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ADVERTÊNCIA IMPORTANTE: A LEI FEDERAL LIMITA A VENDA DESTE DISPOSITIVO POR UM MÉDICO
OU POR ORDEM DE UM MÉDICO.

Aos médicos: consultar o Manual do Utilizador ERC PRECICE e as instruções de utilização
PRECICE para preparar o uso clínico e informar os profissionais de saúde. Fornecer a cada
doente uma cópia deste Manual do Doente ERC PRECICE e rever com o doente cada passo
antes de iniciar o tratamento. Confirmar que a prescrição do doente é registada na página
seguinte.

Ao doente: ler este manual antes de usar o ERC PRECICE. Consultar este manual em qualquer
altura durante o tratamento. Caso necessite de qualquer esclarecimento, pode contactar o seu
médico.

INFORMAÇÃO GERAL DE CONTACTO:

101 ENTERPRISE, SUITE 100 | ALISO VIEJO, CA 92656 TEL.: (+1) 855-435-5477 | FAX: (+1) 949-8373664
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1. A MINHA PRESCRIÇÃO
Data

Local do
implante

Distância por sessão
(exemplo: 0,25mm)

Modelo: ERC 4P

Sessões por dia
(exemplo: 4 vezes/dia)

Total por dia
(exemplo: 1,00mm)

Onde colocar o ERC durante cada sessão :

(Fazer um círculo sobre cada área geral – haverá uma marca específica na sua perna ou braço)

IMPLANTE#1









Perna direita
Perna esquerda
Braço direito
Braço esquerdo
Tíbia
Fémur
Úmero

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

Úmero

Úmero

IMPLANTE#2



Apenas um implante









Perna direita
Perna esquerda
Braço direito
Braço esquerdo
Tíbia
Fémur
Úmero

Fémur

Tíbia

Fémur

Tíbia

Observações especiais (exemplo: usar sempre canadianas):

____________________________________________________
O meu fornecedor:
Telefone:
O meu médico:
Telefone:

LC0265-D 04/2022 PT
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2. DEFINIÇÃO DE SÍMBOLOS

Consultar o glossário de símbolos em https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary
Segue-se a definição dos Símbolos especificamente para o ERC 4P.
Símbolo
IPX0

Definição
O dispositivo não oferece protecção específica contra a entrada de
fluidos.
Tecla(s) Retroceder: são teclas de ecrã táctil que quando premidas
possibilitam retroceder para um ecrã ou estado de software
anterior.
Tecla Continuar: esta tecla de ecrã táctil, quando aparece e é
premida pelo utilizador, permite avançar para o ecrã ou estado de
software seguinte.
Tecla Repor Valor: esta tecla de ecrã táctil, quando aparece ao
lado de um valor visualizado, permite ao utilizador repor o valor,
premindo a tecla.
Tecla Clínica: esta tecla de ecrã táctil faculta ao médico acesso a
modos do software interditos aos doentes. O acesso a estes modos
requer um código de entrada (senha).
Tecla Clínica (durante o modo do doente): esta tecla de ecrã táctil
faculta ao médico acesso a modos do software interditos aos
doentes. O acesso a estes modos requer um código de entrada
(senha).This touchscreen key provides a method for a clinician to
access software modes limited to non-patients. Accessing these
modes requires a passcode.
Botão de Controlo, Verde Intermitente: botão digital que o
utilizador pode usar para iniciar o tratamento.

Botão de Controlo, Vermelho Fixo: botão digital que o utilizador
pode usar para fazer pausa ou parar o tratamento.

Linha de Alinhamento: este símbolo de linha marcado com rótulo
no ERC 4P identifica o centro das distâncias entre os ímanes do
ERC 4P. A linha pode utilizar-se para alinhar os ímanes do ERC
com os ímanes do implante, com base nas linhas ou suturas
situadas no membro do doente.

LC0265-D 04/2022 PT
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Orientação de Posição do ERC 4P com SETAS: este símbolo
marcado em rótulo indica a orientação do ERC 4P em relação ao
doente. O doente deve poder ver este símbolo com as setas
viradas para os seus pés. LEFT indica que o lado esquerdo da
unidade está à esquerda do doente. RIGHT indica que o lado
direito da unidade está à direita do doente.
Posição de orientação do ERC 4P com SETAS: este símbolo e
rótulo indica a orientação do ERC 4P em relação ao doente.
Detecção de Implante não Acoplado: Quando este símbolo
aparece, indica que o ERC 4P não detecta os ímanes do implante
ou a sua rotação.
Detecção de Implante Acoplado: Quando este símbolo aparece,
indica que o ERC 4P detectou o íman do implante e que está a
fazer a rotação adequadamente.
Ecrã de Instruções Anatómicas

O ecrã apresenta em destaque o fémur, tíbia ou úmero do lado
esquerdo ou direito identificando precisamente o membro que
tem o implante PRECICE. Existem seis (6) locais possíveis para o
implante mas apenas um aparece no ecrã com uma linha roxa.

Ecrã de Erros do Sistema

Este ecrã aparece no painel de controlo quando ocorrer um erro
de funcionamento do ERC 4P.

Nesta figura, é dado como exemplo o código “104”. O ecrã pode
apresentar outro código e informação.
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3. DEFINIÇÕES E GLOSSÁRIO

Esta secção faculta as definições para termos usados neste manual.
Dispositivo médico activo: o termo "activo" significa qualquer dispositivo médico que necessite
de energia. A energia pode ser fornecida por electricidade, pilhas ou gás. Exemplos de
dispositivos activos: ventiladores, pacemakers e dispositivos de monitorização de doentes.
Accionador: a parte do dispositivo PRECICE que quando activado pode mudar em
comprimento.
Contra-indicação: qualquer condição que torne indesejável ou desaconselhável o uso do
sistema PRECICE.
Acoplagem: emparelhamento magnético do ERC ao dispositivo PRECICE.
Distrair: distrair significa alongar ou esticar. O sistema PRECICE utiliza-se para distrair ou
retrair ossos.
Retrair: retrair significa encurtar. O sistema PRECICE utiliza-se para distrair ou retrair ossos.
Dispositivo electrónico: refere-se a qualquer aparelho que tenha um cabo de alimentação que
seja ligado para obter corrente eléctrica ou que funcione a pilhas, como por exemplo,
computadores e telemóveis.
ERC: o termo ERC refere-se ao Controlador Remoto Externo. O ERC é utilizado para ajustar o
dispositivo PRECICE, e é colocado na sua perna ou braço fora do seu corpo. O sistema ERC é
composto pelo ERC e o cabo de almentação.
Fémur: o fémur é o osso da coxa da perna. É o maior osso do corpo humano e está localizado
entre a anca e o joelho.
Úmero: osso do braço superior. É o osso entre o ombro e a articulação do cotovelo.
Implante: um implante é um dispositivo inserido no corpo durante um período de tempo.
Intramedular: o termo intramedular refere-se a estar dentro do osso.
IMR: o termo IMR refere-se a Imagem por Ressonância Magnética que é uma técnica médica
para visualizar estruturas dentro do corpo.
Osteopenia: a osteopenia é uma condição em que a densidade do osso é mais baixa do que o
normal.
Pacemaker: um dispositivo artificial para estimular o músculo cardíaco e regular as suas
contracções.
Dispositivo PRECICE: o dispositivo PRECICE é o implante ajustável implantado no osso da
sua perna (tíbia ou fémur) ou do braço (úmero). É alongado pelo ERC fora do seu corpo.
Regenerar: o termo regenerar refere-se a novo crescimento. Neste manual, refere-se a
crescimento de novo tecido ósseo.
Tíbia: a tíbia (ou canela) é o maior osso da perna entre o joelho e o tornozelo.
Solução de problemas: o processo de resolver problemas ou determinar o motivo porque algo
não está a funcionar correctamente.

LC0265-D 04/2022 PT

Página 7 de 55

Manual do Doente ERC 4P

4. INDICAÇÕES:

Modelo: ERC 4P

PORQUE SE USA O PRECICE?

O Controlador Remoto Externo ,modelo ERC 4P da NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.
é um dispositivo portátil de mão utilizado para alongar ou encurtar de forma não-invasiva nos
Sistemas da gama Precice.
A utilização prevista do ERC 4P quando utilizado com o Sistema Precice (incluindo o Precice
IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde, e Precice Bone Transport) é o alongamento de membros,
fixação de fractura aberta e fechada, pseudartrose, mal-uniões, não-uniões ou condução óssea
de ossos longos.
A utilização prevista do ERC 4P quando usado com o Sistema de Placa Precice é o
alongamento de membros, fixação de fractura aberta e fechada, pseudartrose,mal-uniões, nãouniões ou condução óssea de ossos longos em doentes pediátricos e doentes adultos de pequena
estatura.
A utilização prevista do ERC 4P quando usado com o Sistema Precice de Recuperação do
Tornozelo é fusões tíbio-talo-calcaneais. Quando utilizado para a fusão TTC, o Sistema Precice
de Recuperação do Tornozelo pode ser utilizado para fixação de fractura aberta e fechada,
pseudartrose, mal-uniões, não-uniões, ou condução óssea de ossos longos adjacentes ao local
de fusão. O dispositivo pode ser utilizado para o alongamento posterior de membros, uma vez
alcançada a fusão tíbio-talo-calcaneal.
O ERC é usado para alongar ou encurtar o implante, depois de o médico colocar o implante
PRECICE no seu membro. Geralmente a fase de alongamento/encurtamento começa 5 dias após
a cirurgia. Todos os dias o implante será ligeiramente alongado ou encurtado (normalmente,
cerca de 0,75 a 1 mm todos os dias). Esta fase do tratamento pode durar 80 dias. O seu médico
informará quanto e quão frequentemente o implante ERc terá de ser ajustado. Em regra geral,
consultará o médico uma vez por semana para avaliar o progresso. Nessas consultas, o seu
médico poderá fazer uma radiografia à sua perna ou braço. No caso dos implantes no fémur
ou tíbia, o seu médico irá dizer-lhe que tem de usar canadianas e evitar peso na sua perna que
tem o implante PRECICE. No caso dos implantes no úmero, o seu médico irá dizer-lhe para
evitar peso no seu braço que tem o implante PRECICE. A obtenção de bons resultados requer
a sua cooperação activa e a dedicação a algumas tarefas. Pode lesionar-se seriamente se não
seguir as instruções do médico.

A utilização do ERC deixa de se fazer quando se alcança o objectivo de alongamento na sua
perna ou braço. Tal vai permitir que o seu osso recupere.
O osso regenera durante a fase de consolidação. Com o tempo o osso muda ou regenera - de
matéria macia para matéria dura. Este processo dura normalmente 2 meses para cada 3,2 cm
de alongamento/encurtamento do osso. É da máxima importância seguir todas as instruções
do médico durante esta fase de regeneração. Continuará a ter consultas médicas regulares –
normalmente uma vez por mês.
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5. CONTRA-INDICAÇÕES: quem não pode usar o sistema
PRECICE?

Importante Informação de Segurança – Ler antes de usar!
Ler e considerar a informação contida neste guia antes de realizar o seu
tratamento.
Esta sessão descreve as contra-indicações para o Sistema PRECICE. Caso tenha alguma
contra-indicação, você não pode usar o dispositivo PRECICE.
CONTRA-INDICAÇÕES:
Contraindicações do Sistema Precice (incluindo o Precice IMML, Precice Unite, Precice Stryde e
Condução Óssea Precice):
•
•
•
•
•
•
•
•

Doentes com diâmetro ósseo irregular, o que impediria a introdução da cavilha Precice.
Doentes nos quais a cavilha Precice atravessasse espaços articulares ou placas de crescimento
epifisitário expostas.
Doentes com um canal medular obliterado ou outras patologias que tendam a retardar a
cicatrização, por exemplo, limitações do fornecimento sanguíneo, doença vascular periférica
ou evidência de vascularização inadequada.
Doentes que não queiram ou não possam seguir as instruções de cuidados pós-operatórios.
Infecção ou patologias ósseas, como a osteopenia, que impediria a capacidade de preensão
firme do dispositivo.
Doentes com uma fractura Gustilo aberta, fracturas Grau de Classificação IIIB ou IIIC
Doentes que tenham tido paralisias nevrálgicas
Alergias e sensibilidade aos metais.

O sistema de Condução Óssea Precice tem ainda as seguintes contra-indicações:
•
•

Doentes com um defeito ósseo igual ou superior a 100 mm.
Doentes com danos cutâneos excessivos e sem tecidos moles suficientes a cobrir os locais da
fractura.
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Consultar os quadros que se seguem sobre contra-indicações no que respeita a peso e
distância máxima do membro tratado para a superfície do canal intramedular.
Para as cavilhas Precice e Precice Unyte
Membro

Modelo(s)
PRECICE
C

Tíbia

J
Q

Fémur

A-G
(excepto
C),
V, X

8.5mm
10,7mm, 12,5mm
8,5mm
10,7mm, 12,5mm
8,5mm
10,7mm
8.5mm
10,7mm

Distância máxima do
membro tratado para a
superfície do canal IM
13mm
16mm
13mm
16mm
13mm
16mm
45mm
75mm

12,5mm

90mm

114 kg

8,5mm
10,7mm
12,5mm
8,5mm
10,7mm
165-210mm
Comprimento de
pré-distracção
225-300mm
Comprimento de
pré-distracção

45mm
75mm
90mm
45mm
75mm

57 kg
114 kg
114 kg
57 kg
57 kg

25mm

sem carga de peso

45mm

sem carga de peso

Diâmetro da cavilha

H, K, U
N, M, P

Úmerus

L, M

Membro

Modelo(s)
PRECICE
STRYDE

Tíbia

C, SJ

Fémur

A, B, C,
E, V, X

Membro
Tíbia
Fémur

8,5mm

Para as cavilhas PRECICE STRYDE
Distância máxima do
Diâmetro da cavilha
membro tratado para a
superfície do canal IM
10,0
13mm
11,5
16mm
13,0
16mm
10,0
70mm
11,5
85mm
13,0
100mm

Para as Cavilhas de CONDUÇÃO ÓSSEA PRECICE
CONDUÇÃO
Distância máxima da
ÓSSEA
superfície do membro
Diâmetro da cavilha
PRECICE
tratado até ao canal
Modelo(s)
IM
C, SJ
10,0
19mm
11,5
19mm
13,0
19mm
A, B, BT, D,
10,0
64mm
DT, E, V,
11,5
69mm
X, SE, SB, SD,
13,0
85mm
SA
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Peso máximo do
doente
57 kg
114 kg
57 kg
114 kg
57 kg
57 kg
57 kg
114 kg

Peso máximo do
doente
69 kg
91 kg
114 kg
69 kg
91 kg
114 kg

Peso máximo do
doente
11 kg
86 kg
114 kg
11 kg
86 kg
114 kg
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Contra-indicações para o Sistema de Placa Precice:
• Infecção ou condições patológicas do osso, tais como osteopenia, que prejudicariam a
capacidade de fixar o dispositivo com segurança.
• Doentes com fracturas abertas de Gustilo-Anderson Grau de Classificação IIIB ou IIIC
• Alergias e sensibilidades aos metais.
• Para o fémur, doentes cuja distância da superfície da pele até à placa de precisão seja
superior a 38 mm. Para a tíbia, doentes cuja distância da superfície da pele à placa de Precice
seja superior a 20mm.
• Doentes com uma forma/tamanho ósseo irregular que impediria a colocação da placa de
Precice.
• Doentes cujo estado tende a retardar a cicatrização, tais como limitações do fornecimento de
sangue, doença vascular periférica ou evidência de vascularidade inadequada.
• Doentes que não querem ou são incapazes de seguir as instruções de cuidados pósoperatórios.
Contra-indicações para o Sistema Precice de Recuperação de Tornozelo:
• Infecção activa ou condições patológicas do osso, tais como osteopenia, que prejudicariam a
capacidade de fixar o dispositivo com segurança.
• Doentes com uma quantidade ou qualidade de osso insuficiente para permitir a fusão das
articulações ou a estabilização da artrodese.
• Doentes com uma almofada plantar insuficiente.
• Doentes com uma articulação subtalar assintomática intacta.
• Doentes com fracturas de Gustilo, Grau de Classificação IIIB ou IIIC.
• Alergias e sensibilidades metálicas.
• Doentes com um diâmetro ósseo irregular que impediria a inserção do prego de salvamento
de tornozelo Precice de Recuperação de Tornozelo.
• Doentes em que existe um canal medular obliterado ou outras condições que tendem a
retardar a cura, tais como limitações do fornecimento de sangue, doença vascular periférica
grave ou evidência de vascularidade inadequada.
• Doentes com deformidade longitudinal grave
• Doentes com desalinhamento tibial significativo (>10 graus em plano sagital ou coronal)
• Doentes que não queiram ou sejam incapazes de seguir as instruções de cuidados pósoperatórios.
• Doentes cuja distância máxima da superfície do membro tratado ao canal IM exceda 25 mm.
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6. O QUE VOCÊ TEM DE FAZER PARA EVITAR DANO
(ADVERTÊNCIAS)

Esta secção descreve as ADVERTÊNCIAS associadas ao Sistema PRECICE que ajudarão
a evitar danos graves quando usar o Sistema PRECICE. Ler atentamente todas as
ADVERTÊNCIAS antes de usar o sistema PRECICE.
1. *ADVERTÊNCIA*
Recomenda-se que sejam feitos semanalmente Raios-X para avaliar o comprimento
em distracção em doentes com processo de alongamento em curso.
2. *ADVERTÊNCIA*
Durante e após a compressão, recomenda-se que sejam feitos Raios-X para avaliar a
compressão e recuperação óssea.
3. *ADVERTÊNCIA*
A operação do Controlador Remoto Externo requer formação prévia específica.
Utilizar o Controlador Remoto Externo apenas de acordo com as instruções
fornecidas no presente Manual do Utilizador. Qualquer utilização alternativa poderá
conduzir a lesões corporais ou danos materiais.
4. *ADVERTÊNCIA*
Este equipamento poderá causar interferência de rádio ou perturbar o
funcionamento de equipamento próximo. Poderá ser necessário tomar medidas de
mitigação, como reorientar o Controlador Remoto Externo ou mudá-lo de lugar ou,
ainda, blindar o local onde se encontra instalado.
5 *ADVERTÊNCIA*
Este equipamento não foi testado em ambientes de Imagiologia por Ressonância
Magnética (RMI) e como tal não deve entrar numa Unidade de Imagiologia.
6. *ADVERTÊNCIA*
As pessoas com um pacemaker ou outro dispositivo médico semelhante não devem
manipular nem ser expostas ao Controlador Remoto Externo. Os campos magnéticos
fortes poderão afectar o funcionamento desses dispositivos.
7. * ADVERTÊNCIA *
A Associação de ímanes de terras raras (Rare-Earth Magnetics Association) não tem
conhecimento de efeitos positivos ou negativos ao lidar com ímanes de terras raras.
Contudo, não se recomenda a utilização e o manuseamento de ímanes fortes de terras
raras (ERC) por mulheres grávidas.
8. *ADVERTÊNCIA*
O Controlador Remoto Externo utiliza ímanes permanentes fortes. O manuseamento
inadequado do sistema pode causar graves danos pessoais. Segurar o Controlador
Remoto Externo sempre com firmeza e ter em atenção outros objectos que se
encontrem na área de trabalho. O Controlador Remoto Externo pode prender-se e
saltar das mãos ou atrair objectos, se demasiado próximo de outros objectos
magnéticos.
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Antes de utilizar, garantir que haja um espaço mínimo de 60 centímetros em redor
da área de trabalho, livre de objectos de metal como aparelhos e ferramentas. Isto
inclui objectos pessoais, como jóias, relógios, chaves e telemóveis. Não usar o ERC
com objectos metálicos/magnéticos por perto.
9. *ADVERTÊNCIA*
Se este equipamento for danificado, ter em atenção que os estilhaços dos ímanes
partidos são muito aguçados. Manusear sempre os ímanes partidos com luvas de
protecção grossas. Contactar a Nuvasive Specialized Orthopedics se o ERC estiver
danificado.
10. *ADVERTÊNCIA*
Não colocar, nunca, o Controlador Remoto Externo perto de materiais electrónicos
ou electrodomésticos. O forte campo magnético pode danificar os suportes
magnéticos, como discos de computador externos, cartões de crédito, cartões de
identificação magnéticos, fitas de cassetes e outros dispositivos semelhantes. Pode
também danificar televisores, gravadores-leitores de vídeo, monitores de
computadores e outros ecrãs CRT.
11. *ADVERTÊNCIA*
Nunca operar um ERC em ambiente enriquecido com oxigénio ou inflamável.

12. *ADVERTÊNCIA*
Este dispositivo não contém componentes cuja manutenção possa ser efectuada pelo
utilizador. Não abrir o aparelho, pois poderão daí resultar graves lesões corporais ou
danos no equipamento. A manutenção deverá ser efectuada apenas por pessoal
qualificado.
13. *ADVERTÊNCIA*
Utilizar apenas o cabo eléctrico fornecido para o ERC. Contactar a Nuvasive
Specialized Orthopedics, solicitando um cabo eléctrico de substituição.
14. *ADVERTÊNCIA*
NÃO utilizar este equipamento na presença de anestésicos inflamáveis.

15. * ADVERTÊNCIA*
O ERC deverá apenas ser colocado exactamente sobre a zona do membro onde se
encontra a parte magnética do implante. Não colocar o ERC junto de outras zonas
do corpo que possam conter implantes com materiais ferromagnéticos. Quando o
ERC não estiver a ser utilizado activamente num doente, deverá manter-se guardado
na respectiva caixa protectora.
16. *ADVERTÊNCIA*
Não deixar o ERC sem vigilância na presença de crianças. O ERC 1 não se destina a
ser utilizado por menores de 18 anos. A sua utilização por menores de 18 anos poderá
ser incorrecta, podendo implicar a necessidade de outra cirurgia.
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17. * ADVERTÊNCIA *
Embora não estejam comprovados danos nos tecidos neurológicos/moles, o médico
deve ter este factor em consideração ao prescrever sessões mais longas de
alongamento ou de retrac`ção.
18. * ADVERTÊNCIA *
Não operar o ERC se este tiver caído de uma altura igual ou superior a 90
centímetros. Não operar o aparelho, caso haja algum dano físico na unidade (como
por exemplo, ruído inesperado, estalidos). Se tal ocorrer, telefonar para o fabricante
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. e será enviado um aparelho de substituição.
19. *ADVERTÊNCIA*
Não levantar o ERC usando o cabo de alimentação do adaptador. Devolver com o
ERC.
20. *ADVERTÊNCIA*
Seguir sempre as instruções da prescrição e do seu médico quando usar o ERC. Se
você não seguir a prescrição, o seu osso pode regenerar inadequadamente ou mesmo
não recuperar.
Se você usar o ERC menos frequentemente do que o prescrito pelo médico, o seu osso
pode endurecer antecipadamente deixando de alongar ou encurtar antes de ter
atingido o comprimento pretendido. Se tal acontecer, você pode precisar de fazer
outra cirurgia para fazer com que o seu osso atinja o comprimento correcto.
Se você usar o ERC mais frequentemente do que o prescrito pelo médico, o seu osso
pode endurecer muito rapidamente. Isto pode fazer com que o osso regenere
inadequadamente ou mesmo nada. Se tal acontecer, você pode precisar de fazer
outra cirurgia para tratar o osso que não regenerará.
21. *ADVERTÊNCIA*
Colocar SEMPRE o ERC na pele no local sobre o implante e na direcção correcta.
Colocar o ERC no local errado na sua perna ou braço pode fazer com que o osso não
alongue ou encurte adequadamente. O seu osso pode endurecer muito rapidamente
se não estiver a alongar ou encurtar correctamente. Pode precisar de fazer outra
cirurgia para ajustar o comprimento adequado do seu osso.
22. *ADVERTÊNCIA*
Alinhar o ERC na direcção dos pés do doente, como indicado na imagem seguinte. O
ecrã deve estar voltado para si para que o possa ler. Se o ERC estiver a apontar na
direcção errada, o implante PRECICE não irá alongar ou encurtar de forma
adequada e pode ser preciso outra cirurgia. A figura mostra a direcção correcta em
que o ERC deve apontar.
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23. *ADVERTÊNCIA*

Para evitar infecção, não colocar o ERC em feridas abertas na sua pele. Para
tratar uma infecção, pode necessitar de intervenção médica ou cirurgia. Uma
ferida aberta pode ser qualquer corte na sua pele.
24. *ADVERTÊNCIA*

Falar sempre com o seu médico se sentir aguma dor ou desconforto. Este
tratamento pode causar alguma dor e desconforto. Isto pode ser normal no
tratamento ou um sintoma de outras complicações. Se estiver a sentir dor ou
desconforto, o seu médico pode ter de ajustar a sua prescrição durante o
tratamento.
25. *ADVERTÊNCIA*

Antes de usar o ERC tem de receber sempre formação do seu médico ou
enfermeira. O uso indevido do ERC pode fazer com que o osso endureça
muito depressa e ou mesmo nada o que pode resultar na necessidade de fazer
outra cirurgia.
26. *ADVERTÊNCIA*

Seguir as instruções que o seu médico lhe der sobre quanto peso pode suportar
a sua perna ou braço durante o tratamento. O implante pode ficar danificado
ou quebrar, se você puser mais peso no seu membro do que o recomendado
pelo médico o que pode resultar na necessidade de fazer outra cirurgia.
27. *ADVERTÊNCIA*

Não guardar o ERC perto de fontes de calor com temperaturas extremas.
Algumas fontes de calor com temperaturas extremas podem ser um aquecedor
ou lareiras. Consideram-se temperaturas extremas as temperaturas superiores
a 60ºC ou inferiores a -10ºC. O ERC não foi testado a essas temperaturas e
pode não trabalhar correctamente. Se tiver qualquer problema com o ERC,
consultar a secção Resolução de Problemas.
28. *ADVERTÊNCIA*

Actuar em todas as mensagens de erro. Consultar a secção Solução de
Problemas para saber como agir quando existe uma mensagem de erro. A não
actuaçã neste caso pode fazer com que o ERC não trabalhe adequadamente.
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7. QUAIS SÃO OS RISCOS
Existem riscos na cirurgia de colocação do implante PRECICE no seu membro. Os riscos da
anestesia e da intervenção cirugia são os mesmos que os riscos para qualquer doente que seja
sujeito a um procedimento cirúrgico. Os riscos que se seguem podem resultar na necessdade
de fazer outros procedimentos cirúrgicos para correcção.
Os riscos associados com a anestesia e cirurgia são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reacção alérgica aos medicamentos que se são administrados durante a cirurgia.
infecção durante ou depois da cirurugia.
embolia durante ou depois da cirurgia..
alguma rigidez ou sensibilidade devido à cirurgia.
algumas dores devido à cirurgia.
alguma hemorragia devido à cirurgia.
reacção alérgica aos medicamentos.
reacção alérgica devidos aos dispositivos usados para o tratamento durante a cirurgia.
trombose durante a cirurgia
ataque cardíaco (enfarte do miocárdio) devido à cirurgia.
pneumonia devido à cirurgia.
Pode não sobreviver à cirurgia.

Os outros potenciais riscos do processo de alonagmento/encurtamento de membros são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sentir dor devido ao alongamento ou encurtamento do seu osso.
Pode haver uma união retardada ou não-união do osso (o osso não sara).
os parafusos podem sair ou partir.
infecção.
o implante pode avariar ou quebrar.
o osso pode consolidar (endurecer) antes de o alongamento/encurtamento estar
concluído.
Pode ter rigidez dos tecidos moles do seu membro que lhe pode causar dor.
Pode sentir fraqueza muscular por não usar o membro que tem o implante.
Pode ter lesão no nervo.

Os outros riscos associados ao uso do ERC são:
•
•
•

O desalinhamento ou a localização indevida do ERC podem resultar com falha no
alongamento/encurtamento do implante, o que por sua vez pode resultar em
consolidação óssea prematura.
Colocar o ERC na direcção incorrecta pode resultar em tratamento inverso
(alongamento/encurtament do implante) do prescrito. Salienta-se que o implante não
pode ser retraído para menos do seu comprimento inicial programado.
Sobredistracção ou sobreretracção pode ocorrer devido a erro do médico na
programação do ERC. Tal pode causar a não união do osso.
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8. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Sistema PRECICE (incluindo o Precice, Precice Stryde e Condutor Ósseo Precice) inclui:
• Um implante que é colocado no osso da sua perna ou braço e que permite ajustar em
comprimento
o O accionador é a parte do dispositivo que quando activado pode mudar em
comprimento
• Parafusos que fixam o dispositivo ao seu osso
• Um Controlador Remoto Externo (ERC)
O implante tem uma peça chamada “accionador” que pode mudar em comprimento. O
accionador tem um pequeno íman que quando accionado pelo ERC permite alongar o encurtar
o implante. O ERC é um dispositivo de mão com um íman grande. O íman no accionador
actua quando o ERC é colocado na sua perna ou braço e é activado. Quando o implante é
esticado, o osso da sua perna ou do seu braço também estica. Quando o implante é encurtado,
o osso da sua perna ou do seu braço também encurta.

Parafusos proximais

Actuador magnético
(dentro do implante)

Haste de distracção
Parafusos distais

Figura 1 Dispositivo PRECICE implantado no fémur
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a. O que acontece durante e após o tratamento?
O tratamento tem 4 fases.
1) Implantação: é a fase da cirurgia. O seu médico coloca o implante PRECICE no seu
membro.
2) Alongamento/encurtamento: nesta fase, a sua perna ou braço irá alongar ou encurtar
um pouco todos os dias. Cerca de 5 dias após a cirurgia, terá consulta com o seu médico
para fazer o primeiro alongamento/encurtamento. O seu médico irá observar como você
utiliza o ERC para fazer alongar/encurtar a sua perna ou o braço e responderá a
qualquer pergunta que possa ter. Quando estiver em casa, e a cada dia que passa, você
vai usar o ERC para alongar ou encurtar ligeiramente a perna ou braço (geralmente 1
mm por dia). Certifique-se que segue as instruções do seu médico. Uma vez por
semana, terá consulta com o seu médico para avaliar o seu progresso. Na consulta, o
seu médico pode fazer uma radiografia da sua perna ou braço.
3) Consolidação: depois de a sua perna ou braço atingir o
comprimento adequado, você irá parar o processo diário de de
alongamento/encurtamento. Agora você vai deixar que a sua
perna ou braço sare e se fortaleça. Esta é a fase de consolidação.
Durante esta fase, o seu médico irá vê-lo uma vez por mês para
avaliar o seu progresso. O seu médico irá dizer-lhe quanto peso
pode suportar a sua perna ou braço. É importante seguir as
instruções do médico.

Dispositivo tibial

4) Remoção: o implante PRECICE terá de ser removido da sua
perna ou braço um ano depois da cirurgia.O seu médico irá marcar outra cirurgia para
retirar o implante PRECICE. Após a cirurgia você ficará no hospital até estar
suficientemente recuperado para ir para casa. O seu médico irá dizer-lhe quando pode
retomar o seu estilo de vida normal após recuperar totalmente da cirurgia.
O que acontece depois da cirurgia?
•

•

Implantação: você fica no hospital depois da cirurugia para colocação do implante
PRECICE do seu membro. Irá para casa quando estiver recuperado. Terá de ir
regularmente a consultas para verificar o alongamento ou encurtamento está a ser feito
como esperado.
Pós-remoção: você fica no hospital depois da cirurugia para remoção do implante
PRECICE do seu membro. Irá para casa quando estiver recuperado.
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c. Conheça o seu ERC.
Dentro do estojo do ERC, encontra o ERC e o Manual do Doente. Seguem-se as partes mais
importantes do ERC:
Cabo de
alimentação
Pega tibial

Ecrã de
visualização
(Ecrã táctil)

Pega central

Linhas de alinhamento

Figura 2: ERC para o Sistema PRECICE.
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Figura 3: Estojo ERC.
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9. SOBRE O ERC
Esta secção ajuda a entender a como usar correctamente o ERC.
a) Quais são as funções do ERC?
Com o ERC você alonga ou encurta o implante PRECICE implantado no seu
membro.
b) Quais são os Botões e Ecrãs do ERC?
Botões e ecrãs do ERC.

3

1

Parte traseira do ERC 4P

2

1

O ecrã de visualização é usado para mostrar informação sobre o Sistema PRECICE e
é controlado tactilmente nas várias zonas do écrã.

2

A linha de alinhamento é usada para alinhar o ERC sobre o implante PRECICE
utilizando o local marcado sobre o membro.

3

O botão On/Off é usado para ligar e desligar o ERC.
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FUNÇÕES DE DETECÇÃO DE IMPLANTES

O ERC 4P tem funções para detectar durante o tratamento o estado do Sistema de Implante
PRECICE. Esta secção apresenta um resumo dessas funções de detecção:
- Detecção de Acoplagem: o ERC 4P consegue detectar a rotação do íman do implante durante o
tratamento e fornecer ao médico indicações deste estado. Durante a sessão de tratamento, o
comprimento do implante, apresentado no visor, muda em função deste estado.
- Detecção de Não Acoplagem: o ERC 4P consegue detectar se o íman do implante não roda ou
não está presente e fornece indicações ao utilizador sobre este estado. Durante a sessão de
tratamento, o comprimento do implante, apresentado no visor, não muda em função deste estado.

11.

INSTRUÇÕES. (ANTES DE INICIAR O TRATAMENTO)

1. Escolher o local onde o tratamento vai ser feito.

• Se tiver de usar o cabo de alimentação, verificar
que existe uma tomada de corrente junto ao ERC.
• Encontrar um local confortável para se sentar
enquanto faz o tratamento.
• Certificar-se que não existem dispositivos
electrónicos ou objectos metálicos num raio de
60 cm de distância da zona de tratamento com
o ERC. Estes dispositivos electrónicos podem
ficar danificados.
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2. REMOVER TODOS OS OBJECTOS METÁLICOS SOLTOS DE PERTO DA ZONA
DE TRATAMENTO

• Não usar o ERC a menos de 60 cm de distância
de objectos metálicos. Os objectos metálicos
podem ser rapidamente atraídos para o íman dentro
do ERC e podem magoá-lo.
• Retirar todos os objectos metálicos soltos da área
do tratamento (jóias, facas, chaves, etc.). Fechos
de correr e botões da roupa e sapatos não são um
problema.
• Retirar todos os objectos metálicos da sua roupa e
do corpo.
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COMO USAR O ERC

Esta secção descreve como usar o ERC para alongar ou encurtar o implante.
a) Navegação no ERC
Este símbolo permite ao médico aceder aos ecrãs de programação do ERC.

Este símbolo também permite ao utilizador iniciar a sessão de alongamento.

Este símbolo pára a sessão de alongamento.

Este símbolo permite ao utilizador retroceder para o ecrã anterior.

Este símbolo permite ao utilizador avançar para o ecrã seguinte.

Este símbolo indica que o utilizador deve consultar o manual de instruções
para obter mais instruções.
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b) Indicadores luminosos

Amarelo
intermitente
Intermitente
Amarelo e
Vermelho

Verde fixo
Verde
intermitente
Vermelho
fixo
Vermelho
intermitente

O indicador luminoso amarelo intermitente indica que o ERC 4P está a
iniciar o funcionamento..
O sistema tem de ser carregado. Ligar o cabo de alimentação e deixar o
sistema carregar durante 15 minutos.
O indicador luminoso verde fixo indica que o ERC 4P está bem.
O indicador luminoso verde intermitente indica que o ERC 4P está
pronto a usar para o tratamento.
O indicador luminoso vermelho fixo indica que o motor dentro do ERC
4P está a funcionar e que o íman interno está a fazer a rotação.
O indicador luminoso vermelho intermitente indica um erro no ERC 4P.
Consultar a secção Solução de Problemas para saber quais os passoas a
tomar para soluccionar os erros.
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c. Se você tiver MAIS de um implante.
Se você tiver mais de um implante, antes de iniciar o tratamento, as zonas de ambos os implantes
têm de estar a pelo menos mais de 30 cm de distância uma da outra.
UTILIZAÇÃO EM MÚLTIPLOS
IMPLANTES

30 cm

LC0265-D 04/2022 PT

ANTES de usar o ERC, assegurar-se
que cada um dos ímanes nos implantes
estão a mais de 30 cm de distância
entre si.
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Passo 1: Ligar o ERC.
LIGAR
1

1. Premir o botão na parte traseira do
ERC.

CARREGAR O ERC COM O CABO DE
ALIMENTAÇÃO
2

2. Ligar o cabo de alimentação numa
tomada na parede.
3. Ligar o cabo de alimentação ao ERC.

3

3
Parte traseira do ERC 4P
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ECRÃ INICIAL
Quando ligado, o ecrã acende-se e durante
alguns segundos aparece o ecrã de boasvindas. Não precisa de de premir nada neste
ecrã.
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Passo 2: Rever o resumo do doente.
Esta secção explica os ecrãs que vai ver antes de iniciar a sua sessão de alongamento /
encurtamento.

ECRÃ RESUMO DO DOENTE
Depois de ligado, aparece o ecrã resumo do
doente. Rever este ecrã para verificar que a
informação da prescrição está correcta.

1

1
2

2

“DAILY” é o valor prescrito pelo seu
médico para o tratamento diário (ou seja,
1,00 mm). O valor indicado em cima (
0.50) é o comprimento já alongado ou
encurtado nesse dia.
“TOTAL” é o valor total que o médico
prescreveu para todo o tratamento (i.e., 50
mm). O número em cima (i.e., 43.50) é o
valor total que já alongou ou encurtou até
agora.

Depois de rever esta informação e certificar-se que
está correcta, premir a tecla com a SETA VERDE
no ecrã para passar para o ecrã seguinte. Se esta
informação não estiver correcta, contactar
imediatamente o seu médico.
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ECRÃ RESUMO DO DOENTE
3

3

Se tiver múltiplos implantes, o ERC
permite que sejam definidas quatro (4)
PRESCRIÇÕES. Se o seu médico registou
múltiplas PRESCRIÇÕES, antes de cada
seesão aparece um resumo de cada
PRESCRIÇÃO. Os segmentos a cheio cor
de laranja ou a violeta indicam as sessões
concluídas e os segmentos a intermitente
indicam as sessões que ainda falta realizar.
A legenda “Page 1 of 2” na parte inferior
do ecrã identifica se existem outras
prescrições na segunda página.

Após rever esta informação, premir a tecla com a
SETA VERDE para passar para o próximo ecrã.
Contactar imediatamente o seu médico, se a
informação mostrada não estiver correcta.
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Passo 3: Alinhar o ERC com o íman do implante.
ECRÃ DE IMPLANTAÇÃO

A
C
E

1

B
D
F

Existem seis opções para local de implantação do
PRECICE:
(A) Tíbia Esquerda, (B) Tíbia Direita
(C) Fémur Esquerdo, (D) Fémur Direito
(E) Úmero Esquerdo, (F) Úmero Direito
1

A localização do seu implante será
apresentada. O membro a ser alongado
aparece em cor violeta Neste exemplo,
apresenta o FÉMUR DIREITO”.

Depois de alinhar o ERC, premir o botão VERDE
INTERMITENTE no ERC.
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ALINHAMENTO DO ERC
1. Apontar o ERC na direcção dos pés do
doente, como indicado no ecrã.
2. Usar as linhas de alinhamento para
centrar o ERC sobre a marca de
implantação do PRECICE na sua perna.
3. Premir a tecla VERDE
INTERMITENTE para iniciar a sessão.
4. A sessão começa.

Exemplo para o fémur direito

 Imagem com o exemplo da sessão do fémur
direito.
Obs.: pode sentir um ligeiro desconforto quando
coloca o ERC sobre o fémur. Deve usar uma
protecção macia entre o aparelho e a perna (por
exemplo, um pano ou uma compressa).

Exemplo para o fémur direito

 Imagem com o exemplo da sessão da tíbia
direita.
Obs.: pode sentir um ligeiro desconforto quando
coloca o ERC sobre a tíbia. Deve usar uma
protecção macia entre o aparelho e a perna (por
exemplo, um pano ou uma compressa).
O ERC pode ainda ser usado sobre a tíbia como
se mostra a seguir.
Exemplo para a tíbia direita
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Outro exemplo de sessão sobre a tíbia.
Obs.: o ERC pode ser colocado como se mostra
na figura ao lado se sentir desconforto quando
colocar o ERC sobre a tíbia como no exemplo
anterior.

Exemplo para a tíbia direita

ALINHAMENTO DO ERC (Úmero)
1. O tratamento tem de ser administrado
por outra pessoa ou por um cuidador.
2. Colocar o ERC apontado na direcção dos
pés do doente como indicado no ecrã e
posicioná-lo sobre o braço do doente..
3. Usar as linhas de alinhamento para
centrar o ERC sobre a marca do implante
no braço do doente.
4. Premir a tecla VERDE intermitente para
iniciar a sessão .
5. A sessão começa.
 Imagem com o exemplo da sessão do úmero
direito.
Exemplo para o úmero direito
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Passo 4: Iniciar e concluir a sua sessão .
Agora o ERC está a funcionar e começou a sua
sessão de alongamento ou encurtamento.
1

2
1

2
3

4
3

4
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Barra de progresso: para acompanhar o
progresso da sessão, esta barra irá
aumentando à medida que o implante
alonga ou encurta. Quando a barra
estiver a 100% , o implante realizou o
alongamento ou encurtamento prescrito
e pára.
Contador de distância: este número
aumenta à medida que o implante
alonga ou encurta. Irá parar quando
atingir o comprimento prescrito para
essa sessão.
Tempo restante: o tempo que falta para
terminar a sessão.
Símbolo de acoplagem: este símbolo
permite-lhe saber que o ERC está
acouplado com o implante. Quando
aparece o ponteiro apontado para a
zona verde e o marcador verde, indica
que a acoplagem está feita com o íman
do implante e o tratamento é realizado.
Se o ERC não estiver alinhado com o
íman do implante, o ponteiro aponta
para a zona a vermelho e aparece um
“X” vermelho.
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Session Complete (Sessão concluída)!
O ERC pára automaticamente, quando se
alcança o comprimento prescrito para a sessão.
Você não pode ajustar o comprimento do
implante para aém do estipulado na prescrição
diária.
Para terminar a sua sessão, premir a tecla com
a SETA VERDE.

Se terminou a sessão mas não concluiu o seu
alongamento ou encurtamento diário, aparece
o ECRÃ SESSION COMPLETE (Sessão
concluída). Este ecrã aparece com um resumo
da sua sessão .
1. Desligar o seu ERC premindo o botão
On/Off.
2. Colocar o ERC no estojo.
3. Fechar e trancar o estojo
4. Guardar em lugar seguro e longe do
alcance de crianças.
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O ECRÃ DAILY COMPLETE (Diário
concluído) aparece quando se alcança o
comprimento total diário prescrito pelo médico
(ou seja , 1,00mm).
1. Desligar o ERC by premindo o botão
On/Off.
2. Se o cabo de alimentação foi utilizado,
deixar o ERC ligado e com o cabo de
alimentação ligado àcorrente até o ERC
estar totalmente carregado.
3. Colocar o ERC no estojo.
4. Se não estiver a carregar, fechar e
trancar o estojo. Caso esteja a ligar,
fechar com cuidado a tampa sobre o
estojo, sem trancar.
5. Guardar o estojo num local seguro, fora
do alcance de crianças.
O ECRÃ GOAL COMPLETE (Objectivo
Concluído) quando se alcança o comprimento
total prescrito pelo seu médico (ou seja,
50,00mm).
1. Desligar o ERC by premindo o botão
On/Off.
2. Se o cabo de alimentação foi utilizado,
deixar o ERC ligado e com o cabo de
alimentação ligado àcorrente até o ERC
estar totalmente carregado.
3. Colocar o ERC no estojo.
4. Se não estiver a carregar, fechar e
trancar o estojo. Caso esteja a ligar,
fechar com cuidado a tampa sobre o
estojo, sem trancar.
5. Guardar o estojo num local seguro, fora
do alcance de crianças.
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Devolver o ERC à NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.

Passo 5: Fazer pausa do ERC durante a sua sessão.
Você pode fazer uma pausa no ERC durante a sessão. Isto não causa danos pois o ERC regista
o seu progresso. Siga as instruções seguintes, se precisar fazer uma pausa no tratamento.

1

Pode premir a tecla VERMELHA em
qualquer momento durante a sua
sessão. Isto faz o ERC parar
imediatamente.

1
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Se premir a tecla vermelha, aparece o ecrã de
pausa.
Quando desejar retomar a sua sessão, alinhar o
ERC sobre o mesmo membro que estava a
alongar. O ecrã REPOSITION ERC irá
também destacar o membro adequado.
Posicionar o ERC utilizando as linhas de
alinhamento sobre a marca na sua perna ou
braço.
Quando tiver posicionado correctamente o
ERC, premir a tecla VERDE para iniciar a
sessão.

Passo 6: Ecrãs que pode ver durante a sua sessão.
Quando está a utilizar o ERC pode ver um destes ecrãs.

REPOSITION ERC (Reposicionar o ERC)
Este ecrã aparece se o ERC perder a ligação de
acoplagem com o íman no implante.
1. Reposicionar o ERC utilizando as linhas
de alinhamento no ERC. Ver a Secção
Alinhamento do ERC.
2. Premir a tecla VERDE quando desejar
retomar a sua sessão.
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SÍMBOLOS DE ESTADO DO IMPLANTE

1

Um dos símbolos de ESTADO DO IMPLANTE
aparecerá nas seguintes situações: a funcionalidade
SENSOR ON foi seleccionada e a sessão de terapia
estiver a decorrer. Os símbolos de ESTADO DO
IMPLANTE aparecerão como In-Progress ou Nãoacoplado.
1

NÃO-ACOPLADO: este símbolo indica que
o ERC não está ligado ao íman do impalnte
durante a sessão.

2

ACOPLADO: este símbolo indica que o
ERC está ligado ao íman do implante durante
a sessão.

2
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CARREGAR O ERC

O ERC pode ter de ser carregado em qualquer momento durante o tratamento. O ERC irá
indicar-lhe quando tiver de carregar o ERC em duas situações 1) Bateria fraca e 2) Bateria
em estado crítico. Seguir as instruções seguintes, se tiver de carregar o ERC.
ESTADO DE BATERIA FRACA
2

1

1
2

3

Aparece uma mensagem indicando que a
bateria do ERC está FRACA.

O estado de bateria fraca é indicado pelo
símbolo AMARELO e duas barras no
indicador da bateria.

Para carregar a bateria, ligar o cabo de
alimentação ao ERC e depois ligar na
tomada na parede.

Uma vez ligado o ERC, premir a tecla
com a SETA VERDE.

3
Parte traseira do ERC 4P
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BATERIA EM ESTADO MUITO
CRÍTICO:

5
4
4

Aparece um ecrã indicando que a bateria
do ERC está em estado muito CRÍTICO.

5

Além disso, o símbolo da bateria fica a
VERMELHO e mostra apenas uma barra
no indicador da bateria.

Você tem de ligar o ERC para carregar a
bateria.

BATERIA EM ESTADO MUITO
CRÍTICO:

5

Uma vez ligado o ERC, pode prosseguir a
sua sessão premindo a tecla com a SETA
VERDE para dispensar o ecrã de erro e
retomar o tratamento.

5
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CARREGAR DEPOIS DE UM
TRATAMENTO
6
6

Esta mensagem aparece no ecrã depois de
concluída a sessão e o cabo de
alimentação estar ligado ao ERC.
1. Deixar o ERC ligado e em
carregamento.
2. Colocar o ERC no estojo com o cabo
de alimentação e ligado à corrente.
3. Colocar o ERC no estojo,
cuidadosamente com a tampa
ligeiramente sobre o estojo do ERC.
Não trancar o estojo fechado sobre o
cabo de alimentação.
4. Premir a tecla com a SETA VERDE.

CARREGADOR INCORRECTO
7
7

Se o cabo de alimentação ligado ao ERC
não for o correcto, aparece esta
mensagem.
Ligar o cabo de alimentação fornecido
com o ERC.
Uma vez ligado ao cabo de alimentação
correcto, premir a tecla com a SETA
VERDE.
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14.

INSPECCIONAR, LIMPAR, ARMAZENAR E OUTRA
INFORMAÇÃO

a)

Inspeccionar o ERC.
• Antes de cada utilização, verificar o estado de todas as partes do ERC. Contactar o seu
médico para proceder à substituição do dispositivo, se houver qualquer fio, rachaduras,
componentes soltos ou danos visíveis.
• O ERC não tem partes que necessitem de manutenção pelo utilizador. Não tentar abrir
o ERC.

b)

Limpeza.
• Para limpar e desinfectar, limpar com toalhetes com 70% de álcool Isopropil ou
equivalente. Assegurar-se que todas as peças estão secas antes de colocar o ERC no
estojo. Limpar e desinfectar o ERC antes de devolver o ERC e todos os acessórios.
• Não deitar o ERC para o lixo. Devolver o ERC e os respectivos acessórios no estojo à
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.

c)

Utilização em viagem e internacional.
• Não são recomendadas viagens durante o tratamento. Se tiver que viajar, fale primeiro
com o seu médico. Se viajar para fora do seu país durante a fase de
alongamento/encurtamento, peça ao seu médico se é possível ter um ERC que funcione
no país para onde vai viajar.
• O ERC não é considerado como bagagem de mão. Se viajar de avião, o ERC tem de
ser colocado na bagagem de porão. A NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. tem um
documento que pode ser entregue à companhia aéea para permitir viajar con o ERC. Se
necessário, pode contactar a NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.

Eliminação
Não eliminar o Controlador Remoto Externo no lixo doméstico. Devolvê-lo na caixa protectora à
Nuvasive Specialized Orthopedics ou telefonar para obter instruções de eliminação. Não incinerar
este equipamento. O Controlador Remoto Externo contém ímanes de terras raras que, quando
inflamados, ardem a temperaturas extremamente elevadas.
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d) Armazenar o ERC sem estar a carregar.
QUANDO NÃO ESTIVER A SER UTILIZADO, O ERC COM O CABO DE
ALIMENTAÇÃO DEVE SER GUARDADO NO ESTOJO E LONGE DO ALCANCE
DE CRIANÇAS.
1. Colocar o ERC e o cabo de alimentação no
estojo.
2. Assegurar-se que todos os acessórios e
partes do ERC estão devidamente
colocadas dentro do estojo.
3. Fechar e trancar o estojo.
4. Objectos metálicos podem estarperto do
ERC quando este se encontra guardado
dentro do estojo.
5. Guardar o estojo em ambientes interiores.
Não guardar o ERC perto de aquecedores,
lareiras ou outras áreas que possam estar
sujeitas a temperaturas extremas. (Não
guardar o ERC em ambientes com
temperatura superior a 60ºC ou inferior
a -10ºC).
e) Guardar o ERC enquanto está a carregar.
QUANDO NÃO ESTIVER A SER UTILIZADO, O ERC COM O CABO DE
ALIMENTAÇÃO DEVE SER GUARDADO NO ESTOJO E LONGE DO ALCANCE
DE CRIANÇAS.
1. Quando estiver a carregar entre sessões,
colocar o ERC no estojo e guardá-lo para o
carregamento.
2. Assegurar-se que todas as partes do ERC
estão bem colocadas dentro do estojo.
3. Não fechar e trancar enquanto o ERC
estiver a carregar com o cabo de
alimentação ligado na tomada. Fechar e
trancar os fechos pode partir o cabo de
alimentação.
4. Fechar com cuidado a tampa sobre o estojo
do ERC, sem trancar.
5. Não há problema em ter objectos metálicos
perto do ERC enquanto este estiver dentro
do estojo e com a tampa a cobri-lo.
6. Guardar o estojo em ambientes interiores.
Não guardar perto de aquecedores, lareiras
ou outras áreas que possam estar sujeitas a
temperaturas extremas. (Não guardar o
ERC em ambientes com temperaturas
superiores a 60ºC ou inferiores a -10ºC).
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MAIS SOBRE O SEU ESTADO.

Mudanças no estilo de vida.
Limitar as suas actividades e tentar não pôr peso sobre a perna ou braço durante todo o período
de tratamento. Actividades pesadas e suportar peso na perna ou no braço pode causar lesões
além de poder provocar a quebra do implante. O seu médico pode exigir que use equipamento
auxiliar, como canadianas ou cadeira de rodas para evitar o excesso de peso sobre o membro
durante o tratamento. Se o implante estiver no braço, o médico pode aconselhá-lo a usar uma
tipoia.
Não participe de nenhum esporte de alto impacto durante todo o tempo em que o implante
estiver no lugar. Alguns exemplos de esportes exigentes são levantamento de peso, tombo,
ginástica ou remo. Você pode praticar esses esportes quando seu médico lhe disser..
As mudanças no estilo de vida que vai vivenciar durante as várias fases de tratamento
são as seguintes:
Implantação: irá ser hospitalizado e pode ter de ficar no hospital depois da cirurgia.
Normalmente, o internamento dura cerca de 5 dias. Durante este período, as suas
actividades serão limitadas e não estará em casa.
Alongamento/encurtamento: durante esta fase, o seu médico irá aconselhar a não
suportar peso no seu membro com o implante. No casos dos membros inferiores pode
precisar de canadianas ou cadeira de rodas para se deslocar. Terá consultas regulares
(normalmente, uma vez por semana) com o seu médico para avaliar o seu progresso.
Consolidação: durante esta fase, ainda vai ter de evitar pôr peso no membro com o
implante. O seu médico irá aconselhar sobre a sua capacidade de aguentar peso. Ainda
pode precisar de canadianas e cadeira de rodas e ter mobilidade nos seus membros
inferiores. Também terá consultas regulares (normalmente, uma vez por mês) com o seu
médico para avaliar o seu progresso.
Remoção: implantedepois de o osso ter regenerado, tem de fazer outra cirurgia para retirar
o implante PRECICE. Durante este período será hospitalizado para recuperar, as suas
actividades serão limitadas e não estará em casa.
Tem de adoptar o regime de tratamento.
É da maior importância que você respeite o calendário de tratamento e a prescrição dada pelo
seu médico. Consultar este manual de instruções sempre que necessário. Se não seguir todas
as instruções do médico, o implante PRECICE pode não alongar ou encurtar de forma
adequada e pode ser preciso fazer uma outra cirurgia.
O seu médico dirá quando tem as consultas de rotina. Durante a fase de alongamento ou
encurtamento as consultas são uma vez por semana. Durante a fase de consolidação as
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consultas são uma vez por mês. Em caso de avaria do ERC, ligar para o médico para substituir
o ERC.
Falar com o seu médico se sentir qualquer dor ou desconforto. O seu médico pode querer
ajustar a sua prescrição durante o seu tratamento se você sentir dor ou desconforto.
Falar com o seu médico se tiver perguntas sobre o seu tratamento. O seu médico pode também
facultar mais informações sobre o sistema PRECICE.

16.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. (ERROS)

Esta secção lista os problemas que pode ter ao usar o ERC e como resolvê-los.
Ligar para o seu médico, se não conseguir resolver um problema.

a. Resolução de problemas
Problema.
Falhou um
tratamento.

Possível motivo.

Possível solução.

Esqueceu-se de fazer a sua
Contactar o seu médico para o ajudar.
sessão de terapia.
1.
O ERC não tem energia.

O ecrã não acende.

2.

Certificar-se que a bateria do ERC está
carregada ligando o cabo de
alimentação e a uma tomada em
funcionamento.
Se o cabo de alimentação já está ligado,
tente ligar o adaptador a outra tomada.

O ERC está danificado.

Contactar a NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.

O ERC está
rachado ou
danificado.

O ERC caiu
acidentalmente.

Não usar o ERC. Contactar o seu méco para
fazer a substituição do dispositivo.

A sua prescrição
está incorrecta.

A sua prescrição foi
programada de forma Contactar o seu médico.
incorrecta.

Não aparece a
Aguarde até ao dia seguinte. (O máximo
Já realizou o objectivo
sessão no ecrã
diário é calculado com base em 24 horas de
diário da prescrição.
(Session Complete).
temporização).
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b. Códigos de erro
Contactar o seu médico, caso necessite qualquer esclarecimento sobre a sua prescrição. Contactar
a NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. através do número 001 855-435-5477, caso necessite
qualquer esclarecimento sobre o ERC.
CÓDIGOS DE ERRO DO ERC

ECRÃ DE ERRO
O Ecrã de Erro aparece se houver qualquer anomalia
no ERC.
Dependendo do código de erro, contactar o seu médico
ou a NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. e
comunique o número do código de erro e receberá as
instruções necessárias e, se for o caso, um novo ERC.

POSSÍVEL CÓDIGO
(CODE) DE ERRO

Code 020

Código 021

Code 064
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DESCRIÇÃO

O QUE FAZER

Botão encravado

Este erro acontece quando for detectado que o botão de
controlo externo está encravado. Confirmar que o botão de
controlo não está a ser premido quando se liga o ERC. Se
este erro persistir, o ERC tem de ser substituído. Contactar
a NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.

Avaria do ERC

Desligar da corrente e premir o botão de alimentação
durante alguns segundos até que a luz LED se apague.
Esperar alguns minutos até que o monitor se desligue. De
seguida ligar o ERC.

Avaria no ERC

Desligar o ERC premindo por uns segundos o botão
On/Off e reiniciar o sitema. Se este erro persistir, o ERC
tem de ser substituído. Contactar a NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.
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Avaria no ERC

O ERC tem de ser substituído. Contactar a NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc.

Code 85

Erro no componente

Este erro ocorre quando o cabo de alimentação ligado ao
ERC está avariado. Desligar o ERC e desligá-lo do cabo.
O ERC tem de ser substituído. Contactar a NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc.

Code 86
Code 87
Code 88
Code 89

Avaria no ERC

O ERC tem de ser substituído. Contactar a NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc.

Code 93

Code 94

Erro no motor

Erro no motor

Erro no sistema
Code 100

Erro de funcionamento
incorrecto no motor
Code 104
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Este erro acontece se o motor estiver a funcionar muito
depressa. Desligar o ERC e se este estiver ligado ao cabo
de alimentação, desligá-lo do cabo. O ERC tem de ser
substituído. Contactar a NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.
Este erro acontece se o motor estiver a funcionar muito
devagar. Desligar o ERC premindo ou segurando o botão
de alimentação e reiniciar o sistema. Se este erro persistir,
o ERC tem de ser substituído. Contactar a NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc
Este erro acontece se houver um mau funcionamento de
comunicação com o ERC. Desligar o ERC premindo ou
segurando o botão de alimentação e reiniciar o sistema. Se
este erro persistir, o ERC tem de ser substituído. Contactar
a NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.

Este erro aparece se for detectado que o motor está a
trabalhar num momento indevido. Retirar imediatamente o
ERC do membro e colocar no estojo. Premir o botão
On/Off para o desligar. Uma vez desligado, tentar reiniciar
o dispositivo. Se o dispositivo não ligar, o ERC tem de ser
substituído pois o motor não está a trabalhar de forma
adequada. Contactar a NuVasive Specialized Orthopedics,
Inc.
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Code 105

Code 106

Code 114
Code 116

Erro de funcionamento
incorrecto no motor

Este erro aparece se for detectado que o motor está a
funcionar na direcção oposta durante o tratamento. O ERC
tem de ser substituído. Contactar a NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.

Erro de motor sem
rotação

Este erro aparece se for detectado que o motor não está em
rotação durante o tratamento. O ERC tem de ser
substituído. Contactar a NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.

Erro de rotação do
motor

Erro de falha do motor
Code 121

Code 130

Code 131

Code 140
Code 141

Code 142
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Temperatura muito
elevada

Temperatura muito
baixa

Erro da bateria

Erro de bateria

Desligar o ERC premindo ou segurando o botão de
alimentação e reiniciar o sistema. Se este erro persistir, o
ERC tem de ser substituído. Contactar a NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc.
Este erro acontece se for detectado um problema no motor.
Isto pode acontecer se o motor tiver estado a funcionar
durante longos períodos. Este erro pode ser eliminado
deixando arrefecer o motor durante algum tempo. Desligar
o ERC premindo ou segurando o botão de alimentação e
reiniciar o sistema. Se este erro persistir, o ERC tem de ser
substituído. Contactar a NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.
Este erro ocorre se a temperatura do ERC for muito
elevada. Colocar o ERC num ambiente mais fresco e
deixá-lo arrefecer. Se este erro persistir, o ERC tem de ser
substituído. Contactar a NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.
Este erro ocorre se a temperatura do ERC 4P for muito
baixa. Colocar o ERC num ambiente mais quente e deixálo aquecer. Se este erro persistir, o ERC tem de ser
substituído. Contactar a NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.
Isto ocorre se a bateria estiver avariada. O ERC tem de ser
substituído. Contactar a NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.
Isto ocorre se a bateria estiver avariada. Ligar o cabo de
alimentação para usar o ERC.
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Code 143

Code 144

Erro de
sobreaquecimento da
bateria

Erro da bateria

Erro de bateria fraca
Code 145

Code 146
Code 147
Code 200
Code 201
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Este erro ocorre se a bateria do ERC estiver muito
quente. O ERC tem de ser colocado num ambiente
mais fresco para arrefecer. Se este erro persistir, o
ERC tem de ser substituído. Contactar a NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc.

O ERC tem de ser substituído. Contactar a NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc.
Este erro aparece se o nível da bateria estiver fraco.
Ligar o cabo de alimentação no ERC. Se este erro
persistir, o ERC tem de ser substituído. Contactar a
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.

Erro da bateria

Este erro aparece se a bateria tiver uma avaria. O ERC tem
de ser substituído. Contactar a NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.

Erro de bateria

Este erro ocorre se o carregamento da bateria estiver
avariado. Ligar o cabo de alimentação para usar o ERC.
Desligar o ERC premindo o botão On/Off e reiniciar o
sistema. Se este erro persistir, o ERC tem de ser
substituído. Contactar a NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.

Erro de sistema
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Descrição
Precisão do visor1

Classificação
±10% + ±0.3

Unidades
mm

Temperatura de funcionamento
Humidade relativa de funcionamento
Temperatura de armazenagem
Humidade relativa de armazenagem

5 – 35
30 – 95
-10 – 60
5 - 95 (sem condensação)

o

Tensão de entrada (Monofásica)
Frequência da corrente de entrada
Intensidade da corrente de entrada (Máxima)

80 – 230
47 / 63
1

V CA
Hz
A

Peso: ERC 4P
ERC 4P com caixa de transporte

3,44 (7.5)
10,4 (22.9)

kg (lbs)
kg (lbs)

Descrição
Classificação para protecção
contra choque.
Peça aplicada ao utilizador,
tipos de choque e corrente
de fuga.
Classificação quanto a
desfibrilhador.
Uso de anestésicos.
Método de esterilização.
Grau de poluição.
Categoria de sobretensão.
Protecção contra infiltração
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C
%
o
C
%

Classificação
Classe II - Não depende de terra de protecção, está duplamente isolado.
Tipo BF (Flutuação básica).
Não é à prova de desfibrilhador.
NÃO utilizar este equipamento na presença de anestésicos inflamáveis. (Nem AP
nem APG)
Não estéril.
Grau de poluição 2 (Ambiente de escritório).
Categoria II.
IPXO Sem protecção contra infiltração de fluido (água)
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Directrizes e declaração do fabricante - Emissões electromagnéticas
O Controlador Remoto Externo modelo ERC 4P destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético
abaixo especificado. O cliente ou o utilizador do ERC 4P deve garantir que seja utilizado nesse ambiente.
Ensaio de Emissões
Conformidade
Ambiente Electromagnético - Orientação
O modelo ERC 4P para PRECICE pode emitir energia
electromagnética
não
pretendida
durante
o
Emissões de
funcionamento normal, até aos limites permitidos e
Em conformidade
adequados a utilizar em estabelecimentos domésticos e
radiofrequência (RF)
(Classe B)
àqueles directamente ligados a uma rede de
CISPR 11
fornecimento de energia de baixa tensão.
Emissões de
radiofrequência (RF)
CISPR 11
Emissões harmónicas
CEI 61000-3-2
Flutuações de tensão /
emissão de cintilações
CEI 61000-3-3

Em conformidade
(Classe B)
Em conformidade

O modelo ERC 4P para PRECICE é adequado para
utilização em todos os estabelecimentos, incluindo os
domésticos e os que estejam ligados à rede pública de
fornecimento de energia de baixa tensão que alimente
edifícios utilizados para fins domésticos.

Em conformidade

Directrizes e declaração do fabricante - imunidade electromagnética
O Controlador Remoto Externo modelo ERC 4P destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético abaixo
especificado. O cliente ou o utilizador do Controlador Remoto Externo modelo ERC 4P deve garantir a sua
utilização num ambiente desse tipo.
Ensaio de
CEI 60601
Nível de
Ambiente Electromagnético Imunidade
nível do ensaio
Conformidade
orientação
Descarga
± 2, 4, 8 kV (contacto)
Os pisos devem ser de madeira, betão
electrostática (ESD)
ou mosaico cerâmico. Se os pisos
CEI 61000-4-2
± 2, 4, 8, 15 kV(ar)
forem revestidos de material sintético,
Em conformidade
a humidade relativa deve ser, no
± 2, 4, 8, 15 kV
mínimo, de 30 %.
(indirecta, HCP e VCP)
Transiente rápido/
± 2 kV para linhas de
A qualidade da energia eléctrica da
impulso eléctrico
alimentação de energia
Em conformidade
rede deve ser adequada a um ambiente
CEI 61000-4-4
comercial ou hospitalar normal.
Sobretensão
± 1 kV linha(s) a
A qualidade da energia eléctrica da
CEI 61000-4-5
linha(s)
rede deve ser adequada a um ambiente
Em conformidade
comercial ou hospitalar normal.
± 2 kV linha(s) a terra
Quedas de tensão,
Interrupções curtas:
A qualidade da energia eléctrica da
interrupções curtas e
rede deve ser adequada a um ambiente
variações de tensão
0% durante ½ ciclo
comercial ou hospitalar normal.
nas linhas de entrada
Quando o utilizador do modelo ERC
de alimentação de
0% durante 1 ciclo
4P para PRECICE necessitar de um
Em conformidade
energia
funcionamento contínuo durante uma
CEI 61000-4-11
70% em 25 ciclos para
interrupção da alimentação eléctrica,
50Hz
recomenda-se que a alimentação
70% em 30 ciclos para
modelo ERC 4P para PRECICE seja
60Hz
feita a partir de uma fonte de
alimentação ininterrupta.
Campo magnético da 30 A/m
O campo magnético da frequência da
frequência da
corrente eléctrica deve ter os níveis
corrente eléctrica
característicos de um local comum
Em conformidade
(50/60 Hz)
num ambiente comercial ou hospitalar
CEI 61000-4-8
normal.
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Directrizes e declaração do fabricante - imunidade electromagnética
O Controlador Remoto Externo modelo ERC 4P destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético abaixo
especificado. O cliente ou o utilizador do Controlador Remoto Externo modelo ERC 4P deve garantir a sua
utilização num ambiente desse tipo.
Ensaio de
CEI 60601 NÍVEL
Conformid
Ambiente Electromagnético - orientação
IMUNIDADE
DO ENSAIO
ade
Os equipamentos de comunicação por radiofrequência (RF) portáteis
ou móveis não deverão ser utilizados mais perto de qualquer parte do
modelo ERC 4P, incluindo os cabos, do que a distância de separação
recomendada, calculada pela equação aplicável à frequência do
transmissor.
Distância de separação recomendada

RF Conduzida
CEI 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

RF radiada
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

3 Vrms

𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃

3 V/m

𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 80 MHz to 800 MHz
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 800MHz to 2.5 GHz

em que P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em
watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, e d é a
distância de separação recomendada em metros (m).
As intensidades de campo dos transmissores de RF fixos, como
determinado pela vistoria de locais com campos electromagnéticos,
devem ser inferiores ao nível de conformidade em cada gama de
frequênciasb.
Pode ocorrer interferência nas proximidades de equipamento
marcado com o seguinte símbolo:

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequências mais alta.
NOTA 2 Estas directrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação electromagnética é afectada
pela absorção e reflexão de estruturas, objectos e pessoas.
a As intensidades de campo dos transmissores de RF fixos, como estações de base para rádio-telefones
(celular/sem fios) e rádios móveis terrestres, rádios amadores, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de
TV não podem ser teoricamente previstas com precisão. Para avaliar o ambiente electromagnético devido a
transmissores de RF fixos, deve considerar-se a realização de uma vistoria de locais com campos
electromagnéticos. Se a força do campo medida no local em que o Controlador Remoto Externo modelo ERC
4P está a ser utilizado for superior ao nível de conformidade RF aplicável, acima indicado, o Controlador
Remoto Externo modelo ERC 4P deve ser submetido a observação para verificar se está a funcionar
normalmente. Se for observado desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais como, por
exemplo, reorientação ou deslocação do Controlador Remoto Externo modelo ERC 4P.
b Acima da gama de frequências 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 3 V/m.
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Distâncias de separação recomendadas entre equipamento de comunicações RF portátil e móvel e o
Aparelho de Ajuste Externo modelo P003
O Controlador Remoto Externo modelo ERC 4P destina-se a ser utilizado num ambiente electromagnético em que
as perturbações de RF radiadas estejam controladas. O cliente ou utilizador do Controlador Remoto Externo
modelo ERC 4P pode ajudar a evitar a interferência electromagnética, mantendo uma distância mínima entre o
equipamento de comunicação de FR portátil e móvel (transmissores) e o Controlador Remoto Externo modelo
ERC 4P, como recomendado abaixo, de acordo com a potência de saída máxima do equipamento de comunicação.
Potência de saída máxima
Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
nominal do transmissor
m
W
150 kHz to 80 MHz
80 MHz to 800 MHz
800 MHz to 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
Para transmissores classificados a uma potência de saída máxima não incluída na lista anterior, a distância de
separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada pela equação aplicável à frequência do transmissor, em
que P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do
transmissor.
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a gama de frequências mais alta.
NOTA 2 Estas directrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação electromagnética é afectada
pela absorção e reflexão de estruturas, objectos e pessoas.

Os produtos mencionados neste documento podem estar protegidos por uma ou mais
patentes, cijo registo pode ser encontrado em: www.nuvasive.com/pat
NuVasive Netherlands B.V.
Jachthavenweg 109A
1081 KM Amsterdam
Países Baixos
Tel.: +31 20 72 33 000
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.
101 Enterprise, Suite 100
Aliso Viejo, CA 92656
E.U.A
Tel.:1-855-435-5477
Email: csdepartment@nuvasive.com
Patrocinador para a Austrália
Life Healthcare Pty Ltd.
Level 8, 15 Talavera Road
North Ryde NSW 2113
Austrália
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NuVasive Switzerland GmbH
c/o Domenghini & Partners AG
Falkengasse 3
6004 Lucerna, Suíça

Apenas

Pessoa Responsável para o Reino Unido:
NuVasive UK Limited Suite B,
Ground Floor, Caspian House
The Waterfront, Elstree Herts
Reino Unido

101 Enterprise, Suite 100 | Aliso Viejo, CA 92656 Tel.: 1-855-435-5477| Fax: (+1) 949-837-3664
© 2017. NuVasive, Inc. Todos os direitos reservados.
é uma marca registada de NuVasive, Inc. PRECICE é uma marca registada de
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. é uma marca registada de NuVasive, Inc.
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