 
ikke er blitt koblet til implantatmagneten 
under økten. 
 
KOPLING: Dette ikonet betyr at ERC er blitt 
koblet til implantatmagneten 
under økten. 

 

1 

2 
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13.  LADE ERC 
 
 

 
ERC kan komme til å måtte lades når som helst under behandlingen. ERC vil angi når den må 
lades for to tilstander 1) Lite batteri og 2) Kritisk lite batteri. Hvis du trenger å lade ERC, 
følger du anvisningene nedenfor. 

    TILSTANDEN LITE 
BATTERI: 

Det kommer fram en melding som angir 
 at ERC-batteriet har LITE ladning. 
 
 
Tilstanden lite batteri angis av 
det GULE batteri-ikonet og to 
batterisegmenter. 
 
 
Sett ladeledningen inn i ERC og 
støpselet i veggkontakten for å lade  
batteriet. 
 
 
Når du har koblet til ERC, trykker du på 
den GRØNNE PIL-knappen. 

   2 

1    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

 Baksiden av ERC 4P   

1 

2 

3 
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5 
 

4 

 
 

TILSTANDEN KRITISK 
LITE BATTERI: 

Det kommer fram en melding som 
angir at ERC-batteriet har KRITISK lite 
ladning. 
 
 
Batteri-ikonet blir dessuten 
RØDT og ett av batterisegmentene 
gjenstår. 
 
 
Du må koble ERC-enheten til en 
strømkilde for å lade batteriet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 

TILSTANDEN KRITISK LITE 
BATTERI: 

 
 

Når du har koblet ERC-enheten til strøm, 
5 kan du fortsette forrige økt ved å 

trykke på den GRØNNE PIL-
knappen for å lukke feilskjermbildet 
og fortsette der du slapp. 

 

4 

5 
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6 

 
 

LADE ETTER EN BEHANDLING 

Denne meldingen kommer fram på 
skjermen etter at en økt er fullført og 
ladeledningen er koblet til ERC. 

1. La ERC være påslått og 
tilkoblet strømmen. 

2. Plasser ERC i kofferten med 
ledningen tilkoblet til både 
enheten og strømmen. 

3. Legg lokket på kofferten forsiktig 
oppå ERC. Låsen skal ikke smekkes 
igjen på ladeledningen. 

4. Trykk på den GRØNNE PIL-knappen. 

 
 
 
 
 
 

7 

 

FEIL STRØMTILFØRSEL 

Denne meldingen kommer fram hvis 
feil ladeledning er satt inn i ERC. 
 

Sett ladeledningen som fulgte med, 
inn i ERC. 

Når du har koblet til riktig ladeledning 
til ERC, trykker du på den GRØNNE 
PIL-knappen. 

 

6 

7 
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14.  INSPISERE, RENGJØRE, OPPBEVARE OG ANNEN INFORMASJON 
a) Inspisere ERC-enheten 
• Kontroller tilstanden til alle ERC-delene før hvert bruk. Hvis det er synlige ledninger, 

synlige sprekker, løse komponenter eller skade, ringer du legen for å få en ny enhet. 
• ERC har ingen deler som brukeren kan utføre service på. Du må ikke prøve å åpne den. 

 

b) Rengjøre 
• Tørk med våtservietter med 70 % isopropanol eller tilsvarende for å rengjøre og 

desinfisere enheten. Pass på at alle deler er tørre før du legger ERC i kofferten igjen. 
Rengjør og desinfiser ERC før du returnerer ERC og tilhørende innhold. 

• ERC skal ikke kastes i søplet. Returner ERC og tilhørende innhold i 
oppbevaringskofferten til NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
 

c) Reiser og internasjonalt bruk: 
• Det anbefales at du ikke reiser under behandlingen. Hvis du er nødt til å reise, må du snakke 

med legen først. Hvis du reiser ut av landet under forlengelses- eller forkortelsesprosessen, 
må du be legen om å gi deg en ERC som fungerer der du skal. 

• Flyreiser med ERC. ERC regnes ikke som håndbagasje. Hvis du reiser med fly, må du legge 
ERC i den innsjekkede bagasjen din. NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. har et dokument 
du kan gi til flyselskap slik at de vil la deg ta med ERC i bagasjen. Ta kontakt med NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. hvis det er behov for det. 

 Kassering: 
 

 
 

Den eksterne fjernkontrollen skal ikke kastes i søplet.  Returner den til NuVasive 
Specialized Orthopedics i beskyttelseskofferten, eller ring for å få instruksjoner for 
avhending. 
Dette utstyret skal ikke brennes.  Den eksterne fjernkontrollen inneholder en sjelden 
jordartmagnet som brenner med ekstremt høy temperatur hvis den antennes. 
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d) Oppbevare ERC-enheten når den ikke lades 

ERC OG STRØMLEDNINGEN SKAL OPPBEVARES I KOFFERTEN OG 
UTILGJENGELIG FOR BARN 
NÅR ENHETEN IKKE ER I BRUK. 

 

 

1. Plasser ERC og ladeledningen i 
oppbevaringskofferten. 

2. Pass på at alle delene ligger inne i kofferten 
og ikke er i kontakt med koffertkantenen. 

3. Lukk og smekk igjen låsen. 
4. Det er greit om metall kommer i nærheten 

av ERC når den ligger i 
oppbevaringskofferten. 

5. Oppbevar kofferten innendørs. Skal ikke 
oppbevares i nærheten av en varmeovn, peis 
eller andre områder der det kan være 
ekstreme temperaturer. (Du må ikke 
oppbevare ERC i over 60 ºC eller under 
- 10ºC). 

e) Oppbevare ERC under lading 
ERC OG STRØMLEDNINGEN SKAL OPPBEVARES I KOFFERTEN OG 
UTILGJENGELIG FOR BARN NÅR ENHETEN IKKE ER I BRUK. 

 
 
 

 

1. Når du lader ERC mellom øktene, legger du 
den i oppbevaringskofferten og lar den være 
påslått. 

2. Pass på at alle delene ligger inne i kofferten 
og ikke er i kontakt med koffertkantenen. 

3. DU MÅ IKKE smekke igjen låsen mens 
ladeledningen er koblet til en 
veggkontakt og ERC. Hvis du smekker 
igjen og låser, kan det ødelegge 
ladeledningen. 

4. Legg lokket på kofferten forsiktig oppå 
ERC. 

5. Det er greit om metall kommer i nærheten 
av ERC når den ligger i 
oppbevaringskofferten og lokket dekker 
den. 

6. Oppbevar kofferten innendørs. Skal ikke 
oppbevares i nærheten av en varmeovn, peis 
eller andre områder der det kan være 
ekstreme temperaturer. (Du må ikke 
oppbevare ERC i over 60 ºC eller under 
- 10ºC). 
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15.  MER OM TILSTANDEN DIN 
 

Endringer i livsstil: 
Prøv å begrense aktiviteten din, og la være å belaste beinet eller armen under hele 
behandlingen. Voldsom aktivitet og vektbelastning på beinet eller armen kan føre til skade. 
Det kan også ødelegge implantatet. Legen kan få deg til å bruke utstyr som krykker eller 
rullestol for å unngå å belaste lemmet under behandlingen. Hvis implantatet er i armen din, 
kan legen råde deg til å bruke en fatle. 

Unngå å delta i utfordrende idrettsaktiviteter hele perioden du har implantatet. Dette gjelder 
for eksempel vektløfting, akrobatikk, turn eller roing. Du kan delta i disse idrettsaktivitetene 
når legen sier det er greit. 

 
Livsstilendringene du vil oppleve i løpet av de forskjellige behandlingsstadiene er som følger: 

Implantering: Du blir lagt inn på sykehus og må kanskje bli liggende etter operasjonen. 
Dette varer vanligvis 5 dager. På dette tidspunktet vil du ha begrenset aktivitet og du vil 
ikke være hjemme. 

Forlengelse/forkortelse: I denne fasen vil legen råde deg til å la være å belaste lemmet der 
implantatet er. For lem i underkroppen trenger du kanskje krykker eller en rullestol til å 
komme deg rundt. Du vil ha regelmessige timer hos legen (vanligvis én gang i uken) for å 
kontrollere fremgangen. 

Tilheling: I denne fasen må du fremdeles la være å belaste lemmet der implantatet er. 
Legen vil gi deg råd om hvor mye du kan belaste det. Du vil kanskje trenge krykker eller 
en rullestol fremdeles eller ha begrenset bevegelighet for implantater i underkroppen. Du 
vil også trenge regelmessige timer hos legen (vanligvis én gang i måneden) for å kontrollere 
fremgangen. 

Fjerning: Etter at benet har grodd, vil du trenge en operasjon til for å fjerne PRECICE-
implantatet. I denne perioden blir du innlagt på sykehus for å komme deg. På dette 
tidspunktet vil du ha begrenset aktivitet og vil ikke være hjemme. 

 
Behov for å følge pleieplanen: 

Det er viktig at du følger behandlingsplanen og forordningen fra legen. Gå tilbake til disse 
instruksjonsveiledningen etter behov. Hvis du ikke følger legens anvisninger, vil PRECICE-
implantatet kanskje ikke forlenge eller forkorte som den skal. Det kan bli nødvendig med en 
ny operasjon. 

Legen vil si fra hvor ofte du skal komme på kontroll. Du vil vanligvis komme tilbake til 
legekontoret én gang i uken under forlengelses- eller forkortelsesfasen. Under tilhelingsfasen 
skal du kontrolleres én gang i måneden. Hvis det oppstår feilfunksjon i ERC, må du ringe 
legen for å få en ny ERC. 

Snakk med legen om eventuelle smerter eller ubehag du har. Det kan være legen vil justere 
forordningen din under behandlingen hvis du får smerter eller ubehag. 

 
Rådfør deg med legen hvis du lurer på noe angående behandlingen. Legen kan også gi deg 
mer informasjon om PRECICE-systemet. 
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16.  FEILSØKING. (FEIL) 
Dette avnittet lister opp problemene som kan oppstå når du bruker ERC og hvordan du skal 
feilsøke dem. 

Hvis du ikke klarer å fikse et problem, ringer du legen for å få hjelp. 
 

a. Problemløsing 
Problem Mulig årsak Mulig løsning 

Du hoppet 
over en 
behandling 

Du glemte en 
behandlingsøkt 

 
Kontakt legen for å få hjelp. 

 
 
 

Displayskjermen 
lyser ikke 

 
 
ERC har ikke strøm 

1. Sørg for at ERC-batteriet er ladet ved å 
koble ladeledningen til ERC og en 
stikkontakt som fungerer. 

2. Hvis ladeledningen allerede er på plass, 
kan 
du prøve å sette adapteren i en annen 
kontakt. 

 
ERC er skadet Ta kontakt med NuVasive Specialized 

Orthopedics, Inc. 

ERC har 
sprekker eller 
skade 

ERC falt i gulvet ved et 
uhell 

Ikke bruk ERC. Ring legen for å få en ny 
enhet. 

Forordningen er 
feil 

Forordningen ble 
feilprogrammert 

 
Ta kontakt med legen. 

Skjermbildet Økt 
ikke påkrevd 
kommer fram 
(Økten er fullført) 

Du har fullført daglig 
forordning 

Vent til neste dag. (Daglig maksimum er 
beregnet ved hjelp av en 24-timers tidtaker) 
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b. Feilkoder 
 

Hvis du har spørsmål om forordningen du har fått, tar du kontakt med legen. Hvis du har 
spørsmål om ERC, tar du kontakt med NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. på +1-855-435-
5477. 

 

 
FEILKODER FOR 

ERC 

 

 
 
 

FEILSKJERMBILDE 
 
Dette skjermbildet kommer fram hvis det oppstår en 
feilfunksjon i ERC. 

 
Avhengig av feilkoden kontakter du legen eller NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. og melder fra om 
feilkodenummeret. De gir deg flere anvisninger og vil 
muligens sende en ny ERC for å erstatte den gamle. 

MULIG FEILKODE 
 

BESKRIVELSE 
 

HVA DU 
SKAL 

GJØRE 
 
 

Kode 020 

 
 
Strømknapp står fast 

Hvis strømknappen står fast, vil denne feilen oppstå. Pass 
på at strømknappen ikke holdes inne mens ERC slås på. 
Hvis denne feilen fremdeles vedvarer, må ERC byttes ut. 
Ta kontakt med NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Kode 021 ERC-feilfunksjon 

Koble fra strømtilførselen og hold av/på-knappen inne i 
flere sekunder, til LED-lampen for av/på-knappen slås 
av.  Vent flere minutter til skjermen slås av. Deretter slår 
man på ERC-enheten. 

 
 

Kode 064 

 

ERC-feilfunksjon 

Slå av ERC ved å trykke og holde strømknappen inne, 
og start systemet på nytt. Hvis denne feilen vedvarer, 
må ERC 4P byttes ut. Ta kontakt med NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 
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Kode 069 
Kode 071 
Kode 083 
Kode 084 

 

ERC-feilfunksjon 

 
ERC-enheten må byttes ut. Ta kontakt med NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kode 85 

 
 
Komponentfeil 

Hvis ladeledningen som er koblet til ERC, svikter, vil 
denne feilen oppstå. Slå av ERC og fjern ladeledningen. 
ERC-enheten må byttes ut. Ta kontakt med NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Kode 86 
Kode 87 
Kode 88 
Kode 89 

 
ERC-feilfunksjon ERC-enheten må byttes ut. Ta kontakt med NuVasive 

Specialized Orthopedics, Inc. 

 
Kode 93 

 
Motorfeil 

Denne feilen oppstår hvis ERC-motoren går for fort. 
Slå av ERC. Ta ut ladeledningen hvis den er koblet til 
ERC. ERC-enheten må byttes. Kontakt NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kode 94 

 

Motorfeil 

Denne feilen oppstår hvis ERC-motoren går for sakte. Slå 
av ERC ved å trykke og holde strømknappen inne, og start 
systemet på nytt. Hvis denne feilen vedvarer, må ERC 
byttes ut. Ta kontakt med NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
 

Kode 100 

 

Systemfeil 

Denne feilen oppstår hvis det er et problem med 
systemkommunikasjonen med ERC. Slå av ERC ved å 
trykke og holde strømknappen inne, og start systemet på 
nytt. Hvis denne feilen vedvarer, må ERC byttes ut. Ta 
kontakt med NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kode 104 

 
 
 
Feilen 
Motordriftfeil 

 
Hvis det registreres at motoren kjører når den ikke skal 
det, vil denne feilen oppstå. Fjern ERC fra kroppen 
øyeblikkelig, plasser enheten i kofferten, trykk og hold 
strømknappen inne for å slå den av. Når den slått av, kan 
du prøve å starte den på nytt. Hvis enheten ikke starter 
igjen, må ERC byttes ut fordi motoren ikke fungerer som 
den skal. ERC-enheten må byttes ut. Ta kontakt med 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
Kode 105 

 
Feilen 
Motordriftfeil 

 
Hvis det registreres at motoren kjører i 
motsatt retning av det den skal under 
behandlingen, vil denne feilen oppstå. ERC-
enheten må byttes ut. Ta kontakt med 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Kode 106  
Feilen Motor 
roterer ikke 

 
Denne feilen oppstår hvis det registreres at 
motoren ikke roterer under behandlingen. 
ERC-enheten må byttes ut. Ta kontakt med 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
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Kode 114 
Kode 116 

 
 

Feilen Motor roterer 

 
Slå av ERC ved å trykke og holde strømknappen inne, 
og start systemet på nytt. Hvis denne feilen vedvarer, 
må ERC byttes ut. Ta kontakt med NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 
 

Kode 121 

 
 
 

Feilen Motorsvikt 

Denne feilen oppstår hvis det registreres et problem med 
motoren. Dette kan skje hvis motoren har gått i en lang 
periode. Gi motoren tid til å avkjøles. Slå av ERC ved å 
trykke og holde strømknappen inne, og start systemet på 
nytt. Hvis denne feilen fremdeles vedvarer, må ERC byttes 
ut. Ta kontakt med NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kode 130 

 
 

Temperaturen er for høy 

 
Denne feilen oppstår hvis temperaturen på ERC 4P er for 
varm. ERC må plasseres på et kjøligere sted, slik at den 
kan avkjøles. Hvis denne feilen vedvarer, må ERC byttes 
ut. Ta kontakt med NuVasive Specialized Orthopedics, 
Inc. 

 
 

Kode 131 

 
 

Temperaturen er for lav 

 
Denne feilen oppstår hvis temperaturen på ERC 4P er 
for kald. ERC må plasseres på et varmere sted, slik at 
den kan varmes opp. Hvis denne feilen vedvarer, må 
ERC byttes ut. Ta kontakt med NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Kode 140 
Kode 141 

 

Batterifeil 

 
Dette skjer hvis batteriet får feilfunksjon. 
ERC-enheten må byttes ut. Ta kontakt med 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
Kode 142 

 
Batterifeil 

 
Dette skjer hvis batteriet får feilfunksjon. Koble til 
strømtilførselen for å bruke ERC-enheten. 

 
 

Kode 143 

 
 

Batteriet er før varmt-feil 

 
Hvis ERC-batteriet er for varmt, vil denne feilen oppstå. 
ERC må plasseres på et kjøligere sted, slik at den kan 
avkjøles. Hvis denne feilen vedvarer, må ERC byttes ut. 
Ta kontakt med NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
Kode 144 

 
Batterifeil 

 
ERC-enheten må byttes ut. Ta kontakt med NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kode 145 

 
 
Feilen Lite batteri 

 
Denne feilen oppstår hvis batteriet har lite strøm. Sett 
ladeledningen i ERC-enheten. Hvis denne feilen 
vedvarer, må ERC byttes ut. Ta kontakt med 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
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Kode 146 

 

Batterifeil 

 
Dette skjer hvis batteriet får feilfunksjon. 
ERC-enheten må byttes ut. Ta kontakt med 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
Kode 147 

 
Batterifeil 

 
Dette skjer hvis batteriladingen får feilfunksjon. Koble 
til strømtilførselen for å bruke ERC-enheten. 

 
Kode 200 

Kode 201 

 
 

Systemfeil 

 
Slå av ERC ved å trykke og holde strømknappen inne, og 
start systemet på nytt. Hvis denne feilen vedvarer, må 
ERC byttes ut. Ta kontakt med NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
 

 
17. SPESIFIKASJONER 

Beskrivelse Klassifisering Enheter 
Vist forskyvningsnøyaktighet ±10 %  +  ±0,3 mm 
   
Driftstemperatur  5 – 35 (41 – 95) oC (oF) 
Relativ fuktighet ved drift  30 – 95 (ikke-kondenserende) % 
Oppbevaringstemperatur -10 – 60 (14 – 140) oC (oF) 
Relativ fuktighet ved oppbevaring   5 – 95 (ikke-kondenserende) % 
   
Inngangsspenning (én-fase)  80 – 230 VAC 
Strømfrekvens, inngang  47 / 63 Hz 
Inngangsstrøk (maksimum)  1 A 
   
Vekt: ERC 4P  3,4 (7,5) kg (pund) 
 ERC 4P med beskyttelseskoffert  10,4 (22,9) kg (pund) 

 
Beskrivelse Klassifisering 
Klassifisering for vern mot 
elektrisk støt 

Class II Ingen avhengighet av beskyttende jording, dobbeltisolert 

Anvendt del-type, støt- og 
lekkasjestrøm 

Type BF (Vanlig flytespenning) 

Defibrilleringsklassifisering Ikke defibrilleringssikker 
Bruk med anestesi Dette utstyret må IKKE brukes i nærheten av brennbare anestesimidler (verken 

AP eller APG) 
Steriliseringsmetode Ikke-steril 
Forurensingsgrad Forurensingsgrad 2 (kontormiljø) 
Overspenningskategori Kategori II 
IP-systemet IPX0 Ikke beskyttet mot væskeinntrenging 
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Veiledning og produsenterklæring – elektromagnetisk stråling 
ERC skal brukes i det elektromagnetiske miljøet angitt nedenfor.  Kunden eller brukeren av ERC skal sikre at det brukes i 
et slikt miljø. 

Strålingstest Overholdelses- Elektromagnetisk miljø –veiledning 

RF-stråling CISPR 11 Class B 

ERC 4P-modellen for PRECICE kan avgi utilsiktet 
elektromagnetisk engergi under normal drift, opptil tillatt 
grense for bruk i hjemmemiljø og etablissementer som er 
direkte knyttet til et lavspent strømforsyningsnettverk. 

RF-stråling CISPR 11 Class B ERC er egnet til bruk i alle etablissement, deriblant hjem og 
steder som er direkte tilkoblet til lavspennings 
strømtilførselsnettverk som leverer strøm til bygninger som 
brukes som hjem. 

Harmoniske utslipp IEC 61000-3-2 Overholder 
retningslinjene 

Spenningsvariasjoner/flimmerutslipp  
IEC 61000-3-3 

Overholder 
retningslinjene 

 
Veiledning og produsenterklæring – elektromagnetisk immunitet 

ERC skal brukes i det elektromagnetiske miljøet angitt nedenfor.  Kunden eller brukeren av ERC skal sikre at det 
brukes i et slikt miljø. 

Immunitetstest IEC 60601 
testnivå 

Overholdelsesnivå Elektromagnetisk miljø – 
veiledning 

Elektrostatisk 
utledelse 
IEC 61000-4-2 

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

Overholder 
retningslinjene 

Gulvet bør være av tre, betong eller 
keramikkfliser.  Hvis gulvet er 
dekket av syntetisk material, må 
den relative fuktigheten være minst 
30 %. 

Raske elektriske 
transienter/burst 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV for 
strømforsyningslinjer 
 

Overholder 
retningslinjene 

Strømkvaliteten i strømnettet skal 
tilsvare kvaliteten i et typisck 
kommersielt eller sykehusmiljø. 

Overspenning 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV ledning til ledning 
 
± 2 kV ledning til jord 

Overholder 
retningslinjene 

Strømkvaliteten i strømnettet skal 
tilsvare kvaliteten i et typisck 
kommersielt eller sykehusmiljø. 

Spenningsfall, korte 
avbrudd og 
spenningsvairasjon i 
strømtilførselsledninger 
IEC 61000-4-11 

 
Korte avbrudd: 
 
0 % ved ½ syklus 
0 % ved 1 syklus 
70 % ved 25 sykluser for 
50 Hz 
70 % ved 30 sykluser for 
60 Hz 

Overholder 
retningslinjene 

Strømkvaliteten i strømnettet skal 
tilsvare kvaliteten i et typisck 
kommersielt eller sykehusmiljø. 
Hvis brukeren av Precice ERC 4P-
modellen krever kontinuerlig drift 
ved strømbrudd, anbefales det at 
Precice ERC 4P-modellen får strøm 
fra en uavbrutt strømforsyning.  

Strømfrekvens  
(50 Hz) magnetisk felt 
IEC 61000-4-8 

30 A/m ved 230 V 

Overholder 
retningslinjene 

Elektromagnetiske felt med 
frekvens skal være på nivåer som er 
karakteristiske for typiske 
plasseringer i et kommersielt miljø 
eller sykehusmiljø. 
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Veiledning og produsenterklæring – elektromagnetisk immunitet 

ERC skal brukes i det elektromagnetiske miljøet angitt nedenfor.  Kunden eller brukeren av ERC skal sikre at den 
brukes i et slikt miljø. 
IMMUNITET-

test 
TESTNIVÅ IEC 

60601 
Overholdelses- 

nivå 
Elektromagnetisk miljø – veiledning 

   Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr skal 
ikke brukes nærmere noen del av ERC, inklusive 
kabler, enn anbefalt kontaktavstand beregnet ut fra 
ligningen som gjelder senderfrekvensen. 

 
Ledende RF 

IEC 61000-4-6 
 
 

Strålings-RF 
IEC 61000-4-3 

 
3 Vrms 

150 kHz til 80 MHz 
 
 

3 V/m 
80 MHz til 2,5 GHz 

 
3 Vrms 

 
3 V/m 

Anbefalt kontaktavstand 
 
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 
 
 
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃   80 MHz til 800 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃   800 MHz til 2,5 GHz 

    
der P er maksimum utgangseffekt for senderen i watt 
(W) i følge senderprodusenten, og d er anbefalt 
kontaktavstand i meter (m). 
Feltstyrken fra faste RF-sendere, som fastsatt av en 
elektomagnetisk feltundersøkelse,a skal være mindre 
enn samsvarsnivået for hvert frekvensintervall.b 
 
Det kan oppstå interferens i nærheten av utstyr 
merket med følgende symbol: 

 
MERKNAD 1 Ved 80 MHz og 800 MHz er det det høyeste frekvensintervallet som gjelder. 
MERKNAD 2 Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes 
av graden av absorpsjon og refleksjon fra structurer, gjenstander og mennesker. 
a. Feltstyrkene fra faste sendere, som f.eks. basestasjoner for radiotelefoner (mobiltelefon/trådløs telefon) og 

landbaserte mobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiosending og TV-sendgin kan ikke i teorien forutsis 
veldig nøyaktig. For å bedømme det elektromagnetiske miljøet på grunn av faste RF-sendere må man vurdere å 
foreta en elektomagnetisk feltundersøkelse. Hvis målt feltstyrke på stedet der ERC brukes, overskrider 
gjeldende RF-samsvarsnivå ovenfor, skal ERC observeres for å verifisere normal drift. Hvis unormal drift 
observeres, kan flere tiltak bli nødvendige, som å snu eller flytte ERC. 

b. I frekvensområdet 150 kHz til 80 Mhz skal feltstyrken være mindre enn 3 V/m. 
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Anbefalte kontaktavstander mellom bærbare og mobile RF-kommunikasjonsutstyr og den eksterne 
fjernkontrollen 

ERC skal brukes i et elektromagnetisk miljø der forstyrrelser i strålings-RF er under kontroll.  Kunden eller 
brukeren av ERC kan være med og hindre elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en minimumsavstand 
mellom bærbare og mobile RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og ERC som anbefalt nedenfor, i henhold til 
maksimum utgangseffekt for kommunikasjonsutstyret. 

Klassifisering av maksimum 
utgangseffekten til senderen 

W 

Kontaktavstanden i henhold til frekvensen til senderen 
m 

150 kHz til 80 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 

80 MHz til 800 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 

800 MHz til 2,5 GHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1,0 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 
For sendere som er klassifisert for maksimum utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor kan anbefalt 
kontaktavstand d i meter (m) anslås ved hjelp av ligningen som gjelder frekvensen til senderen, where P er 
maksimum utgangseffekt for senderen i watt (W) i følge senderprodusenten. 
MERKNAD 1 Ved 80 MHz og 800 MHz er det kontaktavstanden for det høyeste frekvensintervallet som gjelder. 
MERKNAD 2 Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes 
av graden av absorpsjon og refleksjon fra structurer, gjenstander og mennesker. 

 
Produktene som omtales her, kan være beskyttet av én eller flere av patentene du kan lese om her: 
www.nuvasive.com/pat 
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