
 
Príručka pre pacienta k ERC 4P  Model: ERC 4P 

 

LC0265-D 04/2022 SK  Strana 1 z 54  

 
 
 

Externý diaľkový ovládač ERC 4P 
 

Príručka pre pacienta 
 
 
 

 
 



 
Príručka pre pacienta k ERC 4P  Model: ERC 4P 

 

LC0265-D 04/2022 SK  Strana 2 z 54  

UPOZORNENIE: FEDERÁLNY ZÁKON OBMEDZUJE PREDAJ TOHTO ZARIADENIA NA 
LEKÁROV ALEBO NA LEKÁRSKY PREDPIS. 

 
 

Pre lekárov: Klinické nastavenie a informácie pre zdravotníckych pracovníkov nájdete v 
používateľskej príručke PRECICE ERC a návode na použitie PRECICE. Každému pacientovi 
pred liečbou poskytnite kópiu tejto príručky pre pacienta PRECICE ERC a preberte ju s ním. Na 
ďalšej strane nezabudnite zaznamenať predpis pacienta. 

 
 

Pre pacientov: Pred použitím PRECICE ERC si prečítajte celú túto príručku. Na túto príručku sa 
môžete obrátiť kedykoľvek počas liečby. Môžete sa tiež poradiť so svojím lekárom, ak máte 
akékoľvek otázky. 

 
 
 
 
 
 

VŠEOBECNÉ KONTAKTNÉ INFORMÁCIE: 
 
 
 
 

101 ENTERPRISE, SUITE 100 | ALISO VIEJO, CA 92656 TEL.: (+1) 855-435-5477 | FAX: (+1) 949-837-3664 
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1. MÔJ PREDPIS 
Dátum Miesto 

implantátu 
Vzdialenosť na 
reláciu 
(napríklad: 0,25 mm) 

Relácie denne 
(napríklad: 4-krát za 

deň) 

Denne celkom 
(napríklad: 1,00 

mm) 
     
     
     
     

Kam umiestniť ERC počas každej relácie: 
(zakrúžkujte všeobecné miesto – na nohe alebo ruke budete mať špecifickú značku) 

 

IMPLANTÁT Č. 1 
 
 Pravá noha 
 Ľavá noha 
 Pravé rameno 
 Ľavé rameno 
 Holenná kosť 
 Stehnová kosť 
 Ramenná kosť 

PRAVÁ 
STRANA 

ĽAVÁ STRANA 

 
 
 

 
Ramenná  
kosť 

 
 
 
 
 
 
 

 
Stehnová  
kosť 

 
 
 

Holenná  
kosť 

 
 
 
 

Ramenná 
kosť 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stehnová  
kosť 

 
 
 

Holenná  
kosť 

IMPLANTÁT Č. 2 
 
 Len jeden implantát 

 
 Pravá noha 
 Ľavá noha 
 Pravé rameno 
 Ľavé rameno 
 Holenná kosť 
 Stehnová kosť 
 Ramenná kosť 

Špeciálne poznámky (napríklad: vždy používajte barly):   
 

 
Potrebujete pomoc? Volajte: 

Môj poskytovateľ:   
Telefón:   

Môj lekár:   
Telefón:   
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2. DEFINÍCIE SYMBOLOV 
 

Glosár symbolov nájdete na adrese https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary 
Symboly špecifické pre ERC 4P nájdete v tabuľke nižšie.  
 

Symbol Definícia 

IPX0 Táto pomôcka neposkytuje žiadnu špeciálnu ochranu 
pred prienikom kvapaliny. 

  

Tlačidlo Choď naspäť: Toto sú tlačidlá na dotykovej 
obrazovke, ktoré poskytujú spôsob, ako sa vrátiť naspäť 
na predchádzajúcu obrazovku alebo stav softvéru, keď 
sú zobrazené a používateľ ich stlačí.  
 

 

Tlačidlo Pokračovať: Toto je tlačidlo na dotykovej 
obrazovke, ktoré poskytuje spôsob, ako postúpiť na 
ďalšiu obrazovku alebo stav softvéru, keď je zobrazený 
a používateľ ho stlačí. 
 

 

Tlačidlo Resetovať hodnotu: Keď sa zobrazí toto tlačidlo 
na dotykovej obrazovke vedľa hodnoty, používateľ má 
možnosť stlačením hodnotu resetovať.  
 

 

Tlačidlo Lekár: Toto tlačidlo na dotykovej obrazovke 
poskytuje lekárovi možnosť prístupu k režimom 
softvéru, ktoré sú obmedzené na nepacientov. Prístup k 
týmto režimom si vyžaduje heslo. 

 

Tlačidlo Lekár (počas režimu pacienta): Toto tlačidlo na 
dotykovej obrazovke poskytuje lekárovi možnosť 
prístupu k režimom softvéru, ktoré sú obmedzené na 
nepacientov. Prístup k týmto režimom si vyžaduje heslo. 

 

Ovládacie tlačidlo, blikajúca zelená: Digitálne tlačidlo 
na displeji dotykovej obrazovky, ktoré používajú 
používatelia na začatie liečby. 

 

Ovládacie tlačidlo, neprerušená červená: Digitálne 
tlačidlo na displeji dotykovej obrazovky, ktoré používajú 
používatelia na prerušenie alebo zastavenie liečby 
kedykoľvek. 
 
  

 

Čiara na zarovnanie: Tento symbol čiary označený na 
ovládači ERC 4P identifikuje stred dĺžky magnetu ERC 
4P. Možno ho použiť ako spôsob na zarovnanie magnetu 
v ERC s magnetom implantátu na základe čiar alebo 
stehov nachádzajúcich sa na končatine pacienta. 

 

https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary
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Orientácia polohy ovládača ERC 4P so ŠÍPKAMI: Tento 
symbol a označenie ukazuje orientáciu ovládača ERC 4P 
voči pacientovi. Pacient by mal byť schopný vidieť tento 
symbol so šípkami ukazujúcimi smerom k chodidlám. 
ĽAVÁ (LEFT) označuje, že ľavá strana prístroja je 
umiestnená na ľavej strane pacienta. PRAVÁ (RIGHT) 
označuje, že pravá strana prístroja je umiestnená na 
pravej strane pacienta. 

 

Orientácia polohy ovládača ERC 4P so ŠÍPKAMI: Tento 
symbol a označenie ukazuje orientáciu ovládača ERC 4P 
voči pacientovi. 

 

Zistenie nespárovaného implantátu: Zobrazenie tohto 
symbolu označuje, že ovládač ERC 4P nerozoznáva 
magnet implantátu alebo jeho otáčanie. 

 

Zistenie spárovaného implantátu: Zobrazenie tohto 
symbolu označuje, že ovládač ERC 4P rozpoznal magnet 
implantátu a správne sa otáča.  

 

 
 

Obrazovka s anatomickými pokynmi 
 
Na obrazovke sa zvýrazní pacientova špecifická 
stehnová, holenná alebo ramenná kosť na ľavej alebo 
pravej strane na identifikáciu správnej končatiny s 
implantátom PRECICE. Existuje šesť (6) možných miest 
pre implantát, a len jedno sa zobrazí neprerušenou 
fialovou farbou. 

 

 

Obrazovka systémová chyba 
 
Táto obrazovka sa ukáže na ovládacom paneli, keď 
dôjde k chybe pri prevádzke ovládača ERC 4P. 
 
Na tomto obrázku je uvedený ako príklad „KÓD: 104“. 
Na obrazovke sa môže ukazovať iný kód a informácie. 
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3. DEFINÍCIE A GLOSÁR 
 

V tejto časti sa uvádzajú definície slov, ktoré sa používajú v tejto príručke. 
Aktívna zdravotnícka pomôcka: Pojem „aktívna“ znamená akákoľvek zdravotná pomôcka, 
ktorá potrebuje zdroj napájania. Napájanie možno dodávať akýmkoľvek spôsobom vrátane 
elektriny, batérie alebo plynu. Príklady aktívnych zariadení zahŕňajú ventilátory, 
kardiostimulátory a zariadenia na monitorovanie pacientov. 
Regulátor: Časť zariadenia PRECICE, ktorá môže meniť dĺžku, keď je aktivovaná. 
Kontraindikácia: Akýkoľvek stav, ktorý činí použitie systému PRECICE nežiaduce 
alebo nevhodné. 
Spárovanie: Magnetické spárovanie ovládača ERC so zariadením PRECICE. 
Rozťahovanie: Rozťahovanie znamená rozšírenie alebo predĺženie. Systém PRECICE sa 
používa na rozťahovanie alebo sťahovanie kostí. 
Sťahovanie: Sťahovanie znamená skrátenie. Systém PRECICE sa používa na rozťahovanie alebo 
sťahovanie kostí. 
Elektronické zariadenie: Toto označuje akékoľvek zariadenie, ktoré má sieťový 
kábel, ktorý je zastrčený do zásuvky na elektrické napájanie alebo funguje na batériu. 
Príklady zahŕňajú počítače a mobilné telefóny. 
ERC: ERC označuje externý diaľkový ovládač. Ovládač ERC sa používa na nastavenie 
zariadenia PRECICE, ktoré máte na nohe alebo ruke zvonka vášho tela. Systém ERC sa skladá 
z ovládača ERC a nabíjacieho kábla. 
Stehnová kosť: Stehnová kosť je kosť v stehne nohy. Je to najväčšia kosť v tele a nachádza sa 
medzi bedrom a kolenom. 
Ramenná kosť: Ramenná kosť je kosť v nadlaktí. Je to kosť, nachádzajúca sa medzi 
ramenným a lakťovým kĺbom. 
Implantát: Implantát je zariadenie, ktoré je vložené do tela na určitú dobu. 
Intramedulárne: Intramedulárne znamená nachádzajúce sa vnútri kosti. 
MRI: MRI označuje zobrazovanie magnetickou rezonanciou, čo je medicínska technika na 
zviditeľnenie štruktúr vnútri tela. 
Osteopénia: Osteopénia je stav, pri ktorom je hustota kosti nižšia než normálne. 
Kardiostimulátor: Umelé zariadenie na stimuláciu srdcového svalu a reguláciu jeho sťahov. 
Zariadenie PRECICE: Zariadenie PRECICE je nastaviteľný implantát, ktorý je 
implantovaný do kosti v nohe (holennej kosti alebo stehnovej kosti) alebo kosti v ruke 
(ramennej kosti). Predlžuje sa ovládačom ERC zvonka vášho tela. 
Regenerácia: Regenerácia označuje nový rast. V tejto príručke to označuje rast nového 
kostného tkaniva. 
Holenná kosť: Holenná kosť je veľká kosť v nohe medzi kolenom a členkom. 
Riešenie problémov: Proces riešenia problémov alebo zisťovania, prečo niečo nefunguje 
správne. 
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4. INDIKÁCIE NA POUŽITIE: Prečo sa používa zariadenie PRECICE? 
 
Externý diaľkový ovládač, model ERC 4P spoločnosti NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
(NSO) je prenosný ručne držaný systém, používaný na neinvazívne rozťahovanie alebo 
sťahovanie systémov Precice. 

 
Indikácie na použitie ovládača ERC 4P pri použití so systémom Precice (vrátane Precice IMLL, 
Precice Unyte, Precice Stryde a Precice Bone Transport) sú indikované na predlžovanie končatín, 
fixáciu otvorených a zatvorených zlomenín, pseudoartrózu, abnormálne zrasty, pakĺby alebo 
prenos dlhých kostí. 
 
Indikácie na použitie ovládača ERC 4P pri použití so systémom Precice Plating System sú 
indikované na predlžovanie končatín, fixáciu otvorených a zatvorených zlomenín, pseudoartrózu, 
abnormálne zrasty, pakĺby alebo prenos dlhých kostí u pediatrických pacientov a dospelých 
pacientov malého vzrastu. 
 
Indikácie na použitie ovládača ERC 4P pri použití so systémom Precice Ankle Salvage System sú 
určené na tibio-talo-kalkaneálne fúzie. Keď sa používa na fúziu TTC kĺbov, systém Precice Ankle 
Salvage System možno použiť na fixáciu otvorených a zatvorených zlomenín, pseudoartrózu, 
abnormálne zrasty, pakĺby alebo prenos dlhých kostí v blízkosti miesta fúzie. Keď sa dosiahne 
tibio-talo-kalkaneálna fúzia, pomôcku možno použiť na následné predlžovanie končatiny. 

Ak vám lekár implantuje do končatiny implantát PRECICE, budete používať ovládač ERC na 
predĺženie alebo skrátenie tohto zariadenia. Predlžovacia/skracovacia fáza obvykle začína 5 dní 
po operácii. Každý deň implantát PRECICE predĺžite alebo skrátite o malé množstvo (obvykle o 
0,75 až 1 mm každý deň). Táto fáza liečby môže trvať až 80 dní. Lekár vám povie, o koľko a ako 
často máte upravovať implantát PRECICE. Obvykle raz za týždeň navštívite lekára na kontrolu 
vášho pokroku. Počas týchto návštev vám lekár môže nohu alebo ruku zröntgenovať. Pri 
implantátoch do stehnovej alebo holennej kosti vám lekár tiež nariadi, aby ste používali barly a 
nohu s implantátom PRECICE nezaťažovali. Pri implantátoch do ramennej kosti vám lekár 
nariadi, aby ste ruku s implantátom PRECICE nepoužívali a nezaťažovali. Dobrý výsledok si 
vyžaduje vašu aktívnu spoluprácu a venovanie sa určitým úlohám. Ak nebudete dodržiavať 
pokyny lekára, môžete si vážne ublížiť. 

Keď vaša noha/ruka dosiahne cieľovú dĺžku, ovládač ERC prestanete používať. To umožní vašej 
kosti zahojiť sa. 

Počas fázy konsolidácie sa kosť hojí. Kosť sa v priebehu času zmení, resp. zregeneruje, z mäkkého 
materiálu na tvrdú kosť. Tento proces hojenia obvykle trvá približne 2 mesiace na každý palec 
(2,5 cm), o ktorý bola vaša kosť predĺžená alebo skrátená. Počas tejto fázy hojenia je veľmi 
dôležité, aby ste dodržiavali všetky pokyny lekára. K lekárovi budete naďalej chodiť na návštevy, 
obvykle raz za mesiac. 
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5. KONTRAINDIKÁCIE: Kto nemôže použiť systém PRECICE? 
 
 

 
Dôležité bezpečnostné informácie – prečítajte si pred použitím! 

Pred rozhodovaním o vašej liečbe si prečítajte a zvážte informácie v 
tejto príručke. 

 
V tejto časti sú popísané kontraindikácie pre systémy PRECICE. Ak máte akékoľvek z týchto 
kontraindikácií, zariadenie PRECICE nesmiete použiť. 

 
KONTRAINDIKÁCIE: 
Na zistenie, či ste vhodným kandidátom pre systém PRECICE (Precice IMLL Precice Unyte, Precice 
Stryde a Precice Bone Transport), lekár skontroluje nasledujúce: 

 
• Pacienti s nepravidelným priemerom kosti, ktorý by bránil zasunutiu klinca Precice. 
• Pacienti, u ktorých by klinec Precice križoval kĺbové priestory alebo otvorené epifýzové rastové 

platničky. 
• Pacienti, ktorí majú zúžený dreňový kanál alebo iné ochorenia, ktoré majú tendenciu spomaliť hojenie, 

ako napríklad obmedzenie prítoku krvi, periférne cievne ochorenie alebo dôkaz nedostatočnej 
cievnatosti. 

• Pacienti, ktorí sú neochotní alebo neschopní dodržiavať pokyny na pooperačnú starostlivosť. 
• Infekcie alebo patologické stavy kosti ako napríklad osteopénia, ktoré by narušili schopnosť zariadenie 

pevne pripevniť. 
• Pacienti s otvorenou zlomeninou klasifikačného stupňa IIIB alebo IIIC podľa Gustila. 
• Pacienti s existujúcimi nervovými paralýzami. 
• Alergie a precitlivenosť na kov. 

 
Implantát Precice Bone Transport má nasledujúce ďalšie kontraindikácie: 

• Pacienti s maximálnym kostným defektom viac ako 100 mm. 
• Pacienti s nadmerným poškodením kože a nedostatočným krytím mäkkým tkanivom v mieste 

zlomeniny. 
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Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku s kontraindikáciami ohľadom hmotnosti a maximálnej vzdialenosti 
liečenej končatiny k povrchu dreňového kanálu. 

Pre klince Precice a Precice Unyte 

Končatina Model 
PRECICE Priemer klinca 

Maximálna vzdialenosť 
povrchu liečenej 

končatiny k dreňovému 
kanálu  

Maximálna 
hmotnosť 
pacienta 

Holenná kosť  

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 

Stehnová kosť 

A-G (okrem 
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 

Ramenná kosť L, M 8,5 mm 

165 – 210 mm 
vopred 

roztiahnutá dĺžka 
25 mm Bez hmotnostnej 

záťaže 

225 – 300 mm 
vopred roztiahnutá 

dĺžka 
45 mm Bez hmotnostnej 

záťaže 

 
Pre klince Precice Stryde 

Končatina 
Modely 

PRECICE 
STRYDE 

Priemer 
klinca 

Maximálna vzdialenosť 
povrchu liečenej 

končatiny k dreňovému 
kanálu 

Maximálna 
hmotnosť 
pacienta 

Holenná 
kosť C, SJ 

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

Stehnová 
kosť 

A, B, C, 
E, V, X 

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

 

 
Pre klince Precice Bone Transport 

Končatin
a 

Model 
PRECICE 

BONE 
TRANSPORT 

Priemer klinca 
(mm) 

Maximálna 
vzdialenosť povrchu 
liečenej končatiny k 
dreňovému kanálu 

Maximálna 
hmotnostná záťaž 

pacienta  
Použite so skrutkami s 

čiastočným závitom 

Maximálna hmotnostná 
záťaž pacienta 

Použite so skrutkami s 
plným závitom 

Holenná 
kosť  

C, SJ 
10,0 19 mm 11 kg 11 kg 
11,5 19 mm 86 kg 57 kg 
13,0  19 mm 114 kg 57 kg 

Stehnová 
kosť 

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 114 kg 57 kg 
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Na zistenie, či ste vhodným kandidátom pre systém Precice Plating System, lekár skontroluje nasledujúce:  

• Infekciu alebo ochorenie kosti, ktoré by bránilo úspešnému použitiu a operácii pomôcky. 
• Pacienti s otvorenou zlomeninou klasifikačného stupňa IIIB alebo IIIC podľa Gustila-Andersona 
• Alergie a precitlivenosť na kov. 
• Pre stehnovú kosť, pacienti, u ktorých je vzdialenosť od povrchu kože k platničke Precice väčšia než 

38 mm. Pre holennú kosť, pacienti, u ktorých je vzdialenosť od povrchu kože k platničke Precice 
väčšia než 20 mm.  

• Pacienti s nepravidelným tvarom/veľkosťou kosti, ktoré by bránili vloženiu platničky Precice. 
• Pacienti, ktorých ochorenia majú tendenciu brániť hojeniu, ako napríklad obmedzenie prítoku krvi, 

periférne cievne ochorenie alebo dôkaz nedostatočnej cievnatosti. 
• Pacienti, ktorí sú neochotní alebo neschopní dodržiavať pokyny na pooperačnú starostlivosť. 

 
Na zistenie, či ste vhodným kandidátom pre systém Precice Ankle Salvage System, lekár skontroluje 
nasledujúce:  

• Infekciu alebo ochorenie kosti, ktoré by bránilo úspešnému použitiu a operácii pomôcky. 
• Pacienti s nedostatočnou kvantitou alebo kvalitou kosti, ktorá by bránila stabilizácii alebo fúzii kĺbov. 
• Pacienti s nedostatočnou plantárnou fasciou. 
• Pacienti s neporušeným asymptomatickým subtalárnym kĺbom. 
• Pacienti s otvorenou zlomeninou klasifikačného stupňa IIIB alebo IIIC podľa Gustila. 
• Alergie a precitlivenosť na kov. 
• Pacienti s nepravidelným priemerom kosti, ktorý by bránil zasunutiu klinca Precice Ankle Salvage. 
• Pacienti, ktorí majú nadmerne poškodený dreňový kanál alebo iné ochorenia, ktoré majú tendenciu 

brániť hojeniu, ako napríklad obmedzenie prítoku krvi, ťažké periférne cievne ochorenie alebo dôkaz 
nedostatočnej cievnatosti. 

• Pacienti so závažnou deformáciou dĺžky kosti. 
• Pacienti s nesprávnym tibiálnym zarovnaním (>10 stupňov v sagitálnej alebo koronálnej rovine). 
• Pacienti, ktorí sú neochotní alebo neschopní dodržiavať pokyny na pooperačnú starostlivosť. 
• Pacienti, ktorých maximálna vzdialenosť povrchu liečenej končatiny k vnútornému dreňovému 

priestoru prevyšuje 25 mm. 
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6. ČO MUSÍTE UROBIŤ, ABY STE SA VYHLI UBLÍŽENIU (VAROVANIA) 

V tejto časti sú popísané varovania spájané s ovládačom ERC 4P. To vám pomôže vyhnúť sa 
závažnému ublíženiu pri použití ovládača ERC 4P. Pred použitím systému ERC 4P si 
prečítajte všetky tieto varovania. 

 

 
 

1. VAROVANIE * 
Pacientom podstupujúcim predlžovanie sa odporúča RTG snímkovanie 
každý týždeň, aby sa zhodnotila skutočná dĺžka predĺženia.  

 

 
 

2. VAROVANIE * 
Počas kompresie a po nej sa odporúča RTG snímkovanie na zhodnotenie 
kompresie a hojenia kosti. 

 

 
 

3. VAROVANIE * 
Pred obsluhou tejto pomôcky sa vyžaduje riadne zaškolenie pre externý 
diaľkový ovládač . Externý diaľkový ovládač používajte len spôsobom v 
súlade s touto používateľskou príručkou. Akékoľvek iné použitie môže 
spôsobiť zranenie alebo poškodenie majetku. 

 

 
 

4. VAROVANIE * 
Tento prístroj môže spôsobiť rádiofrekvenčné rušenie alebo môže rušiť 
prevádzku okolitých prístrojov. Je možné, že bude potrebné vykonať 
nápravné opatrenia, ako napríklad preorientovanie alebo premiestnenie 
externého diaľkového ovládača alebo zatienenie lokality.  

 

 
 

5. * VAROVANIE * 
Toto zariadenie nebolo testovanie z hľadiska kompatibility v prostredí 
zobrazovania magnetickou rezonanciou (MRI) a nesmie byť vložené do 
prístroja MRI. 

 

 
 

6. VAROVANIE * 
Osoby s kardiostimulátorom alebo podobným aktívnym implantátom nesmú 
manipulovať s externým diaľkovým ovládačom. Silné magnetické polia 
môžu ovplyvniť prevádzku takýchto zariadení. 

 

 
 

7. UPOZORNENIE * 
 Združenie Rare-Earth Magnetics Association si nie je vedomé žiadnych 
pozitívnych ani negatívnych účinkov z manipulácie s magnetmi na báze 
vzácnych zemín. Odporúča sa však, aby tehotné ženy nemanipulovali s veľmi 
silnými magnetmi na báze vzácnych zemín (ERC). 
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8. VAROVANIE * 
Externý diaľkový ovládač spoločnosti používa silný trvalý magnet. 
Nesprávne použitie tohto systému môže spôsobiť vážne osobné zranenie. 
Externý diaľkový ovládač vždy pevne držte a buďte si vedomí iných 
predmetov v pracovnej oblasti. Externý diaľkový ovládač sa vám môže 
vytiahnuť z rúk, alebo sa k nemu môžu pritiahnuť veci, ak sa príliš priblíži k 
iným magnetickým predmetom.  
 
Pred použitím zaistite, aby sa okolo pracovnej oblasti do vzdialenosti 
najmenej 60 cm nenachádzali žiadne kovové predmety ako napríklad 
inštrumenty. Sem patria osobné predmety ako sú šperky, hodinky, kľúče a 
mobilné telefóny. Ovládač ERC nepoužívajte, ak sú v určenom okolí 
kovové/magnetické predmety. 

 
 

9. VAROVANIE * 
Ak sa tento prístroj poškodí, upozorňujeme, že črepy z rozbitých magnetov 
sú veľmi ostré. S rozbitými magnetmi vždy manipulujte v hrubých 
ochranných rukaviciach. Ak je ovládač ERC poškodený, kontaktujte 
spoločnosť NuVasive Specialized Orthopedics. 

 

 

10. VAROVANIE * 
Externý diaľkový ovládač nikdy nedávajte do blízkosti elektronických médií 
alebo elektrospotrebičov. Silné magnetické pole môže poškodiť magnetické 
médiá ako sú diskety, kreditné karty, magnetické ID karty, kazety, videopásky 
alebo iné podobné zariadenia. Môže tiež poškodiť televízory, videorekordéry, 
počítačové monitory a iné displeje CRT. 

 

 
 

11. VAROVANIE * 
Ovládač ERC nikdy nepoužívajte v kyslíkom obohatenom alebo horľavom 
prostredí. 

 

 
 

12. VAROVANIE * 
Prístroj neobsahuje vo vnútri žiadne komponenty, ktorých servis by mohol 
vykonávať používateľ. Prístroj neotvárajte. Mohlo by dôjsť k ťažkému 
osobnému zraneniu alebo poškodeniu prístroja. Servis smie vykonávať len 
kvalifikovaný personál. 

 

 
 

13. VAROVANIE * 
S ovládačom ERC použite len dodaný nabíjací kábel. Ak potrebujete 
náhradný nabíjací kábel, kontaktujte spoločnosť NuVasive Specialized 
Orthopedics. 

 

 
 

14. VAROVANIE * 
Toto zariadenie NEPOUŽÍVAJTE v prítomnosti horľavých anestetík. 

 

 
 
 

15. * VAROVANIE * 
Ovládač ERC sa má umiestniť len priamo na miesto na pacientovom tele v 
magnetickej časti implantátu. Ovládač ERC neumiestňujte do blízkosti iných 
častí tela, napríklad tých častí tela, ktoré môžu obsahovať implantát 
obsahujúci feromagnetický materiál. Keď sa ovládač ERC aktívne 
nepoužíva na pacientovi, vždy sa musí uchovávať v ochrannom puzdre. 
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16. * VAROVANIE * 
Ovládač ERC nenechávajte bez dozoru v prítomnosti detí. Ovládač ERC nie 
je určený na použitie osobami mladšími než 18 rokov. Použitie tohto 
zariadenia osobou mladšou než 18 rokov môže spôsobiť nesprávne použitie, 
čo môže mať za následok potrebu ďalšej operácie. 
 
 

 

 
 

17. * UPOZORNENIE * 
Hoci neexistujú dôkazy o poškodení nervov alebo mäkkého tkaniva, lekár to 
musí zvážiť pri predpisovaní dlhších relácií na rozťahovanie alebo 
sťahovanie dĺžky. 

 

 
 

18. * VAROVANIE * 
ERC neprevádzkujte, ak spadne z výšky 1 metra alebo vyššej. Ak je prístroj 
fyzicky poškodený (napríklad nečakané zvuky, praskliny), neprevádzkujte 
ho. Ak sa to stane, volajte výrobcu NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. a 
bude vám dodaný náhradný prístroj. 
 

 

 
 

19. * VAROVANIE * 
Prístroj ERC nedvíhajte za šnúru adaptéra. Vráťte ju spolu s ERC.  

 

 

20. * VAROVANIE *  
Vždy dodržiavajte predpis a pokyny lekára, keď používate ovládač ERC. Ak 
nedodržíte predpis, kosť sa môže hojiť nesprávne alebo vôbec nie. 
 
Ak budete používať ovládač ERC menej často, než vám lekár predpíše, kosť 
vám môže stvrdnúť príliš skoro. Takisto sa prestane predlžovať alebo 
skracovať skôr, než dosiahne cieľovú dĺžku. Ak sa to stane, môžete 
potrebovať ďalšiu operáciu na to, aby kosť dosiahla správnu dĺžku. 
 
Ak budete používať ovládač ERC častejšie, než vám lekár predpíše, môžete 
si kosť predĺžiť alebo skrátiť príliš rýchlo. To spôsobí, že kosť sa bude hojiť 
nesprávne alebo vôbec nie. Ak sa to stane, môžete potrebovať ďalšiu 
operáciu na liečbu kosti, ktorá sa nehojí. 

 

 

21. * VAROVANIE * 
Vždy prikladajte ovládač ERC na kožu rovno nad implantátom a 
správnym smerom. Priloženie ovládača ERC na nesprávne miesto na 
nohe alebo ruke môže spôsobiť, že sa kosť nebude správne predlžovať 
alebo skracovať. Ak sa kosť správne nepredlžuje alebo neskracuje, 
môže stvrdnúť príliš skoro. Môžete potrebovať ďalšiu operáciu na to, 
aby kosť dosiahla správnu dĺžku. 
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22. * VAROVANIE * 
Ovládač ERC zarovnajte s chodidlami pacienta tak, ako na nižšie 
uvedenom obrázku. Obrazovka displeja by mala čeliť k vám, aby ste 
ju mohli čítať. Ak je ovládač ERC namierený nesprávnym smerom, 
implantát PRECICE sa nebude správne predlžovať alebo skracovať a 
môže to mať za následok potrebu ďalšej operácie. Na tomto obrázku 
je ukázaný správny smer na namierenie ovládača ERC. 

 
 

 

 

23. * VAROVANIE * 
Aby nedošlo k infekcii, ovládač ERC neklaďte na žiadne otvorené 
rany na koži. Na liečbu infekcie môžete potrebovať medicínsky zákrok 
alebo operáciu. Otvorená rana je akýkoľvek škrabanec na koži. 

 

 

24. * VAROVANIE * 
Vždy sa s lekárom porozprávajte o akejkoľvek bolesti alebo 
nepríjemných pocitoch, ktoré máte. Táto liečba môže spôsobiť určitú 
bolesť a nepríjemné pocity. Môže to byť normálna súčasť vašej liečby 
alebo príznak iných problémov. Ak sa u vás vyskytne bolesť alebo 
nepríjemné pocity, lekár vám môže upraviť predpis počas liečby. 

 

 

25. * VAROVANIE * 
Pred použitím ovládača ERC sa nechajte zaškoliť lekárom alebo 
zdravotnou sestrou. Nesprávne použitie ovládača ERC by mohlo 
spôsobiť, že kosť stvrdne príliš skoro alebo vôbec nie. To by mohlo 
mať za následok potrebu ďalšej operácie. 

 

 

26. * VAROVANIE * 
Dodržiavajte pokyny lekára ohľadom toho, akú veľkú záťaž môžete 
klásť na nohu alebo ruku počas liečby. Ak nohu alebo ruku zaťažíte 
viac, než odporúča lekár, implantát sa môže poškodiť alebo prasknúť. 
To by mohlo mať za následok potrebu ďalšej operácie. 

 

 

27. * BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE * 
Neuchovávajte ovládač ERC v žiadnych priestoroch, kde môžu byť 
extrémne teploty. Niektoré priestory môžu zahŕňať kúrenie alebo krb. 
Extrémne teploty sú čokoľvek nad 60 ºC/140 ºF alebo pod -10 ºC/14 ºF. 
Ovládač ERC nebol testovaný pri týchto teplotách a nemusí správne 
fungovať. Ak máte akékoľvek problémy s ovládačom ERC, 
pozrite si časť s riešením problémov. 

 

 

28. * BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE * 
Reagujte na všetky chybové hlásenia. Pozrite si časť s riešením 
problémov a zistite, ako reagovať na chybové hlásenie. Nereagovanie 
na chybové hlásenie môže mať za následok nesprávnu funkciu 
ovládača ERC. 
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7. AKÉ SÚ RIZIKÁ 

S implantáciou implantátu PRECICE do končatiny sa spájajú chirurgické riziká. Riziká 
spájané s anestéziou a operáciou sú rovnaké ako u akéhokoľvek pacienta, ktorý podstupuje 
chirurgický zákrok. Uvedené riziká by mohli mať za následok potrebu ďalších medicínskych 
alebo chirurgických zákrokov na nápravu. 

 

Riziká spájané s anestéziou a operáciou zahŕňajú: 
• Môžete mať reakciu na lieky, ktoré vám budú podané počas operácie. 
• Môžete dostať infekciu počas operácie alebo po nej. 
• Môžete mať embóliu počas operácie alebo po nej. 
• Môže u vás vzniknúť určitá stuhnutosť alebo bolestivosť v dôsledku operácie. 
• Môže u vás vzniknúť určitá bolesť v dôsledku operácie. 
• Môže u vás vzniknúť určité krvácanie v dôsledku operácie. 
• Môžete mať alergickú reakciu na lieky. 
• Môžete mať alergickú reakciu na zariadenia použité na liečbu počas operácie. 
• Môže mať cievnu mozgovú príhodu v dôsledku operácie. 
• Môžete mať srdcový infarkt (infarkt myokardu) v dôsledku operácie. 
• Môžete dostať zápal pľúc v dôsledku operácie. 
• Môžete zomrieť v dôsledku operácie. 

 

Ďalšie možné riziká procedúry na predĺženie/skrátenie končatiny zahŕňajú: 
• Môžete cítiť bolesť v dôsledku predlžovania alebo skracovania kosti. 
• Môže u vás vzniknúť oneskorený zrast alebo pakĺb na kosti (kosť sa nehojí). 
• Skrutky sa môžu vytiahnuť alebo zlomiť. 
• Môže vzniknúť infekcia. 
• Implantát môže nesprávne fungovať alebo prasknúť. 
• Kosť sa môže konsolidovať (stvrdnúť) skôr, než je predlžovanie alebo skracovanie 

dokončené. 
• Môžete mať stuhnutie mäkkého tkaniva v končatine, ktoré môže spôsobovať bolesť. 
• Môže u vás vzniknúť svalová slabosť z nepoužívania končatiny s implantátom. 
• Môže u vás vzniknúť poranenie nervu. 

 

Ďalšie riziká spájané s použitím ovládača ERC zahŕňajú: 
• Nesprávne zarovnanie alebo nesprávne umiestnenie ovládača ERC môže mať za 

následok, že implantát sa nebude predlžovať alebo skracovať, čo môže mať za 
následok predčasnú konsolidáciu kosti. 

• Priloženie ovládača ERC nesprávnym smerom môže mať za následok opačné ošetrenie 
(predĺženie/skrátenie) implantátu, než je predpísaná liečba. Upozorňujeme, že 
implantát nemôže byť skrátený o viac, než je jeho pôvodne naprogramovaná dĺžka. 

• Nadmerné roztiahnutie alebo skrátenie by mohlo vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
programovania ovládača ERC lekárom. To by mohlo mať za následok vytvorenie 
pakĺbu na kosti. 
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8. POPIS PRODUKTU 
 
Systém PRECICE (vrátane Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde, Precice Bone 
Transport, Precice Plate a Precice Ankle Salvage) zahŕňa: 
 

• Implantát, ktorý ide do kosti v nohe alebo ruke a je schopný upravovať svoju dĺžku 
o Regulátor je časť zariadenia, ktorá môže meniť dĺžku, keď je aktivovaná 

• Skrutky, ktoré pripevňujú zariadenie ku kosti 
• Externý diaľkový ovládač (ERC) 

 
Implantát má časť nazývanú „regulátor“, ktorá môže meniť dĺžku. Regulátor má malý magnet, 
ktorý umožňuje implantátu predĺžiť sa alebo skrátiť sa, keď je magnet zapnutý pomocou 
ovládača ERC. Ovládač ERC je ručne držané zariadenie s veľkým magnetom. Magnet v 
regulátore sa otáča, keď sa ovládač ERC priloží na nohu alebo ruku a zapne sa. Keď sa implantát 
predĺži, predĺži sa aj kosť v nohe alebo ruke. Keď sa implantát skráti, skráti sa aj kosť v nohe 
alebo ruke. 

 
Obrázok 1: Pomôcka PRECICE implantovaná do stehnovej kosti 

Proximálne skrutky 

Magnetický regulátor 
(vnútri implantátu) 

Predlžovacia tyč Distálne skrutky 

Distálne skrutky 
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Tibiálne zariadenie PRECICE 

 
 
 

a. Čo sa bude diať počas liečby a po nej? 
 

Vaša liečba má 4 fázy. 
 

1) Implantácia: Toto je fáza, kedy máte operáciu. Lekár vám implantuje implantát 
PRECICE do končatiny. 

2) Skracovanie/predlžovanie: V tejto fáze si každý deň predĺžite alebo skrátite nohu 
alebo ruku. Asi 5 dní po operácii navštívite lekára a budete mať prvé predĺženie alebo 
skrátenie. Lekár vás bude pozorovať, ako budete používať ovládač ERC na predĺženie 
alebo skrátenie vašej nohy/ruky, a odpovie na akékoľvek otázky, ktoré môžete mať. 
Keď budete doma, každý deň budete používať ovládač ERC na predĺženie alebo 
skrátenie vašej nohy/ruky (obvykle asi 1 mm denne). Postupujte podľa pokynov lekára. 
Asi raz za týždeň navštívite lekára na kontrolu vášho pokroku. Počas návštevy vám 
lekár môže nohu/ruku zröntgenovať. 

 
3) Konsolidácia: Keď vaša noha/ruka dosiahne správnu dĺžku, 

prestanete si ju každý deň predlžovať alebo skracovať. Teraz 
necháte kosť v nohe/ruke, aby sa zahojila a zosilnela. Toto je 
fáza konsolidácie. Počas tejto fázy navštívite lekára asi raz za 
mesiac na kontrolu vášho pokroku. Lekár vám povie, akú 
veľkú záťaž môžete klásť na nohu alebo ruku. Je dôležité, aby 
ste dodržiavali všetky pokyny lekára. 

 
 
 
 
 
 

4) Odstránenie: Implantát PRECICE je potrebné vybrať z nohy alebo ruky do jedného 
roka od operácie. Lekár vám naplánuje ďalšiu operáciu na odstránenie implantátu 
PRECICE. Po operácii budete hospitalizovaní dovtedy, kým nebudete natoľko 
zahojení, aby ste mohli ísť domov. Lekár vám povie, kedy budete môcť pokračovať vo 
svojom obvyklom životnom štýle, keď sa po operácii úplne zahojíte. 

 
b. Čo sa bude diať po operácii? 

 
• Implantácia: Po zákroku na implantáciu implantátu PRECICE do končatiny budete 

hospitalizovaní. Domov pôjdete, keď sa zahojíte. Pravidelne budete dochádzať do 
ambulancie na kontrolu, či predlžovanie alebo skracovanie prebieha správne. 

 
• Po odstránení: Po zákroku na odstránenie implantátu PRECICE z končatiny budete 

hospitalizovaní. Domov pôjdete, keď sa zahojíte. 
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Obrázok 2: Ovládač ERC pre systém PRECICE 

c. Oboznámenie sa s ovládačom ERC 
 

Vnútri puzdra na ERC nájdete ovládač ERC a príručku pre pacienta. Nižšie sú označené 
najdôležitejšie časti ovládača ERC: 

 
 

nabíjací kábel 
 
 
 

 tibiálna rukoväť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obrazovka displeja 
(dotyková 

obrazovka) 
 
 
 
 
 

      rukoväť na nosenie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
čiary na zarovnanie 
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Obrázok 3: puzdro na ovládač ERC 
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9. INFORMÁCIE O OVLÁDAČI ERC 
Táto časť vám pomôže pochopiť, ako správne používať ovládač ERC. 

 
a. Aké sú funkcie ovládača ERC? 

 
Ovládač ERC budete používať na predĺženie alebo skrátenie implantátu PRECICE 
implantovaného do vašej končatiny. 
 

b. Aké sú tlačidlá a displeje ovládača ERC? 
 
 

 Tlačidlá a displeje 
ovládača ERC 

   
 
 

3 

 

 
 

1 

   

    
ERC 4P zozadu 

  
2 

  

 
1 Obrazovka displeja sa používa na zobrazenie informácií o systéme PRECICE. Ovláda 

sa dotykom v rôznych častiach obrazovky. 
 

2 Čiara na zarovnanie sa používa na zarovnanie ovládača ERC nad implantátom 
PRECICE pomocou označeného miesta na končatine. 

 
3 

 
Vypínač sa používa na zapnutie a vypnutie ovládača ERC. 
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10. FUNKCIE DETEKCIE IMPLANTÁTU 
 

Ovládač ERC 4P má funkcie, ktoré sa používajú na detekciu stavu implantátov Precice počas liečby. V 
tejto časti je uvedený súhrn týchto funkcií detekcie: 
 
- Detekcia spárovania: Ovládač ERC 4P dokáže zistiť rotáciu magnetu v implantáte počas liečby a 

používateľovi poskytnúť spätnú väzbu ohľadom tohto stavu. Počas liečebnej relácie sa zobrazovaná 
dĺžka implantátu bude meniť podľa tohto stavu.  

 
- Detekcia nespárovania: Ovládač ERC 4P dokáže zistiť, či sa magnet v implantáte neotáča alebo nie 

je prítomný a používateľovi poskytnúť spätnú väzbu ohľadom tohto stavu. Počas liečebnej relácie sa 
zobrazovaná dĺžka implantátu bude nemeniť podľa tohto stavu.  

 
 

11.  POKYNY NA NASTAVENIE (SKÔR NEŽ VYKONÁTE LIEČBU) 
1. Vyberte miesto, kde budete konať liečbu. 

 

 
 
 
 
 
• Ak používate nabíjací kábel, skontrolujte, či je v 

blízkosti ovládača ERC elektrická zásuvka. 
• Nájdite si pohodlné miesto, kde môžete počas 

výkonu liečby sedieť. 
• Skontrolujte, či sa do šesťdesiat (60) cm od 

miesta liečby ovládačom ERC nenachádzajú 
nejaké elektronické zariadenia alebo predmety. 
Tieto elektronické zariadenia by sa mohli 
poškodiť. 
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2. Z LIEČEBNEJ OBLASTI ODSTRÁŇTE VŠETKY VOĽNÉ KOVY 
 
 

 

 
 
 
 
 

• Ovládač ERC nepoužívajte vo vzdialenosti do 
šesťdesiat (60) cm od kovových predmetov. 
Magnet v ovládači ERC môže veľmi rýchlo 
pritiahnuť kovové predmety, ktoré vás môžu 
zraniť. 

• Z oblasti odstráňte nepripevnené kovové predmety 
(šperky, nože, kľúče atď.). Zipsy a gombíky na 
oblečení a topánkach sú prípustné. 

• Z oblečenia aj z tela odstráňte kovové predmety. 
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12.  AKO SA POUŽÍVA OVLÁDAČ ERC 
V tejto časti je popísané použitie ovládača ERC na predĺženie alebo skrátenie implantátu. 

 
 

 
a) Navigácia ovládača ERC 

 

 

 
 
Táto ikona umožňuje lekárovi prístup na obrazovky na programovanie 
ovládača ERC. 

 

 

 
 
Táto ikona tiež umožňuje používateľovi začať predlžovaciu reláciu. 

 

 

 
 
Táto ikona zastaví predlžovaciu reláciu. 

 

 

 
 
Táto ikona umožňuje používateľovi prejsť naspäť na poslednú obrazovku. 

 

 

 
 
Táto ikona umožňuje používateľovi ísť dopredu na ďalšiu obrazovku. 

 

 

 
Táto ikona označuje, že používateľ si má vyhľadať ďalšie informácie v 
príručke s pokynmi. 
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b) Svetelné indikátory vypínača 

Blikajúca 
oranžová 

 
Blikajúce oranžové svetlo označuje, že ovládač ERC 4P sa spúšťa. 

Blikajúca 
oranžová a 

červená 

Systém potrebuje nabiť. Pripojte zdroj napájania a nechajte systém nabíjať 15 
minút. 

Neprerušená 
zelená 

 
Neprerušené zelené svetlo označuje, že ovládač ERC 4P je v bezpečnom 
stave. 

Blikajúca 
zelená 

Blikajúce zelené svetlo označuje, že ovládač ERC 4P je pripravený na 
použitie na liečbu. 

Neprerušená 
červená 

Neprerušené červené svetlo označuje, že motor v ovládači ERC 4P beží 
a vnútorný magnet sa otáča. 

Blikajúca 
červená 

Blikajúce červené svetlo označuje chybu v ovládači ERC 4P. Kroky ako 
napraviť chyby nájdete v časti s riešením problémov. 
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c) Ak máte VIAC než jeden implantát. 
Ak máte viac než jeden implantát, pred začiatkom terapie zaistite najmenej 30 cm priestoru 
medzi miestami oboch implantátov. 

 
 

 
POUŽITIE NA VIACERÝCH 
IMPLANTÁTOCH 

 
 
PRED spustením ovládača ERC zaistite 
minimálne 30 cm medzi jednotlivými 
miestami s magnetom v implantáte. 

30 cm 
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1. krok: Zapnutie ovládača ERC 
 
 

ZAPNUTIE 
1 

1. Stlačte vypínač na zadnej strane 
ovládača ERC. 

 
 
 
 
 
 

 ZAPNUTIE S NABÍJACÍM KÁBLOM 
 

2. Nabíjací kábel zastrčte do stenovej 
zásuvky. 

2 3.   Konektor nabíjacieho kábla 
zastrčte do ovládača ERC. 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

ERC 4P zozadu 
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OBRAZOVKA NA 
PRIVÍTANIE 

 
Po zapnutí sa rozsvieti displej a na 
niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka na 
privítanie. Na tejto obrazovke nemusíte 
nič stláčať. 
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2. krok: Prehľad informácií o pacientovi 
V tejto časti sú vysvetlené obrazovky, ktoré uvidíte na displeji predtým, než začnete 
reláciu na predlžovanie alebo skracovanie. 

 
 
 
 
 
 

1 2 

 
OBRAZOVKA SO ZHRNUTÍM 
PACIENTA 

Po zapnutí sa ukáže obrazovka s informáciami o 
pacientovi. Pozrite si obrazovku s informáciami 
o pacientovi a skontrolujte, či sú informácie o 
predpise správne. 

„DENNE“ je množstvo, ktoré vám lekár 
1 predpísal na celodennú liečbu (t. j. 1,00 

mm). Číslo vyššie (t. j. 0,50) je množstvo, 
o ktoré ste už predĺžili alebo skrátili v ten 
deň. 

 
2 „CELKOM“ je celkové množstvo, ktoré 

vám  lekár predpísal na celú liečbu (t. j. 50 
mm). Číslo vyššie (t. j. 43,50) je množstvo, 
o ktoré ste už doteraz predĺžili alebo 
skrátili. 

 
Keď si tieto informácie pozriete a skontrolujete, či sú 
správne, stlačte tlačidlo so ZELENOU ŠÍPKOU na 
obrazovke a PREJDITE na ďalšiu obrazovku. Ak sú 
tieto informácie nesprávne, okamžite kontaktujte 
lekára. 

 
 
 
 
 

3 

 
OBRAZOVKA SO ZHRNUTÍM 
PACIENTA 

 
3 Ovládač ERC umožňuje zadať štyri (4) 

predpisy na predĺženie alebo skrátenie, ak 
máte viac implantátov. Ak lekár zadal viac 
predpisov, pred začiatkom relácie sa 
zobrazí zhrnutie každého predpisu. Plné 
fialové alebo oranžové úseky sú 
dokončené relácie a blikajúce úseky sú 
aktuálne relácie, ktoré sa majú vykonať. 

 
„Strana 1 z 2“ na spodku obrazovky 
ukáže, či sú na druhej strane ďalšie 
predpisy. 
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3. krok: Zarovnanie ovládača ERC s magnetom v implantáte 

 
 
 
 

A B 1 

C D 
E 

F 

 
OBRAZOVKA S MIESTOM 
IMPLANTÁTU 

 
Na miesto implantátu PRECICE existuje šesť možností: 

(A) ľavá holenná kosť, (B) pravá holenná kosť 
(C) ľavá stehnová kosť, (D) pravá stehnová kosť 
(A) ľavá ramenná kosť, (B) pravá ramenná kosť 

 
Miesto implantátu sa zobrazí. Používateľ 

1 Končatina, ktorá sa má predĺžiť, bude zvýraznená 
fialovou. Na tejto obrazovke s príkladom je 
zvýraznená 
„PRAVÁ STEHNOVÁ KOSŤ“. 

 
 
 
 

Keď ovládač ERC zarovnáte, stlačte tlačidlo ZELENÁ 
CHOĎ na ovládači ERC. 

 
Keď si tieto informácie pozriete, stlačte tlačidlo so 
ZELENOU ŠÍPKOU a PREJDITE na ďalšiu obrazovku. 
Ak sú zobrazené informácie nesprávne, okamžite 
kontaktujte lekára. 
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Príklad s pravou stehnovou kosťou 

 
Príklad s pravou stehnovou kosťou 

 
Príklad s pravou holennou kosťou 

 
ZAROVNANIE OVLÁDAČA ERC 

 
1. Ovládač ERC namierte smerom k 

chodidlám pacienta tak, ako je ukázané 
na displeji. 

2. Na vycentrovanie ovládača ERC nad 
implantátom PRECICE a značkou na 
nohe použite čiary na zarovnanie. 

3. Na začatie relácie stlačte tlačidlo 
ZELENÁ CHOĎ. 

4. Relácia sa teraz začala. 
 
 
 
 
 
 
 
 Obrázok s príkladom relácie s pravou 
stehnovou kosťou. 

 
Poznámka: ak je vám nepríjemné ovládač ERC 
položiť na stehnovú kosť, môžete použiť 
mäkkú, tenkú podložku ako bariéru (t. j. látku). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Obrázok s príkladom relácie s pravou 
holennou kosťou. 

 
Poznámka: ak je vám nepríjemné položiť ERC 
položiť na holennú kosť, môžete použiť 
mäkkú, tenkú podložku ako bariéru (t. j. látku). 
Alebo ovládač ERC oprite viac z vonkajšej 
strany nohy. 

 
Ovládač ERC tiež možno použiť na holennú 
kosť tak, ako je ukázané nižšie. 
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Príklad s pravou 
holennou kosťou 

 
 
 Ďalší príklad relácie s pravou holennou 
kosťou. 

 
Poznámka: ak je vám nepríjemné položiť ERC 
položiť na holennú kosť ako na 
predchádzajúcom príklade, môžete ho použiť 
na holennú kosť aj tak, ako je ukázané. 

 
Príklad s pravou 

ramennou kosťou 

 
ZAROVNANIE OVLÁDAČA ERC 
(ramenná kosť) 

 
1. Liečbu musí vykonávať druhá osoba 

alebo ošetrovateľ. 
2. Ovládač ERC namierte smerom k 

chodidlám pacienta tak, ako je 
ukázané na displeji, a posuňte ho 
na ruku pacienta. 

3. Na vycentrovanie ovládača ERC nad 
implantátom a značkou na ruke použite 
čiary na zarovnanie. 

4. Na začatie relácie stlačte tlačidlo 
ZELENÁ CHOĎ. 

5. Relácia sa teraz začala. 
 
 Príklad relácie s pravou ramennou kosťou. 
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4. krok: Začatie a ukončenie relácie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 
 

3 
 

4 

Ovládač ERC teraz beží a predlžovacia alebo 
skracovacia relácia sa začala. 

Indikátor priebehu: Bude sa vyplňovať, 
ako sa bude implantát predlžovať alebo 
skracovať, na monitorovanie vášho 
pokroku. Keď je indikátor 100 % 
vyplnený, implantát sa predĺžil alebo 
skrátil o predpísané množstvo a 
prestane bežať. 

 

Počítadlo vzdialenosti: Toto číslo sa 
bude zvyšovať, ako sa bude implantát 
predlžovať alebo skracovať. Zastaví sa 
na predpísanej dĺžke pre danú reláciu. 

 

Zostávajúci čas: množstvo času, ktoré 
zostáva do dokončenia relácie. 

 

Ikona spárovania: táto ikona vám dáva 
vedieť, že ovládač ERC je spárovaný s 
implantátom. Keď ručička ukazuje 
smerom do zelenej oblasti a objaví sa 
zelená značka začiarknutia, ste 
spárovaní s magnetom v implantáte a 
liečba je účinná. Ak ovládač ERC nie je 
spárovaný s magnetom v implantáte, 
ručička bude ukazovať smerom do 
červenej oblasti a objaví sa červená 
značka „X“. 

 

2 

1 

3 

4 
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Relácia ukončená! 
 
Po dosiahnutí predpísanej dĺžky na danú 
reláciu sa ovládač ERC automaticky zastaví. 

 
Dĺžku implantátu nemôžete upraviť o viac než 
je predpísaný denný predpis. 

 
Na ukončenie relácie stlačte tlačidlo ZELENÁ 
ŠÍPKA CHOĎ. 

 

 
 

Ak skončíte reláciu, no ešte ste nedokončili 
denné predlžovanie alebo skracovanie, objaví 
sa obrazovka RELÁCIA UKONČENÁ. 
Zobrazí sa so súhrnom vašej relácie. 

1. Ovládač ERC vypnite stlačením 
vypínača. 

2. Ovládač ERC odložte do úschovného 
puzdra. 

3. Úschovné puzdro zatvorte a zamknite. 
4. Uchovávajte na bezpečnom 

mieste mimo dosahu detí. 
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Obrazovka HOTOVO NA DEŇ sa objaví, 
keď dosiahnete celkovú dĺžku predpísanú 
lekárom na daný deň (t. j. 1,00 mm). 

1. Ovládač ERC vypnite stlačením 
vypínača. 

2. Ak sa používa nabíjací kábel, ovládač 
ERC nechajte zapnutý a nabíjací kábel 
zastrčený do zásuvky dovtedy, kým sa 
ovládač ERC celkom nenabije. 

3. Ovládač ERC odložte do úschovného 
puzdra. 

4. Ak sa nenabíja, úschovné puzdro 
zatvorte a zamknite. Ak sa nabíja, veko 
jemne priklopte. 

5. Puzdro uchovávajte na bezpečnom 
mieste mimo dosahu detí. 

 
 
 
 
 

 

Obrazovka CIEĽ UKONČENÝ sa objaví, 
keď dosiahnete celkovú dĺžku predpísanú 
lekárom (t. j. 50,00 mm). 

1. Ovládač ERC vypnite stlačením 
vypínača. 

2. Ak sa používa nabíjací kábel, ovládač 
ERC nechajte zapnutý a nabíjací kábel 
zastrčený do zásuvky dovtedy, kým sa 
ovládač ERC celkom nenabije. 

3. Ovládač ERC odložte do úschovného 
puzdra. 

4. Ak sa nenabíja, úschovné puzdro 
zatvorte a zamknite. Ak sa nabíja, veko 
jemne priklopte. 

5. Puzdro uchovávajte na bezpečnom 
mieste mimo dosahu detí. 
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Prístroj vráťte spoločnosti NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

5. krok: Pozastavenie ovládača ERC počas relácie 
 
Počas relácie môžete ovládač ERC kedykoľvek pozastaviť. To neškodí, pretože ovládač ERC 
si pamätá váš pokrok. Ak potrebujete počas liečby pauzu, postupujte podľa pokynov nižšie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Počas relácie môžete kedykoľvek 
stlačiť tlačidlo ČERVENÁ STOP. 
Spôsobí to okamžité zastavenie 
ovládača ERC. 

 

1 
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Ak sa stlačí červené tlačidlo stop, ukáže sa 
obrazovka pozastavenia. 

 
Keď ste pripravení znovu začať reláciu, 
ovládač ERC zarovnajte nad tú istú končatinu, 
ktorú ste práve predlžovali. Na obrazovke 
PREMIESTNENIE ERC sa tiež zvýrazní 
správna končatina. Ovládač ERC umiestnite 
pomocou čiar na zarovnanie nad značku na 
nohe alebo ruke. 

 
Keď je ERC v správnej polohe, stlačte tlačidlo 
ZELENÁ CHOĎ na začatie relácie. 

 
 

6. krok: Obrazovky, ktoré môžete vidieť počas relácie 
Počas používania ovládača ERC môžete vidieť ktorúkoľvek z nasledujúcich obrazoviek. 

 

 
 
 
 

PREMIESTNENIE ERC 
 
Táto obrazovka sa ukáže, keď ovládač ERC stratí 
spárovanie alebo spojenie s magnetom v 
implantáte. 

 
1. Ovládač ERC premiestnite pomocou čiar 

na zarovnanie na ovládači. Pozrite si časť 
so zarovnaním ovládača. 

2. Stlačte tlačidlo ZELENÁ CHOĎ, keď 
ste pripravení znovu začať reláciu. 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
IKONA STAVU IMPLANTÁTU 

 
Jedna z ikon STAVU IMPLANTÁTU sa zobrazí, 
keď sa stane nasledovné: je vybratá funkcia 
SENZOR ZAPNUTÝ a prebieha liečebná relácia. 
Ikony STAVU IMPLANTÁTU sa ukážu na 
obrazovke Prebieha alebo Nespárovaný. 
 

 NESPÁROVANÝ: Táto ikona znamená, že 
ovládač ERC sa počas relácie nespojil s 
magnetom v implantáte. 

 
SPÁROVANÝ: Táto ikona znamená, že 
ovládač ERC sa počas relácie spojil s 
magnetom v implantáte. 

 

1 

2 
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13.  NABÍJANIE OVLÁDAČA ERC 
 
 

 
V ktoromkoľvek bode počas liečby môže byť potrebné ovládač ERC nabiť. Ovládač ERC vás 
upozorní, kedy je potrebné ho nabiť, pri dvoch stavoch: 1) slabá batéria a 2) kritická batéria. 
Ak potrebujete ovládač ERC nabiť, postupujte podľa pokynov nižšie. 

    STAV SLABÁ BATÉRIA: 
 
Objaví sa správa ukazujúca, že 

 batéria v ovládači ERC je SLABÁ. 
 

 
Stav slabej batérie je označený 
ikonou ŽLTEJ batérie a dvomi 
čiarkami batérie. 
 
 
Nabíjací kábel zastrčte do ovládača ERC a 
zastrčte ho do stenovej zásuvky, aby sa 
batéria nabíjala. 

 
 

Keď je ovládač ERC zastrčený do 
zásuvky, stlačte tlačidlo so ZELENOU 
ŠÍPKOU. 

   2 

1    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

 ERC 4P zozadu   

1 

2 

3 
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5 
 

4 

 
 

STAV KRITICKÁ 
BATÉRIA: 

Objaví sa chybová obrazovka ukazujúca, 
4 že batéria v ovládači ERC je KRITICKÁ. 

 
 

Okrem toho ikona batérie SČERVENIE a 
zostane len jedna čiarka batérie. 

 
 

Ovládač ERC musíte zastrčiť do zásuvky, 
aby sa nabíjala batéria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 

STAV KRITICKÁ BATÉRIA: 
 
 

Keď je ovládač ERC zastrčený do 
zásuvky, môžete pokračovať v 
predchádzajúcej relácii stlačením tlačidla 
so ZELENOU ŠÍPKOU, čím sa zruší 
chybová obrazovka a môžete pokračovať 
tam, kde ste prestali. 

 

5 

5 
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6 

 
 

NABÍJANIE PO LIEČBE 

Táto správa vyskočí na obrazovke, 
keď je relácia dokončená a nabíjací kábel je 
zapojený do ovládača ERC. 

1. Ovládač ERC nechajte spustený a 
zastrčený do zásuvky. 

2. Ovládač ERC vložte do puzdra s 
pripojeným káblom zastrčeným 
do zásuvky. 

3. Vrch puzdra jemne položte na 
ovládač ERC. Puzdro s nabíjacím 
káblom nezamykajte. 

4. Stlačte tlačidlo so ZELENOU 
ŠÍPKOU. 

 
 
 
 
 
 

7 

 

NESPRÁVNY ZDROJ NAPÁJANIA 

Táto správa sa ukáže, keď je do ovládača 
ERC zastrčený nesprávny nabíjací kábel. 

 

Do ovládača ERC zastrčte dodaný 
nabíjací kábel. 

Keď je do ovládača ERC zastrčený 
správny nabíjací kábel, stlačte tlačidlo 
so ZELENOU ŠÍPKOU. 

 

6 

7 
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14.  KONTROLA, ČISTENIE, UCHOVÁVANIE A ĎALŠIE INFORMÁCIE 
a. Kontrola ovládača ERC 
• Pred každým použitím skontrolujte stav všetkých častí ovládača ERC. Ak sa ukazujú 

drôty, viditeľné praskliny, uvoľnené komponenty alebo poškodenie, volajte lekára a 
vyžiadajte si náhradu. 

• Ovládač ERC neobsahuje žiadne časti, na ktorých by mohol vykonávať servis používateľ. 
Nepokúšajte sa ho otvoriť. 

 

b. Čistenie 
• Na čistenie a dezinfekciu prístroj utrite handričkami so 70 % izopropylalkoholom alebo 

ekvivalentom. Skôr, než ovládač ERC odložíte do puzdra, skontrolujte, či sú všetky 
časti suché. Pred vrátením ovládača ERC a jeho častí ho vyčistite a dezinfikujte. 

• Ovládač ERC nelikvidujte do odpadu. Ovládač ERC a jeho obsah v úschovnom puzdre 
vráťte spoločnosti NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
 

c. Cestovanie a medzinárodné použitie: 
• Odporúča sa, aby ste počas liečby necestovali. Ak je cestovanie nutné, poraďte sa najprv s 

lekárom. Ak počas predlžovania alebo skracovania vycestujete do zahraničia, požiadajte 
lekára, aby vám dal ovládač ERC, ktorý bude fungovať tam, kam cestujete. 

• Cestovanie lietadlom s ovládačom ERC Ovládač ERC sa nepovažuje za príručnú batožinu. 
Ak cestujete lietadlom, ovládač ERC musí byť vložený do podanej batožiny. Spoločnosť 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. má sprievodný dokument, ktorý môžete predložiť 
leteckej spoločnosti pri cestovaní s ovládačom ERC. V prípade potreby kontaktujte 
spoločnosť NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 Likvidácia: 
 

 
 

Externý diaľkový ovládač nelikvidujte do odpadu. Vráťte ho v ochrannom puzdre 
spoločnosti NuVasive Specialized Orthopedics alebo zavolajte a vyžiadajte si 
pokyny na likvidáciu. 
Toto zariadenie nespaľujte. Externý diaľkový ovládač obsahuje magnet na báze 
vzácnych zemín, ktorý po vznietení horí extrémne horúco. 
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d. Uchovávanie ovládača ERC keď sa nenabíja 
OVLÁDAČ ERC A NABÍJACÍ KÁBEL SA MAJÚ UCHOVÁVAŤ V PUZDRE A MIMO 
DOSAHU DETÍ, KEĎ SA NEPOUŽÍVAJÚ. 

 

 

1. Ovládač ERC a nabíjací kábel vložte do 
úschovného puzdra. 

2. Skontrolujte, či sú všetky časti vnútri a preč 
od okrajov puzdra. 

3. Puzdro zatvorte, zastrčte západku a 
zamknite. 

4. Keď je ovládač ERC v zatvorenom 
úschovnom puzdre, kovové predmety v 
jeho okolí sú prípustné. 

5. Uchovávajte vnútri. Neuchovávajte v 
blízkosti kúrenia, krbu alebo iných 
priestorov, kde môžu byť extrémne teploty. 
(Ovládač ERC neuchovávajte pri teplote 
nad 60 ºC alebo pod -10 ºC.) 

e. Uchovávanie ovládača ERC, keď sa nabíja 
OVLÁDAČ ERC A NABÍJACÍ KÁBEL SA MAJÚ UCHOVÁVAŤ V PUZDRE A MIMO 
DOSAHU DETÍ, KEĎ SA NEPOUŽÍVAJÚ. 

 
 
 

 

1. Keď sa ovládač ERC nabíja medzi 
reláciami, vložte ho do úschovného puzdra 
a nechajte ho zapnutý. 

2. Skontrolujte, či sú všetky časti vnútri a preč 
od okrajov puzdra. 

3. Puzdro NEZATVÁRAJTE a 
NEZAMYKAJTE, keď je nabíjací kábel 
zapojený do stenovej zásuvky a zapojený 
do ovládača ERC. Zatvorenie a zamknutie 
puzdra by mohlo zlomiť nabíjací kábel. 

4. Vrch puzdra jemne položte na ovládač 
ERC. 

5. Keď je ovládač ERC v zatvorenom 
úschovnom puzdre a je prikrytý vekom, 
kovové predmety v jeho okolí sú prípustné. 

6. Uchovávajte vnútri. Neuchovávajte v 
blízkosti kúrenia, krbu alebo iných 
priestorov, kde môžu byť extrémne teploty. 
(Ovládač ERC neuchovávajte pri teplote 
nad 60 ºC0 ºF alebo pod -10 ºC.) 
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15.  ĎALŠIE INFORMÁCIE O VAŠOM STAVE 
 

Zmeny životného štýlu: 
Obmedzte svoje aktivity a snažte sa nohu alebo ruku nezaťažovať počas celej liečby. 
Namáhavá aktivita a zaťažovanie nohy alebo ruky môže viesť k zraneniu. Môže to tiež 
spôsobiť prasknutie implantátu. Lekár vám môže nariadiť používanie pomôcok ako sú barly 
alebo invalidný vozík, aby ste sa vyhli nadmernému zaťaženiu končatiny počas liečby. Ak 
máte implantát v ruke, lekár vám môže nariadiť, aby ste používali záves. 

Nezapájajte sa do žiadnych kontaktných športov počas celej doby, kým máte implantát. 
Niektoré príklady namáhavých športov sú vzpieranie, skákanie, gymnastika alebo veslovanie. 
Do týchto športov sa môžete zapájať, keď vám to povolí lekár. 

 
Zmeny životného štýlu, ktoré vás čakajú počas rôznych fáz liečby, sú nasledovné: 

Implantácia: Budete hospitalizovaní a po chirurgickom zákroku možno budete musieť 
zostať v nemocnici. To obvykle trvá 5 dní. V tomto čase budú vaše aktivity obmedzené a 
nebudete doma. 

Skracovanie/predlžovanie: Počas tejto fázy vás lekár požiada, aby ste končatinu s 
implantátom nezaťažovali. Pri dolných končatinách možno budete potrebovať barly alebo 
invalidný vozík, aby ste sa mohli pohybovať. Budete mať pravidelné (obvykle raz za 
týždeň) návštevy u lekára na kontrolu vášho pokroku. 

Konsolidácia: Počas tejto fázy naďalej nesmiete končatinu s implantátom zaťažovať. 
Lekár vám povie, akú máte schopnosť záťaže. Pri implantátoch do dolných končatín 
môžete naďalej potrebovať barly alebo invalidný vozík a mať obmedzený pohyb. Budete 
tiež vyžadovať pravidelné (obvykle raz za mesiac) návštevy u lekára na kontrolu vášho 
pokroku. 

Odstránenie: Keď sa vám kosť zahojí, budete potrebovať ďalšiu operáciu na odstránenie 
implantátu PRECICE. Počas tejto doby budete hospitalizovaní na zotavenie. V tomto čase 
budú vaše aktivity obmedzené a nebudete doma. 

 
Nutnosť dodržiavať ošetrovací režim: 

Je dôležité, aby ste dodržiavali liečebný harmonogram a predpis, ktorý vám dá lekár. Keď to 
bude potrebné, znovu sa obráťte na túto príručku s pokynmi. Ak nebudete dodržiavať pokyny 
lekára, implantát PRECICE sa nemusí správne predĺžiť alebo skrátiť. Môže byť potrebná 
ďalšia operácia. 

Lekár vám povie, kedy sa máte dostaviť na pravidelné návštevy. Obvykle budete chodiť do 
ambulancie lekára raz za týždeň počas predlžovania alebo skracovania. Počas konsolidácie 
budete chodiť asi raz za mesiac. Ak má ovládač ERC poruchu, volajte lekára a vyžiadajte si 
náhradný ovládač ERC. 

Porozprávajte sa s lekárom o akejkoľvek bolesti alebo nepríjemných pocitoch, ktoré máte. 
Ak sa u vás vyskytne bolesť alebo nepríjemné pocity, lekár vám môže upraviť predpis 
počas liečby. 
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Ak máte otázky týkajúce sa liečby, porozprávajte sa s lekárom. Lekár vám tiež môže 
poskytnúť ďalšie informácie o systéme PRECICE. 

 
16.  RIEŠENIE PROBLÉMOV (CHYBY) 
V tejto časti sú uvedené problémy, ktoré môžete mať pri používaní ovládača ERC, a ako ich 
riešiť. 

Ak problém nedokážete napraviť, volajte lekára a požiadajte o pomoc. 
 

a. Riešenie problémov 
Problém Možná príčina Možné riešenie 

Vynechali 
ste liečbu 

Zabudli ste na liečebnú 
reláciu 

 
Volajte lekára a požiadajte o pomoc. 

 
 
 

Obrazovka 
displeja sa 
nerozsvieti 

 
 
Ovládač ERC nemá 
napájanie 

1. Skontrolujte, či sa batéria ovládača 
ERC nabíja tak, že nabíjací kábel 
zastrčte do ovládača aj fungujúcej 
zásuvky. 

2. Ak je nabíjací kábel už zastrčený do 
zásuvky, 
skúste adaptér zapojiť do inej zásuvky. 

 
Ovládač ERC je 
poškodený 

Kontaktujte spoločnosť NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Ovládač ERC je 
prasknutý alebo 
poškodený 

Ovládač ERC náhodou 
spadol 

Ovládač ERC nepoužívajte. Volajte lekára a 
vyžiadajte si náhradný. 

Predpis je 
nesprávny 

Predpis bol nesprávne 
naprogramovaný 

 
Kontaktujte lekára. 

Ukáže sa 
obrazovka, že 
žiadna relácia už 
nie je potrebná 
(relácia ukončená) 

Dosiahli ste svoj denný 
predpis 

Počkajte do ďalšieho dňa. (denné maximum 
sa ráta pomocou 24-hodinového časovača) 
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b. Chybové kódy 
 

Ak máte otázky ohľadom predpisu, kontaktujte lekára. Ak máte otázky ohľadom ovládača ERC, 
kontaktujte spoločnosť NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. na čísle 855-435-5477. 

 

 
CHYBOVÉ KÓDY 

PRE OVLÁDAČ 
ERC 

 

 
 
 

CHYBOVÁ OBRAZOVKA 
 
Táto obrazovka sa ukáže, keď v ovládači ERC vznikne 
porucha. 

 
V závislosti na chybovom kóde kontaktujte lekára alebo 
spoločnosť NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. a 
uveďte číslo chybového kódu. Dajú vám ďalšie pokyny a je 
možné, že vám pošlú náhradný ovládač ERC. 

MOŽNÝ CHYBOVÝ 
KÓD 

 
POPIS 

 
ČO ROBIŤ 

 
 

Kód 020 

 
 
Zaseknutý vypínač 

Ak je vypínač zaseknutý, vznikne táto chyba. Dajte 
pozor, aby vypínač nebol stlačený, kým sa ovládač ERC 
zapína. Ak táto chyba stále pretrváva, potom ovládač 
ERC musí byť vymenený. Kontaktujte spoločnosť 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Kód 021 Porucha ovládača ERC 

Odpojte od zdroja napájania a podržte niekoľko sekúnd, 
kým kontrolka LED na vypínači nezhasne. Počkajte 
niekoľko minút s vypnutým displejom a potom ovládač 
ERC zapnite. 

 
 

Kód 064 

 

Porucha ovládača ERC 

Ovládač ERC vypnite stlačením alebo podržaním 
vypínača a potom systém reštartujte. Ak táto chyba 
stále pretrváva, potom ovládač ERC 4P musí byť 
vymenený. Kontaktujte spoločnosť NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 
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Kód 069 
Kód 071 
Kód 083 
Kód 084 

 

Porucha ovládača ERC 

 
Ovládač ERC musí byť vymenený. Kontaktujte 
spoločnosť NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kód 85 

 
 
Chyba komponentu 

Ak je nabíjací kábel zapojený do ovládača ERC 
poruchový, vznikne táto chyba. Ovládač ERC vypnite a 
vytiahnite nabíjací kábel. Ovládač ERC musí byť 
vymenený. Kontaktujte spoločnosť NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Kód 86 
Kód 87 
Kód 88 
Kód 89 

 
Porucha ovládača ERC Ovládač ERC musí byť vymenený. Kontaktujte 

spoločnosť NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
Kód 93 

 
Chyba motora 

Táto chyba nastane, keď motor ovládača ERC beží 
príliš rýchlo. Ovládača ERC vypnite. Nabíjací kábel 
odstráňte, ak je zapojený do ovládača ERC. Ovládač 
ERC musí byť vymenený. Kontaktujte spoločnosť 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kód 94 

 

Chyba motora 

Táto chyba nastane, keď motor ovládača ERC beží príliš 
pomaly. Ovládač ERC vypnite stlačením alebo podržaním 
vypínača a potom systém reštartujte. Ak táto chyba 
pretrváva, potom ovládač ERC musí byť vymenený. 
Kontaktujte spoločnosť NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
 

Kód 100 

 

Chyba systému 

Táto chyba nastane, keď nastane porucha komunikácie 
systému s ovládačom ERC. Ovládač ERC vypnite 
stlačením alebo podržaním vypínača a potom systém 
reštartujte. Ak táto chyba pretrváva, potom ovládač ERC 
musí byť vymenený. Kontaktujte spoločnosť NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kód 104 

 
 
 
Chyba 
nesprávnej 
funkcie motora 

 
Ak sa zistí, že motor beží vtedy, keď by nemal, vznikne 
táto chyba. Ovládač ERC okamžite odstráňte z tela, vložte 
do puzdra, stlačte a podržte vypínač, aby sa vypol. Keď je 
vypnutý, skúste zariadenie reštartovať. Ak sa zariadenie 
nereštartuje, ovládač ERC sa musí vymeniť, pretože 
motor správne nefunguje. Ovládač ERC musí byť 
vymenený. Kontaktujte spoločnosť NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
Kód 105 

 
Chyba 
nesprávnej 
funkcie motora 

 
Ak sa zistí, že motor beží opačným smerom 
počas liečby, vznikne táto chyba. Ovládač 
ERC musí byť vymenený. Kontaktujte 
spoločnosť NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 
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Kód 106  
Chyba motora – 
neotáča sa 

 
Táto chyba vznikne, keď sa zistí, že motor sa 
neotáča počas liečby. Ovládač ERC musí byť 
vymenený. Kontaktujte spoločnosť NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kód 114 
Kód 116 

 
 

Chyba otáčania motora 

 
Ovládač ERC vypnite stlačením alebo podržaním 
vypínača a potom systém reštartujte. Ak táto chyba 
pretrváva, potom ovládač ERC musí byť vymenený. 
Kontaktujte spoločnosť NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
 
 

Kód 121 

 
 
 

Chyba poruchy motora 

Táto chyba vznikne, keď sa zistí problém v motore. Toto 
môže vzniknúť, keď motor beží dlhú dobu. Dajte motoru 
čas, aby mohol vychladnúť. Ovládač ERC vypnite stlačením 
alebo podržaním vypínača a potom systém reštartujte. Ak 
táto chyba stále pretrváva, ovládač ERC musí byť 
vymenený. Kontaktujte spoločnosť NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
 

Kód 130 

 
 

Príliš vysoká teplota 

 
Táto chyba nastane, keď je teplota ovládača ERC 4P 
príliš horúca. Ovládač ERC sa musí umiestniť do 
chladnejšieho prostredia a nechať vychladnúť. Ak táto 
chyba pretrváva, ovládač ERC musí byť vymenený. 
Kontaktujte spoločnosť NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
 

Kód 131 

 
 

Príliš nízka teplota 

 
Táto chyba nastane, keď je teplota ovládača ERC 4P 
príliš chladná. Ovládač ERC sa musí umiestniť do 
teplejšieho prostredia a nechať zohriať. Ak táto chyba 
pretrváva, ovládač ERC musí byť vymenený. 
Kontaktujte spoločnosť NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Kód 140 
Kód 141 

 

Chyba batérie 

 
Toto vznikne, keď je batéria poruchová. 
Ovládač ERC musí byť vymenený. 
Kontaktujte spoločnosť NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
Kód 142 

 
Chyba batérie 

 
Toto vznikne, keď je batéria poruchová. Zapojte zdroj 
zapájania na použitie ovládača ERC. 

 
 

Kód 143 

 
 

Chyba príliš horúcej 
batérie 

 
Ak je batéria v ovládači ERC príliš horúca, vznikne táto 
chyba. Ovládač ERC sa musí umiestniť do chladnejšieho 
prostredia a nechať vychladnúť. Ak táto chyba pretrváva, 
ovládač ERC musí byť vymenený. Kontaktujte 
spoločnosť NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
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Kód 144 

 
Chyba batérie 

 
Ovládač ERC musí byť vymenený. Kontaktujte 
spoločnosť NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Kód 145 

 
 
Chyba slabej batérie 

 
Toto vznikne, keď je slabá batéria. Do ovládača ERC 
zapojte nabíjací kábel. Ak táto chyba pretrváva, 
ovládač ERC musí byť vymenený. Kontaktujte 
spoločnosť NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 

Kód 146 

 

Chyba batérie 

 
 Ovládač ERC musí byť vymenený. 
Kontaktujte spoločnosť NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
Kód 147 

 
Chyba batérie 

 
Toto vznikne, keď je nabíjanie batérie poruchové. 
Zapojte zdroj zapájania na použitie ovládača ERC. 

 
Kód 200 

Kód 201 

 
 

Chyba systému 

 
Ovládač ERC vypnite stlačením alebo podržaním 
vypínača a potom systém reštartujte. Ak táto chyba 
pretrváva, potom ovládač ERC musí byť vymenený. 
Kontaktujte spoločnosť NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 
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17. ŠPECIFIKÁCIE 
Popis Hodnotenie Jednotky 
Presnosť zobrazenej vzdialenosti ±10 % + ±0,3 mm 
   
Prevádzková teplota  5 – 35 (41 – 95) oC (oF) 
Prevádzková relatívna vlhkosť  30 – 95 (nekondenzujúca) % 
Teplota pri uchovávaní -10 – 60 (14 – 140) oC (oF) 
Skladovacia relatívna vlhkosť   5 – 95 (nekondenzujúca) % 
   
Vstupné sieťové napätie (jednofázové)  80 – 230 VAC 
Vstupná sieťová frekvencia  47 / 63 Hz 
Vstupný sieťový prúd (maximum)  1 A 
   
Hmotnosť: ERC 4P  3,4 (7,5) kg (libier) 
 Ovládač ERC 4P s prenosným kufríkom  10,4 (22,9) kg (libier) 

 
Popis Hodnotenie 
Klasifikácia na ochranu 
pred zásahom elektrickým 
prúdom 

Zariadenie triedy II, bez poskytnutia ochranného uzemnenia, dvojitá izolácia 

Aplikovaná časť typu 
šokového a zvodového 
prúdu 

Typ BF (základná plávajúca časť) 

Defibrilačné hodnotenie Nie je odolné voči defibrilátoru 
Použitie anestetík Prístroj NEPOUŽÍVAJTE v prítomnosti horľavých anestetík (AP ani APG) 
Metóda sterilizácie Nesterilné 
Stupeň znečistenia Stupeň znečistenia 2 (kancelárske prostredie) 
Kategória prepätia Kategória II 
Ochrana pred prienikom IPX0 Nie je chránené proti prieniku kvapaliny 
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Usmernenie a vyhlásenia výrobcu – elektromagnetické emisie 
Ovládač ERC je určený na používanie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo 
používateľ ovládača ERC musí zabezpečiť, aby sa používal v takomto prostredí. 

Emisný test Súlad Elektromagnetické prostredie – usmernenie 

RF emisie CISPR 11 Trieda B 

Model ERC 4P pre Precice môže vyžarovať neúmyselnú 
elektromagnetickú energiu počas normálnej prevádzky do 
povolených limitov vhodných na použitie v domácich 
objektoch a objektoch priamo napojených na nízkonapäťové 
siete. 

RF emisie CISPR 11 Trieda B Ovládač ERC je vhodný na použitie vo všetkých objektoch, 
vrátane domácností a objektov priamo napojených do 
verejnej nízkonapäťovej siete, ktorá zásobuje budovy 
používané na obytné účely. 

Harmonické emisie IEC 
61000-3-2 Vyhovuje 

Kolísanie napätia/kmitavé 
emisie  
IEC 61000-3-3 

Vyhovuje 

 
Usmernenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická odolnosť 

Ovládač ERC je určený na používanie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo 
používateľ ovládača ERC musí zabezpečiť, aby sa používal v takomto prostredí. 

Test odolnosti Testovacia úroveň 
IEC 60601 

Úroveň 
súladu 

Elektromagnetické prostredie – 
usmernenie 

Elektrostatický 
výboj (ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 2, 4, 8 kV (kontakt) 
 
± 2, 4, 8, 15 kV (vzduch) 
 
± 2, 4, 8 kV (nepriame, 
HCP a VCP) 

Vyhovuje 

Podlahy by mali byť drevené, betónové 
alebo keramicky dláždené. Ak sú podlahy 
kryté syntetickým materiálom, mala by 
byť relatívna vlhkosť minimálne 30 %. 

Elektrická odolnosť 
prechod/výboj 
IEC 61000-4-4 

±2 kV pre napájacie vedenie 
 Vyhovuje 

Kvalita sieťového napájania by mala 
zodpovedať typickému komerčnému 
alebo nemocničnému prostrediu. 

Rázový impulz 
IEC 61000-4-5 

±1 kV vedenie k vedeniu 
 
±2 kV vedenie k zemi 

Vyhovuje 
Kvalita sieťového napájania by mala 
zodpovedať typickému komerčnému 
alebo nemocničnému prostrediu. 

Poklesy napätia, 
krátke prerušenia 
a kolísania napätia na 
prívodných 
elektrických 
vedeniach 
IEC 61000-4-11 

 
Krátke prerušenia: 
 
0 % na ½ cyklu 
0 % – 5 cyklov 
70 % na 25 cyklov pre 50 
Hz 
70 % na 30 cyklov pre 60 
Hz 

Vyhovuje 

Kvalita sieťového napájania by mala 
zodpovedať typickému komerčnému 
alebo nemocničnému prostrediu. Ak 
používateľ modelu ERC 4P pre Precice 
požaduje nepretržitú prevádzku pri 
prerušení napájania z elektrickej siete, 
odporúča sa napájať model ERC 4P pre 
Precice zo zdroja neprerušiteľného 
napájania.  

Frekvencia napájania  
(50 Hz) magnetické 
pole IEC 61000-4-8 

30 A/m pri 230 Hz 

Vyhovuje 

Magnetické polia silnoprúdu by mali mať 
výšku typickú pre danú lokalitu v 
typickom komerčnom alebo 
nemocničnom prostredí. 
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Usmernenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická odolnosť 

Ovládač ERC je určený na používanie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo 
používateľ modelu ERC musí zabezpečiť, aby sa používal v takomto prostredí. 

Skúška 
odolnosti 

TESTOVACIA 
ÚROVEŇ IEC 

60601 

Úroveň 
súladu 

Elektromagnetické prostredie – usmernenie 

   Prenosné a mobilné RF komunikačné zariadenia sa 
nesmú používať v menšej vzdialenosti od akejkoľvek 
súčasti ERC, vrátane káblov, než je odporúčaná 
odstupová vzdialenosť vypočítaná z rovnice platnej pre 
frekvenciu vysielača. 

 
Vedené RF 

IEC 61000-4-6 
 
 

Vyžarované RF 
IEC 61000-4-3 

 
3 Vrms 

150 kHz až 80 MHz 
 
 

3 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

 
3 Vrms 

 
3 V/m 

Odporúčaná separačná vzdialenosť 
 
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 
 
 
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 80 MHz až 800 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 800MHz až 2,5 GHz 

    
kde P je maximálny stupeň výstupného napájania vo 
wattoch (W) podľa výrobcu vysielača a d je 
doporučená oddeľovacia vzdialenosť v metroch (m). 
Intenzity polí z pevných rádiofrekvenčných vysielačov 
zistené elektromagnetickým situačným meraním a 
musia byť menšie než úroveň zhody v každom 
frekvenčnom rozsahu. b 
 
Interferencia sa môže vyskytnúť v blízkosti zariadenia 
označeného nasledujúcim symbolom: 

 
POZNÁMKA 1. Pri 80 MHz a 800 MHz sa používa vyšší rozsah frekvencií. 
POZNÁMKA 2. Tieto smernice nemusia platiť v každej situácii. Elektromagnetický postup je ovplyvnený 
absorpciou a odrazom od štruktúr, predmetov a ľudí. 
a. Sily poľa z pevných vysielačov, ako sú základné stanice pre rádio (mobilné/bezdrôtové) telefóny a terénne 

mobilné rádiá, amatérske rádiá, AM a FM rádio vysielače a TV vysielače nemôžu byť presne teoreticky 
predvídateľné. Na hodnotenie elektromagnetického prostredia v dôsledku pevných RF vysielačov by sa mal 
zvážiť miestny prieskum elektromagnetického poľa. Ak nameraná intenzita poľa v mieste používania ovládača 
ERC prekračuje príslušnú vyššie uvedenú RF úroveň zhody, ovládač ERC treba pozorovať a overiť jeho 
normálnu prevádzku. Pri spozorovaní neobvyklého správania môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, ako zmena 
orientácie ERC alebo jeho premiestnenie. 

b. Nad frekvenčným rozsahom 150 kHz až 80 MHz by intenzity poľa mali byť menšie ako 3 V/m. 
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Odporúčané separačné vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými RF komunikačnými zariadeniami 
a externým diaľkovým ovládačom 

Ovládač ERC je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sú vyžarované RF rušenia pod 
kontrolou. Zákazník, resp. používateľ ovládača ERC môže prispieť k zníženiu výskytu elektromagnetického 
rušenia dodržiavaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými RF komunikačnými zariadeniami 
(vysielačmi) a ovládačom ERC, ako je odporúčané nižšie, podľa maximálneho výstupného výkonu 
komunikačného zariadenia. 

Hodnotený maximálny 
výstupný výkon vysielača 

W 

Oddeľovacia vzdialenosť v súlade s frekvenciou vysielača 
m 

150 kHz až 80 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 

80 MHz až 800 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 

800 MHz až 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 
Pre vysielače s maximálnym výstupným menovitým výkonom, ktorý nie je uvedený vyššie, sa odporúčaná 
separačná vzdialenosť d v metroch (m) môže odhadnúť pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielača, kde P je 
maximálny výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) uvedený výrobcom vysielača. 
POZNÁMKA 1. Pri 80 MHz a 800 MHz sa aplikuje separačná vzdialenosť na väčší rozsah frekvencií. 
POZNÁMKA 2. Tieto smernice nemusia platiť v každej situácii. Elektromagnetický postup je ovplyvnený 
absorpciou a odrazom od štruktúr, predmetov a ľudí. 

 
Tu uvedené produkty môžu byť chránené jedným alebo viacerými z nasledujúcich patentov 
nachádzajúcimi sa na adrese: www.nuvasive.com/pat 
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The Waterfront, Elstree Herts 
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