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VIKTIGT: ENLIGT FEDERAL LAG I USA FÅR DENNA ENHET ENDAST SÄLJAS AV LÄKARE ELLER PÅ 
LÄKARES ORDINATION. 

 

Till läkare: Se PRECICE ERC Användarhandbok och PRECICE Bruksanvisning för klinisk 
installation och information för sjukvårdspersonal. Ge en kopia av denna patienthandbok för 
PRECICE ERC till varje patient och gå igenom handboken med dem före behandlingen.  
Anteckna patientens ordination på nästa sida. 

 

Till patienter: Läs igenom hela denna broschyr innan du använder PRECICE ERC. Hänvisa till 
broschyren när som helst under behandlingen. Du kan också tala med din läkare om du har 
frågor. 

 

 

 

KONTAKTINFORMATION: 

 

 

101 ENTERPRISE, SUITE 100 | ALISO VIEJO, CA 92656 TELEFON: (+1) 855 435 5477 | FAX: (+1) 949 
837 3664 
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1. MIN ORDINATION 
Datum Implantatets  

placering 
Avstånd per session 
(exempel: 0,25 mm) 

Sessioner per dag 
(exempel: 4 
gånger/dag) 

Totalt dagligen 
(exempel: 1,00 mm) 

     
     
     
     

Placering av ERC under varje session: 
(Ringa in det ungefärliga området – det kommer att finnas ett märke på ditt ben eller din arm) 

 

IMPLANTAT nr 1 
 
   Höger ben 
   Vänster ben 
   Höger arm 
   Vänster arm 
   Tibia  
   Femur 
   Humerus 

HÖGER SIDA VÄNSTER SIDA 
 
 

 

IMPLANTAT nr 2 
 
   Endast ett implantat 
 
   Höger ben 
   Vänster ben 
   Höger arm 
   Vänster arm 
   Tibia  
   Femur 
   Humerus 

Särskilda anteckningar (exempel: använd alltid kryckor):    
____________________________________________________ 

 
Behöver du hjälp?  Ring: 

 Min vårdgivare:   
 Telefon:   
 Min läkare:   
 Telefon:   

Tibia 

Humerus 

Femur 

Humerus 

Femur 

Tibia 
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2. SYMBOLERNAS DEFINITION 
 

En symbolförklaring finns på  https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary 
 
Symboler som gäller specifikt för  ERC 4P finns i nedanstående tabell.  
 

Symbol Definition 
IPX0 Enheten har inget särskilt skydd mot inträngande vätska. 

    

Knapparna Gå tillbaka: När de här pekskärmsknapparna visas kan 
användaren gå tillbaka till föregående skärm eller programläge 
genom att trycka på dem.  
 

 

Knappen Fortsätt: När den här pekskärmsknappen visas kan 
användaren gå framåt till nästa skärm eller programläge genom att 
trycka på knappen. 
 

 

Knappen Återställ värde: När den här pekskärmsknappen visas 
intill ett visat värde kan användaren återställa värdet genom att 
trycka på knappen.   
 

 

Knapp för läkaren: Med hjälp av den här pekskärmsknappen kan 
läkaren komma åt programlägen som endast är avsedda för 
användare som inte är patienter. Ett lösenord krävs för dessa lägen. 

 

Knapp för läkaren (under patientläge): Med hjälp av den här 
pekskärmsknappen kan läkaren komma åt programlägen som 
endast är avsedda för användare som inte är patienter. Ett lösenord 
krävs för dessa lägen. 

 

Kontrollknapp, Blinkande grönt sken: En digital knapp på 
pekskärmen, som används för att påbörja behandlingen. 

 

Kontrollknapp, Fast rött sken: En digital knapp på pekskärmen som 
används för att när som helst pausa eller stoppa behandlingen. 
 
  

 

Inriktningslinje: Den här linjesymbolen, som finns på ERC 4P, 
identifierar ERC 4P-magnetens mittersta punkt. Den kan användas 
som metod för att rikta in ERC-magneten mot implantatmagneten, 
baserat på linjerna eller suturerna som finns på patientens 
extremitet. 

https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary
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ERC 4P positionsriktning med PILAR: Denna symbol och etiketten 
anger riktningen för ERC 4P i förhållande till patienten. Patienten 
ska kunna se denna symbol med pilarna riktade mot fötterna. LEFT 
(Vänster) anger att den vänstra sidan av enheten är placerad på 
vänster sida om patienten. RIGHT (Höger) anger att den högra 
sidan av enheten är placerad på höger sida om patienten. 

 
ERC 4P placeringsriktning med PILAR: Denna symbol och 
märkning anger riktningen för ERC 4P i förhållande till patienten. 

 

Ej kopplad implantatdetektion: När denna symbol visas har ERC 
4P inte detekterat magneten i implantatet eller dess rotation. 

 

Kopplad implantatdetektion: När denna symbol visas har ERC 4P 
detekterat magneten i implantatet och den roterar korrekt.  

 

 
 

Anatomisk instruktionsskärm 
 
Femur, tibia eller humerus på patientens vänstra eller högra sida 
markeras på skärmen, för att exakt identifiera extremiteten med 
PRECICE-implantatet.  Det finns sex (6) möjliga placeringar av 
implantatet, men endast en kommer att visas med lila färg. 

 

 

Skärmen systemfel 
 
Den här skärmen visas på kontrollpanelen när det har uppstått ett 
fel vid användningen av ERC 4P. 
 
I den här figuren visas ”CODE: 104" som exempel.  Skärmen kan 
visa en annan kod och annan information. 
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3. DEFINITIONER OCH ORDLISTA 
 

Det här avsnittet innehåller definitioner av ord som används i denna handbok. 

Aktiv medicinteknisk produkt: Termen "aktiv" innebär en medicinteknisk produkt som 
behöver en strömkälla. Ström kan tillföras på olika sätt, exempelvis genom el, batteri eller 
bensin. Exempel på aktiva produkter inkluderad ventilatorer, pacemakers och 
patientövervakningsutrustning.  

Aktuator: Den del av PRECICE-enheten vars längd kan ändras när den aktiveras. 

Kontraindikation: Ett tillstånd som uppstår vid användning av PRECICE-systemet, som inte är 
önskvärt eller tillrådigt. 

Koppling: Magnetisk koppling av ERC till PRECICE-enheten.  

Distraktion: Distraktion betyder att dra ut eller förlänga. PRECICE-systemet används för 
distraktion eller indragning av skelettben. 

Indragning: Indragning är samma sak som förkortning. PRECICE-systemet används för 
distraktion eller indragning av skelettben. 

Elektronisk utrustning: Detta avser all utrustning som har en nätsladd som är ansluten till 
elström, eller drivs med batteri. Exempel inkluderar datorer och mobiltelefoner.  

ERC: ERC är en förkortning av External Remote Controller (extern fjärrkontroll). ERC används 
för att justera PRECICE-enheten i ditt ben eller din arm från en plats utanför din kropp. ERC-
systemet består av ERC och en laddningskabel.  

Femur: Femur är lårbenet. Det är kroppens största ben som sitter mellan höften och knäet. 

Humerus: Humerus är överarmsbenet. Det sitter mellan axeln och armbågsleden.  

Implantat: Ett implantat är en enhet som förs in i kroppen under en viss tid. 

Intramedullär: Intramedullär hänvisar till något som är inuti skelettet. 

MR: MR avser Magnetisk resonanstomografi, vilket är en medicinsk teknik för att kunna se 
strukturer inne i kroppen.  

Osteopeni: Osteopeni är ett tillstånd där bentätheten är lägre än normalt. 

Pacemaker: En artificiell apparat som stimulerar hjärtmuskeln och reglerar dess 
sammandragningar.  

PRECICE-enhet: PRECICE-enheten är det justerbara implantatet som är implanterat i skelettet 
i ditt ben (tibia eller femur) eller din arm (humerus). Det förlängs av ERC från en plats utanför 
din kropp.  

Återbildning: Återbildning avser ny tillväxt. I den här handboken avser det tillväxt av ny 
benvävnad.  
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Tibia: Tibia (eller skenben) är det största benet mellan knäet och fotleden. 

Felsökning: Proceduren som gås igenom för att lösa problem eller bestämma varför något inte 
fungerar på rätt sätt. 

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE: VARFÖR ANVÄNDS PRECICE? 
 
Den externa fjärrkontrollen, modell ERC 4P från NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. är 
en bärbar, handhållen enhet, som används icke-invasivt för att förlänga eller dra in system i 
Precice-serien. 
 
Användningsområdet för ERC 4P när den används med Precice-systemet (inklusive Precice 
IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde och Precice Bone Transport) indikeras för 
benförlängning, fixering av öppna och slutna frakturer, pseudoartros, felställning, oläkta 
frakturer och för bentransport av långa ben.  
 
Användningsområdet för ERC 4P när den används med Precice Plating-systemet indikeras 
för benförlängning, fixering av öppna och slutna frakturer, pseudoartros, felställning av och 
oläkta frakturer i långa ben hos barn och korta vuxna patienter. 
 
Användningsområdet för ERC 4P när den används med Precice Ankle Salvage-systemet 
indikeras för steloperation av fotlederna tibio-talo-calcaneus. När Precice Ankle Salvage-
systemet används för steloperation av dessa fotleder kan det användas för öppen och sluten 
frakturfixering, pseudoartros, felställning, oläkta frakturer eller för bentransport av rörben 
intill fusionsstället. Enheten kan användas för fortsatt förlängning av benet efter 
steloperation.  
 
När din läkare har implanterat PRECICE-implantatet i benet eller armen, använder du ERC 
för att förlänga eller förkorta enheten. Förlängnings-/förkortningsfasen börjar vanligtvis fem 
dagar efter operationen. Du förlänger eller förkortar PRECICE-implantatet lite grann varje 
dag (vanligtvis cirka 0,75 till 1 millimeter per dag). Denna behandlingsfas kan vara upp till 
80 dagar. Din läkare talar om hur mycket och hur ofta PRECICE-implantatet ska justeras. 
Normalt sett går du på återbesök en gång i veckan för att kontrollera hur det går. Läkaren kan 
röntga benet eller armen vid dessa besök. För femur- eller tibiaimplantat kommer din doktor 
även säga att du ska använda kryckor och undvika att belasta benet med PRECICE-
implantatet. För humerusimplantat kommer din doktor att säga att du ska undvika att använda 
och inte belasta armen med PRECICE-implantatet. Du måste engagera dig och aktivt 
samarbeta och utföra vissa uppgifter för att uppnå ett bra resultat. Om du inte följer läkarens 
anvisningar kan du skada dig. 
 
När benet/armen har nått mållängden kommer du att sluta använda ERC. Detta gör att benet 
kan läka. 
 
Under konsolideringsfasen läker skelettet. Med tiden ändras skelettet, eller återbildas, från ett 
mjukt material till hårt ben. Läkningsprocessen tar vanligtvis cirka 2 månader för varje tum 
som benet har förlängts eller förkortats. Under läkningsfasen är det mycket viktigt att du 
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följer alla läkarens anvisningar. Du fortsätter att gå på kontroller hos din läkare, vanligtvis en 
gång i månaden. 
 

5. KONTRAINDIKATIONER: Vem kan inte använda PRECICE-
systemet? 

 

 
 
Detta avsnitt beskriver kontraindikationerna för PRECICE-systemet. Om du har några av 
dessa kontraindikationer kan du inte använda en PRECICE-enhet.  
 

KONTRAINDIKATIONER: 
Kontraindikationer för Precice-systemet (inklusive Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde 
och Precice Bone Transport):  

• Patienter med oregelbunden bendiameter vilket kan hindra insättningen av Precice-spiken. 
• Patienter hos vilka Precice-spiken skulle gå över ledspringor eller öppna epifyseala 

tillväxtplattor. 
• Patienter hos vilka det finns en oblitererad medullär kanal eller andra tillstånd som har en 

tendens att försena läkning såsom begränsad blodtillförsel, perifer vaskulär sjukdom eller 
uppenbart inadekvat vaskularitet. 

• Patienter som är ovilliga eller oförmögna att följa postoperativa vårdinstruktioner. 
• Infektion eller patologiska förhållanden i skelettet såsom osteopeni, som kan försämra 

möjligheten att förankra enheten säkert. 
• Patienter som enligt Gustilos klassificering av öppna frakturer har frakturer klassificerade 

som klass IIIB eller IIIC 
• Patienter med befintliga nervförlamningar 
• Metallallergi och -känslighet. 

 

Precice Bone Transport har följande ytterligare kontraindikationer: 

• Patienter med en högsta bendefekt på mer än 100 mm. 
• Patienter med allvarlig hudskada och otillräcklig mjukvävnad som täcker frakturstället. 

 

 

Viktig säkerhetsinformation – Läs före användning! 

Läs igenom och begrunda informationen i denna handbok innan du 
bestämmer dig för din behandling. 
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I nedanstående tabeller anges kontraindikationer avseende vikt och maximalt avstånd mellan den 
behandlade extremiteten och den intramedullära kanalens yta. 
 

För Precice- och Precice Unyte-spik 

Extremitet PRECICE-
modell Spikens diameter 

Maximalt avstånd mellan 
den behandlade 
extremiteten och IM-
kanalens yta  

Maximal 
patientvikt 

Tibia  

C 
8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 
10,0 mm, 10,5 mm 13 mm 57 kg 

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

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

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

Femur 

A–G (förutom 
C), V, X 

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

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

H, K, U 
8,5 mm 45 mm 57 kg 
10,7 mm 75 mm 114 kg 
12,5 mm 90 mm 114 kg 

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

Humerus L, M 8,5 mm 

165–210 mm 
längd med initial 
isärdragning 

25 mm Ej belastat 

225–300 mm 
längd med initial 
isärdragning 

45 mm Ej belastat 

 
För Precice Stryde-spik 

Extremitet 
PRECICE 
STRYDE 
Modell(er) 

Spikens 
diameter 

Maximalt avstånd mellan den behandlade 
extremitetens yta och IM-kanalen 

Maximal 
patientvikt 

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

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

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

 
För Precice Bone Transport-spik 

Extremitet 

PRECICE 
Bone 
Transport -
modell 

Spikens 
diameter (mm) 

Maximalt avstånd 
mellan den behandlade 
extremitetens yta och 
IM-kanalen 

Maximal belastning 
för patienten  
Använd med delvis 
gängade skruvar 

Maximal belastning för 
patienten 
Använd med helt gängade 
skruvar 

Tibia  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 

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

10,0 64 mm 11 kg 11 kg 
11,5 69 mm 86 kg 57 kg 
13,0 85 mm 114 kg 57 kg 
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Kontraindikationer för Precice Plating-systemet:  
• Infektion eller patologiska förhållanden i skelettet såsom osteopeni, som kan försämra 

möjligheten att förankra enheten säkert. 
• Patienter som enligt Gustilo-Andersons klassificering av öppna frakturer har frakturer 

klassificerade som klass IIIB eller IIIC 
• Metallallergi och -känslighet. 
• För femur, patienter som har ett avstånd mellan hudytan och Precice-plattan som är större än 

38 mm. För tibia, patienter som har ett avstånd mellan hudytan och Precice-plattan som är 
större än 20 mm.  

• Patienter med annorlunda form eller storlek på benet vilket kan hindra insättningen av 
Precice-plattan. 

• Patienter vars tillstånd tenderar att bromsa läkningsprocessen, exempelvis begränsad 
blodtillförsel, perifer kärlsjukdom eller bevis på otillräcklig vaskularitet. 

• Patienter som inte vill eller inte kan följa postoperativa vårdinstruktioner. 
 
Kontraindikationer för Precice Ankle Salvage-systemet:  
• Infektion eller skelettsjukdom som skulle förhindra att enheten kan användas. 
• Patienter som inte har tillräcklig benmassa eller benkvalitet för att medge steloperation av 

lederna eller stabilisering av den stelopererade leden. 
• Patienter med otillräcklig plantarplatta. 
• Patienter med en intakt asymtomatisk subtalarled. 
• Patienter som enligt Gustilos klassificering av öppna frakturer har frakturer klassificerade 

som klass IIIB eller IIIC. 
• Metallallergi och -känslighet. 
• Patienter med annorlunda skelettdiameter, som skulle hindra införande av Precice Ankle 

Salvage-spiken. 
• Patienter som har en alltför skadad medullär kanal eller andra förhållanden som kan bromsa 

läkningsprocessen, exempelvis begränsad blodtillförsel, svår perifer kärlsjukdom eller bevis 
på minskad kärlteckning. 

• Patienter med svåra longitudinella missbildningar. 
• Patienter med markant tibiamalalignment (>10 grader i sagittal- eller frontalplanet). 
• Patienter som inte vill eller inte kan följa postoperativa vårdinstruktioner.  
• Patienter med ett maximalt avstånd mellan det behandlade benets yta och IM-kanalen som 

överskrider 25 mm. 
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6. VAD MÅSTE DU GÖRA FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIGA 
SKADOR? (VARNINGAR) 

Detta avsnitt beskriver de Varningar som är associerade med ERC 4P. Detta kan hjälpa dig 
att undvika allvarliga skador vid användningen av ERC 4P. Läs alla dessa varningar innan du 
använder ERC 4P. 

 

 

 1. *VARNING * 
 Röntgenundersökningar varje vecka rekommenderas för patienter som genomgår 

förlängning, för att utvärdera den faktiska distraktionslängden.  

 

 2. *VARNING * 
 Under och efter kompression med spik rekommenderas röntgenundersökningar för 

att utvärdera kompressionen och benets läkning. 

 

 3. *VARNING * 
 Lämplig utbildning på den externa fjärrkontrollen krävs innan denna enhet kan 

användas. Använd endast den externa fjärrkontrollen i enlighet med den här 
användarhandboken. All annan användning kan orsaka person- eller 
egendomsskada. 

 

 4. *VARNING * 
 Denna utrustning kan orsaka radiostörningar eller kan störa funktionen hos 

närliggande utrustning.  Det kan vara nödvändigt att vidta riskreducerande åtgärder 
som att flytta på eller omplacera den externa fjärrkontrollen eller skydda platsen.  

 

 5. *VARNING * 
 Denna enhet har inte testats för kompatibilitet i MR-miljöer och får inte tas med in 

på en MR-avdelning. 

 

 6. *VARNING * 
 Personer med en pacemaker eller liknande medicinsk hjälpenhet får inte hantera 

eller exponeras för den externa fjärrkontrollen. De starka magnetfälten kan påverka 
funktionen hos sådan utrustning. 

 

 7. *VIKTIGT * 
 Föreningarna som arbetar med sällsynt jordmagnetik är inte medvetna om några 

positiva eller negativa hälsoeffekter av att hantera sällsynta jordmagneter. Gravida 
kvinnor rekommenderas dock att inte hantera mycket starka, sällsynta 
jordmagneter (ERC). 
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 8. *VARNING * 
 Den externa fjärrkontrollen använder starka permanenta magneter. Felaktig 

användning av detta system kan orsaka allvarliga personskador. Håll alltid i den 
externa fjärrkontrollen med ett stadigt grepp och var uppmärksam på andra 
föremål inom arbetsområdet. Den externa fjärrkontrollen kan dras bort från dina 
händer, eller föremål kan dras mot enheten om den kommer för nära andra 
magnetiska objekt. 

.  

. Se till att minst 60 centimeter runt arbetsområdet är fritt från metallföremål såsom 
instrument och verktyg innan enheten används. Detta inkluderar personliga 
tillhörigheter som smycken, klockor, nycklar och mobiltelefoner. Använd inte den 
externa fjärrkontrollen med metall- eller magnetiska föremål i närheten av 
arbetsområdet. 

 

 9. *VARNING * 
. Om utrustningen skadas, tänk då på att magnetskärvor från magneter som gått 

sönder kan vara mycket vassa. Använd alltid tjocka skyddshandskar vid hantering 
av trasiga magneter. Kontakta Nuvasive Specialized Orthopedics om den externa 
fjärrkontrollen har skadats. 

 

 10. *VARNING * 
. Placera aldrig den externa fjärrkontrollen nära elektroniska media eller 

anordningar. Det starka magnetfältet kan skada magnetiska media som t.ex. 
disketter, kreditkort, magnetiska ID-kort, kassett- och videoband samt andra 
anordningar. Det kan dessutom skada TV-apparater, videobandspelare, 
dataskärmar och andra CRT-skärmar. 

 

 11. *VARNING * 
. Använd aldrig ERC i en syreberikad eller antändlig miljö. 

 

 12. *VARNING * 
. Användaren får inte reparera några av apparatens delar. Öppna inte enheten. Detta 

kan leda till allvarlig personskada eller att utrustningen skadas. Service får endast 
utföras av kvalificerad personal. 

 

 13. *VARNING * 
. Använd endast den nätsladd som medföljer ERC. En ny nätsladd kan fås från 

Nuvasive Specialized Orthopedics. 

 

 14. *VARNING * 
. Använd INTE denna utrustning i närvaro av brandfarligt narkosmedel. 
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 15. *VARNING *  
ERC ska endast placeras omedelbart över det område på patientens kropp som är 
vid den magnetiska delen på implantatet. Placera inte ERC i närheten av andra 
kroppsdelar, exempelvis delar av kroppen som kan innehålla implantat av 
ferromagnetiska material. När ERC inte används aktivt på patienten ska den alltid 
förvaras i skyddsfodralet. 

  16. *VARNING * 
. Lämna inte ERC utan uppsikt om det finns barn i närheten. ERC är inte avsedd att 

användas av personer under 18 år. Om denna enhet används av personer under 18 
år kan detta leda till felaktig användning, vilket kan innebära att ytterligare ett 
kirurgiskt ingrepp blir nödvändigt. 

 

 

 

17. * VIKTIGT * 

. Det finns inga bevis på neurologiska/mjukvävnadsskador, men läkaren bör ändå ta 
hänsyn till detta vid ordination av längre distraktions- eller indragningssessioner. 

  18. *VARNING * 
. Använd inte ERC om den har tappats från 1 meters höjd eller högre. Om enheten 

uppvisar fysiska skador (till exempel oväntat ljud, sprickor) ska den inte användas. 
Ring tillverkaren NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. om detta skulle inträffa, 
så tillhandahålles en ny enhet. 

 

 19. *VARNING * 
. Lyft inte ERC i adaptersladden. Returnera med ERC. 

 

 

 

 20. *VARNING * 
FÖLJ ALLTD läkarens ordination och anvisningar när du använder ERC. Om du 
inte följer ordinationen kanske benet inte läker ordentligt eller inte alls. 

Om du inte använder ERC så ofta som läkarens ordination kan benet hårdna för 
tidigt. Dessutom kommer förlängningen eller förkortningen att avslutas innan den 
har nått önskad längd. Om detta inträffar kan ytterligare en operation krävas för 
att få rätt längd på benet. 

Om du använder ERC mer än läkaren har ordinerat, kan benet förlängas eller 
förkortas för snabbt. Detta leder till att benet inte läker ordentligt eller inte alls. Om 
detta inträffar kan ytterligare en operation krävas för att behandla benet som inte 
läker. 
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 21. *VARNING* 
 Placera ALLTID ERC på huden precis ovanför implantatet och i rätt riktning. Om 

ERC placeras i fel riktning på benet eller armen kan detta leda till att benet inte 
förlängs eller förkortas på rätt sätt. Benet kan hårdna för tidigt om det inte förlängs 
eller förkortas på rätt sätt. Ytterligare en operation kan krävas för att få rätt längd 
på benet. 

 

 

 22. *VARNING* 
 Rikta in ERC mot patientens fötter enligt nedanstående bild.  Skärmen ska vara 

riktad mot dig så att det går att läsa den. Om ERC pekar i fel riktning kommer inte 
PRECICE-implantatet att förlängas eller förkortas på rätt sätt och detta kan 
innebära att ytterligare en operation krävs.  Denna bild visar i vilken riktning ERC 
ska peka. 

 

 

 

 23. *VARNING* 
 Undvik infektion genom att inte placera ERC på öppna sår på huden. Eventuellt 

måste du genomgå medicinsk intervention eller operation för att behandla en 
infektion. Alla skråmor på huden anses vara öppna sår. 

 

 

 24. *VARNING* 
 Diskutera alltid eventuell smärta eller obehag du upplever med läkaren. Denna 

behandling kan orsaka viss smärta och obehag. Detta kan vara en normal del av 
behandlingen eller ett symptom på andra problem. Om du upplever smärta eller 
obehag kan läkaren eventuellt justera din ordination under behandlingen. 

 

 

 25. *VARNING* 
. Din läkare eller sjuksköterska ska alltid visa hur ERC fungerar innan du använder 

den. Felaktig användning av ERC kan leda till att ditt skelett hårdnar för tidigt eller 
inte alls. Detta kan innebära att ytterligare en operation behövs 

 

 

. 26. *VARNING* 

. Följ läkarens anvisningar om hur mycket du får belasta benet eller armen under 
behandlingen. Om du belastar benet eller armen mer än läkaren rekommenderar 
kan implantatet skadas eller gå av. Detta kan innebära att ytterligare en operation 
behövs. 
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. 27. * FÖRSIKTIGHET * 

. Förvara inte ERC i närheten av områden med extrema temperaturer. Vissa sådana 
områden kan inkludera ett element eller en kamin. Allt som är över 60 ºC eller 
under -10 ºC anses vara extrema temperaturer. ERC har inte testats i dessa 
temperaturer och kanske inte fungerar på rätt sätt. Se avsnittet Felsökning om du 
har problem med ERC. 

 

 

. 28. * FÖRSIKTIGHET * 

. Åtgärda alla felmeddelanden. I avsnittet Felsökning kan du läsa om hur du 
åtgärdar ett felmeddelande.  Om du inte vidtar åtgärder efter ett felmeddelande kan 
det leda till att ERC inte fungerar på rätt sätt. 
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7. VILKA ÄR RISKERNA 
Operationen som krävs för att implantera PRECICE-implantatet i ditt ben eller din arm är 
förknippad med risker. Riskerna med anestesi och operation är desamma för alla patienter 
som går igenom en operation. De angivna riskerna kan leda till att ytterligare medicinska eller 
kirurgiska procedurer behövs för att rätta till problemet.  

De risker som förknippas med anestesi och kirurgiska ingrepp inkluderar:  

• Du kan få en reaktion mot de läkemedel du får under operationen. 
• Du kan få en infektion under eller efter operationen. 
• Du kan få en blodpropp under eller efter operationen.  
• Du kan känna dig stel eller öm av operationen. 
• Du kan få ont av operationen. 
• Du kan blöda p.g.a. operationen. 
• Du kan få en allergisk reaktion av läkemedlen. 
• Du kan få en allergisk reaktion mot de apparater som används i behandlingssyfte under 

operationen. 
• Du kan få en stroke av operationen. 
• Du kan få en hjärtattack (hjärtinfarkt) av operationen. 
• Du kan få lunginflammation av operationen. 
• Du kan avlida av operationen. 

 

Ytterligare potentiella risker med benförlängnings-/förkortningsproceduren 
innefattar: 

• Du kan få ont av att förlänga eller förkorta benet. 
• Benet kan läkas långsammare eller inte alls. 
• Skruvarna kan dras ut eller gå av. 
• Det kan uppstå en infektion. 
• Implantatet kan bli funktionsodugligt eller gå sönder. 
• Benet kan konsolideras (hårdna) innan förlängningen eller förkortningen är klar. 
• Du kan få stelhet i benets eller armens mjukvävnad, som kan göra ont. 
• Musklerna kan försvagas av att du inte använder benet eller armen med implantatet.  
• Du kan få nervskador. 

 

 Ytterligare risker med användning av ERC innefattar: 

• Felinriktning eller användning av ERC på fel ställe kan leda till att implantatet inte 
förlängs eller förkortas och därmed att benet konsolideras för tidigt. 

• Om ERC placeras i fel riktning kan det leda till motsatt behandling 
(förlängning/förkortning) av implantatet istället för den ordinerade behandlingen. 
Observera att implantatet inte kan förkortas mer än till den längd som ursprungligen 
programmerats.  

• Om ERC skulle felprogrammeras av läkaren kan benet förlängas eller förkortas för 
mycket. Detta kan leda till att benet inte läks. 
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8. PRODUKTBESKRIVNING 
PRECICE-systemet (inklusive Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde, Precice Bone 
Transport, Precice Plate, och Precice Ankle Salvage) består av: 

• Ett implantat som opereras in i benet eller armen och vars längd kan justeras 
o Aktuatorn är den del av enheten som det går att ändra längden på när 

den aktiveras. 
• Skruvar som fäster enheten i benet. 
• En extern fjärrkontroll (ERC). 

 
Implantatet har en del som kallas för en ”aktuator” vars längd kan ändras. Aktuatorn har en 
liten magnet som gör att implantatet blir längre eller kortare när magneten vrids av ERC. ERC 
är en handhållen enhet med en stor magnet. Magneten i aktuatorn vrids när ERC placeras på 
benet eller armen och aktiveras. När implantatet blir längre blir även skelettbenet i benet eller 
armen längre. När implantatet blir kortare blir även skelettbenet i benet eller armen kortare. 

 
Figur 1, PRECICE-enhet implanterad i lårbenet 

  

Proximala skruvar 

Magnetisk aktuator 
(inne i implantatet) 

Förlängningsstag 

Distala skruvar 
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a. Vad händer under och efter behandlingen? 

Behandlingen består av 4 faser. 

1) Implantation: Det här är fasen då du opereras. Läkaren implanterar PRECICE-
implantatet i benet eller armen.  

2) Förlängning/Förkortning: Du förlänger eller förkortar benet eller armen varje dag 
under den här fasen. Ungefär 5 dagar efter operationen ska du gå på läkarkontroll där 
den första förlängningen eller förkortningen utförs. Läkaren observerar dig medan du 
använder ERC för att förlänga eller förkorta benet eller armen och svarar på dina 
eventuella frågor. När du är hemma kommer du att använda ERC för att förlänga eller 
förkorta benet eller armen lite grann varje dag (vanligtvis cirka 1 mm per dag). Var 
noga med att följa läkarens anvisningar. Du kommer att gå på återbesök hos läkaren 
ungefär en gång i veckan för att kontrollera hur det går. Läkaren kan röntga benet eller 
armen när du går på dessa kontroller. 
 

3) Konsolidering: När benet eller armen har rätt längd, ska du 
sluta att förlänga eller förkorta benet eller armen varje dag. Nu 
ska du låta benet eller armen läkas och bli starkare. Det här är 
konsolideringsfasen. Under den här fasen kommer du att gå på 
återbesök hos läkaren ungefär en gång i månaden för att 
kontrollera hur det går. Läkaren berättar hur mycket du kan 
belasta benet eller armen. Det är viktigt att du följer alla 
läkarens anvisningar. 

 
 
 
 
 

4) Borttagning: PRECICE-implantatet måste avlägsnas från ditt 
ben eller din arm inom ett år efter operationen. Läkaren kommer att boka in ytterligare 
en operation för att avlägsna PRECICE-implantatet. Du kommer att vara kvar på 
sjukhuset efter operationen tills såret har läkt tillräckligt för att du ska kunna åka hem. 
Din läkare talar om när du kan börja leva som vanligt igen, när du är helt återställd från 
operationen.  
 

b. Vad händer efter operationen? 
 
• Implantation: Du stannar kvar på sjukhuset efter operationen när PRECICE-

implantatet implanteras i benet eller armen. Du får åka hem när du är återställd. Du 
får besöka mottagningen regelbundet för att kontrollera att förlängningen eller 
förkortningen går som förväntat. 

PRECICE tibiaenhet 
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• Efter borttagning: Du stannar kvar på sjukhuset efter operationen när PRECICE-

implantatet avlägsnas från benet eller armen. Du får åka hem när du är återställd. 
 

c. Lär känna din ERC. 
 
I ERC-fodralet hittar du ERC och patienthandboken.  De viktigaste delarna av ERC anges 
nedan: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figur 2, ERC för PRECICE-systemet.  
  

Tibia-
handtag 

Bärhandtag 

Skärm 
(pekskärm) 

Laddningskabel 

Inriktningslinjer 
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Figur 3, ERC-fodral 

  

 

ERC-fodral 
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9. OM ERC 

I det här avsnittet får du hjälp med att förstå hur man använder ERC på rätt sätt. 
 

a. Vilka funktioner har ERC? 

Du kommer att använda ERC för att förlänga eller förkorta det implanterade PRECICE-
implantatet i benet eller armen.   

b. Vilken funktion har knapparna och skärmarna på ERC? 
 

Knapparna och skärmarna på ERC. 
 

 
 
 
 
 

 Skärmen används för att visa information om PRECICE-systemet. Den kan styras 
genom att peka på olika områden på skärmen. 

 Inriktningslinjen används för att rikta in ERC över PRECICE-implantatet med märket 
på benet eller armen.  

 
Strömknappen används för att slå på och stänga av ERC.   

 

  

1 

2 

3 

2 

1 

3 

Baksidan av ERC 4P 
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10. FUNKTIONER FÖR DETEKTERING AV IMPLANTAT 
ERC 4P har funktioner som används för att detektera Precice-implantatets status under 
behandlingen. I detta avsnitt finns en sammanfattning av dessa detekteringsfunktioner: 
 

• Detektion av koppling: ERC 4P kan detektera implantatets magnetrotation under 
behandlingen och ge feedback till användaren om detta tillstånd. Under 
behandlingssessionen ändras den implantatlängd som baserat på detta tillstånd.  

• Detektion av ej kopplad: ERC 4P kan detektera om implantatets magnet inte roterar eller 
om den saknas och ge feedback till användaren om detta tillstånd. Under 
behandlingssessionen ändras inte den implantatlängd som visas baserat på detta tillstånd.  

 
 

11. KONFIGURATIONSANVISNINGAR. (FÖRE BEHANDLINGEN) 
1. Välj var behandlingen ska ske. 

 

• Om du använder laddningskabeln ska du 
kontrollera att det finns ett eluttag i närheten av 
ERC. 

• Hitta en bekväm plats att sitta på när du genomför 
behandlingen. 

• Tillse att det inte finns någon elektronisk 
utrustning eller några metallföremål inom 
60 cm från ERC-behandlingsområdet. Denna 
elektroniska utrustning kan skadas. 
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2. AVLÄGSNA ALLA LÖSA METALLFÖREMÅL FRÅN BEHANDLINGSOMRÅDET  

 
 
 

 
 • Använd inte ERC inom 60 centimeter från lösa 

metallföremål. Metallföremål kan snabbt dras 
mot magneten i ERC och skada dig. 

• Avlägsna lösa metallföremål från området 
(smycken, knivar, nycklar, etc.). Dragkedjor och 
knappar på kläder och skor är ok.  

• Avlägsna metallföremål från kläderna och från 
kroppen. 
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12. SÅ HÄR ANVÄNDER DU ERC  

Det här avsnittet beskriver hur du använder ERC för att förlänga eller förkorta ditt implantat. 
 

a) Navigera av ERC 

 

 
 
Den här ikonen gör att läkaren kan komma åt skärmarna för att programmera 
ERC. 

 

 
 
Den här ikonen gör även att användaren kan starta förlängningsessionen. 

 

 
 
Den här ikonen stoppar förlängningsessionen. 

 

 
 
Den här ikonen gör att användaren kan navigera bakåt till den föregående 
skärmen. 

 

 
 
Den här ikonen gör att användaren kan navigera framåt till nästa skärm. 

 

 
Den här ikonen anger att användaren ska konsultera bruksanvisningen för att 
få mer information. 
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b) Lampor på strömknappen 

Blinkande 
gul 

En blinkande gul lampa indikerar att ERC 4P startar. 

Blinkande 
gul och 

röd 

Systemet behöver laddas. Anslut nätaggregatet och låt systemet laddas i 15 
minuter. 

Fast grön 
En lampa som lyser med fast grönt sken indikerar att ERC 4P är i ett säkert 
läge. 

Blinkande 
grön 

En blinkande grön lampa indikerar att ERC 4P är redo att användas för 
behandling. 

Fast  
röd 

En lampa som lyser med fast rött sken indikerar att motorn i ERC 4P körs 
och den inbyggda magneten roterar. 

Blinkande 
röd 

En blinkande röd lampa indikerar att det är fel på ERC 4P. Se avsnittet 
Felsökning för anvisningar om hur du rättar till feltillstånd. 
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c) Om du har fler än ett implantat. 
Om du har fler än ett implantat ska du tillse att det är minst 30 cm utrymme mellan 
implantatens magneter innan du påbörjar behandlingen. 

   
FÖR ANVÄNDNING MED FLERA 

IMPLANTAT 

 
INNAN ERC används ska du tillse att 
det är minst 30 cm mellan implantatens 
magneter.  

 

30 cm 
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Steg 1: Slå på ERC.  
 

 

 
 

 
SLÅ PÅ ENHETEN  

 
1. Tryck på strömknappen på ERC:s 

baksida.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
SLÅ PÅ ENHETEN MED 

LADDNINGSKABELN 
 

2. Anslut laddningskabeln till ett 
vägguttag.  

3. Sätt i laddningskabelns kontakt i 
ERC. 

1 

2 

3 

Baksidan av ERC 4P 

3 
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VÄLKOMSTSKÄRM 
 

När enheten är påslagen tänds skärmen och 
välkomstskärmen visas under några 
sekunder. Du behöver inte trycka på något på 
den här skärmen. 
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Steg 2: Gå igenom patientöversikten. 
Det här avsnittet beskriver skärmarna som visas innan du påbörjar förlängningen eller 
förkortningen.  

  

SKÄRMEN PATIENT SUMMARY 
(Patientöversikt) 

När enheten har startats öppnas skärmen med 
patientöversikten. Granska patientöversikten för 
att se till att ordinationsinformationen stämmer. 
 

”DAILY” är det värde din läkare har 
ordinerat som total behandling dagligen 
(dvs. 1,00 mm). Värdet ovanför (dvs. 0,50) 
anger hur mycket du redan har förlängt 
eller förkortat benet den dagen.  
  
 
”TOTAL” är det värde din läkare totalt har 
ordinerat för hela behandlingen (dvs. 
50 mm). Värdet ovanför (dvs. 43,50) anger 
hur mycket du redan har förlängt eller 
förkortat benet hittills.  

När du har granskat denna information och 
kontrollerat att den stämmer ska du trycka på den 
GRÖNA PILKNAPPEN på skärmen för att GÅ till 
nästa skärm. Om den här informationen inte stämmer 
ska du omedelbart kontakta läkaren. 

2 

2 

1 1 
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SKÄRMEN PATIENT SUMMARY 
(Patientöversikt) 

Det går att mata in fyra (4) ordinationer för 
att förlänga eller förkorta ERC om du har 
flera implantat. Om din läkare har matat in 
flera ordinationer visas en sammanfattning 
av varje ordination innan du startar din 
session. Segment som är helt lila eller 
orange är fullbordade sessioner och 
blinkande segment är den sessionen som nu 
ska genomföras.  

”Page 1 of 2” (Sida ett av 2) längst ned på 
skärmen anger om det finns flera 
ordinationer på en annan sida.  

När du har gått igenom denna information ska du 
trycka på den GRÖNA PILKNAPPEN för att GÅ 
till nästa skärm. Om informationen som visas inte 
stämmer ska du omedelbart kontakta läkaren. 

 

3 

3 
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Steg 3: Rikta in ERC med implantatets magnet. 

 

 

SKÄRMEN IMPLANTATSTÄLLE 

PRECICE-implantatet kan vara placerat på sex olika 
ställen: 

(A) Left Tibia (vänster tibia), (B) Right Tibia 
(höger tibia) 
(C) Left Femur (vänster femur), (D) Right 
Femur (höger femur) 
(E) Left Humerus (vänster humerus), (F) 
Right Humerus (höger humerus) 
 
Ditt implantatställe visas. Den extremitet 
som ska förlängas markeras i lila.  I det här 
exemplet har ”RIGHT FEMUR” markerats. 

 

 

 

Tryck på den blinkande GRÖNA KNAPPEN på 
ERC när du har riktat in ERC. 

 
  

1 

 

A B 

D 
E 

C 

F 

1 
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Exempel på höger femur 

 
Exempel på höger femur 

Exempel på höger tibia 

INRIKTNING AV ERC 

1. Peka ERC mot patientens fot enligt 
indikationen på skärmen. 

2. Använd inriktningslinjerna för att 
centrera ERC över PRECICE-
implantatet och märket på benet. 

3. Tryck på den blinkande GRÖNA 
KNAPPEN för att starta sessionen. 

4. Nu startar sessionen. 

 

 

 

Exempel på session för höger femur. 

Obs! Om det känns obehagligt att vila ERC på 
lårbenet, kan du använda ett mjukt, tunt tyg eller 
dylikt som skydd.  

 

 

 

 

Exempel på session för höger tibia. 

Obs! Om det känns obehagligt att vila ERC på 
skenbenet, kan du använda ett mjukt, tunt tyg 
eller dylikt som skydd. Eller låt ERC vila 
närmare benets utsida.  

ERC kan även användas för tibia enligt 
nedanstående exempel.  
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Exempel på höger tibia 

 

Ytterligare ett exempel på session för höger 
tibia. 

Obs! Om det känns obehagligt att vila ERC på 
skenbenet, som i ovanstående exempel kan ERC 
även användas för skenbenet enligt denna bild. 

 

 
Exempel på höger humerus 

INRIKTNING AV ERC (Humerus) 

1. En andra person eller vårdare ska 
administrera behandlingen. 

2. Peka ERC mot patientens fot enligt 
indikationen på skärmen och flytta till 
patientens arm. 

3. Använd inriktningslinjerna för att 
centrera ERC över implantatet och 
märket på patientens arm. 

4. Tryck på den blinkande GRÖNA 
KNAPPEN för att starta sessionen. 

5. Nu har sessionen startat. 

Exempel på session för höger humerus. 
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Steg 4: Starta och slutföra sessionen. 

  

Nu körs ERC och förlängningen eller 
förkortningen har påbörjats. 

Förloppsindikator: Det här fältet fylls 
allteftersom implantatet förlängs eller 
förkortas för att övervaka förloppet.  
När fältet är 100 % fullt har implantatet 
förlängts eller förkortats till det 
ordinerade värdet och ERC stoppas. 
 
Avståndsmätare: Det här värdet ökar 
när implantatet förlängs eller förkortas. 
Det stoppar vid den ordinerade längden 
för sessionen. 
 
Time left (kvarvarande tid): Den tid 
som kvarstår tills sessionen är slut. 
 
Kopplingsikon: Den här ikonen anger 
att ERC är kopplad till implantatet. När 
mätaren pekar mot det gröna området 
och den gröna bocken visas är du 
kopplad till implantatets magnet och 
behandling sker. Om ERC inte är 
kopplad till implantatets magnet pekar 
mätaren på det röda området och ett rött 
”X” visas. 

2 

1 

2 

3 

4 

4 

1 

3 
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Session Complete! (Sessionen är klar) 

När den ordinerade längden för sessionen har 
uppnåtts stoppas ERC automatiskt.   

Du kan inte justera längden på implantatet mer 
än den ordinerade dagliga ordinationen. 

Tryck på den GRÖNA PILKNAPPEN för att 
slutföra sessionen.  

 

Om du har slutfört en session, men inte har 
uppnått den dagliga förlängningen eller 
förkortningen visas skärmen SESSION 
COMPLETE. Den visar en sammanfattning 
av sessionen. 

1. Stäng av ERC genom att trycka på 
strömknappen.  

2. Lägg tillbaka ERC i fodralet. 
3. Stäng och lås fodralet. 
4. Förvara det på en säker plats, 

oåtkomligt för barn. 
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Skärmen DAILY COMPLETE (Dagens mål 
uppnått) visas om du har uppnått den totala 
längd som din läkare har ordinerat för den 
dagen (t.ex. 1,00 mm). 

1. Stäng av ERC genom att trycka på 
strömknappen. 

2. Om laddningskabeln används ska du 
låta ERC vara påslagen och 
laddningskabeln ansluten tills ERC är 
fulladdad.  

3. Lägg tillbaka ERC i fodralet.  
4. Stäng igen och lås fodralet om inte 

enheten laddas. Om den laddas ska du 
försiktigt lägga ned locket. 

5. Förvara fodralet på en säker plats, 
oåtkomlig för barn.  

 

Skärmen GOAL COMPLETE (Målet 
uppnått) visas om du har uppnått den totala 
längd som din läkare har ordinerat (t.ex. 50,00 
mm). 

1. Stäng av ERC genom att trycka på 
strömknappen. 

2. Om laddningskabeln används ska du 
låta ERC vara påslagen och 
laddningskabeln ansluten tills ERC är 
fulladdat.  

3. Lägg tillbaka ERC i fodralet.  
4. Stäng igen och lås fodralet om inte 

enheten laddas. Om den laddas ska du 
försiktigt lägga ned locket. 

5. Förvara fodralet på en säker plats, 
oåtkomlig för barn.  
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Returnera ERC till NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 

 

 

Steg 5: Pausa ERC under sessionen. 

Du kan pausa ERC när som helst under sessionen.  Det är inte farligt att göra detta eftersom 
ERC kommer ihåg hur mycket benet har förlängts eller dragits in.  Om du måste pausa 
behandlingen ska du följa nedanstående anvisningar. 

 

Du kan trycka på den RÖDA 
STOPPKNAPPEN när som helst 
under sessionen.  Då stoppas ERC 
omedelbart. 

1 

1 



Patienthandbok ERC 4P Modell: ERC 4P 
 

LC0265-D 04/2022 SV  Sida 39 av 58  

 

Om du har tryckt på den röda stoppknappen 
visas pausskärmen.  

När du är redo att återuppta sessionen ska du 
rikta in ERC över samma extremitet som du 
nyss förlängde.  Skärmen REPOSITION ERC 
(placera om ERC) visar även korrekt extremitet 
markeras skärmen. Placera ERC över märket 
på benet eller armen med hjälp av 
inriktningslinjerna.  

När du har placerat ERC på rätt plats ska du 
trycka på den GRÖNA KNAPPEN för att 
starta sessionen. 

 

 

Steg 6: Skärmar som kan visas under din session. 
Följande skärmar kan visas under användningen av ERC. 

 

REPOSITION ERC (Placera om ERC) 

Denna skärm visas om ERC tappar kontakten med 
implantatets magnet. 

1. Placera om ERC med hjälp av 
inriktningslinjerna på ERC. Se avsnittet 
Inriktning av ERC.  

2. Tryck på den GRÖNA KNAPPEN när du 
är redo att återuppta sessionen.  
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 IKONER FÖR IMPLANTATSTATUS 

En av ikonerna för IMPLANTATSTATUS visas när 
följande inträffar: Funktionen SENSOR PÅ markeras 
och behandlingssessionen pågår. Ikonen för 
IMPLANTATSTATUS visas som Pågår eller Ej 
kopplad. 

EJ KOPPLAD: Denna ikon betyder att ERC 
inte har kopplats till implantatmagneten 
under sessionen. 

 

KOPPLAD: Denna ikon betyder att ERC har 
kopplats till implantatmagneten under 
sessionen.  

  

 
  

1 

2 

1 

2 



Patienthandbok ERC 4P Modell: ERC 4P 
 

LC0265-D 04/2022 SV  Sida 41 av 58  

13. LADDNING AV ERC 
 

ERC kan behöva laddas under behandlingen. ERC indikerar att den måste laddas av två olika 
anledningar 1) Låg batterinivå och 2) Kritisk batterinivå. Om du behöver ladda batteriet 
ska du följa nedanstående anvisningar. 

 

 

LÅG BATTERINIVÅ: 

Ett meddelande visas som anger att ERC-
batterinivån är LÅG. 

 

När batteriet börjar ta slut visas den 
GULA batterisymbolen och två 
batterisegment. 

 

Anslut laddningskabeln till ERC och sätt 
i kabeln i ett vägguttag för att ladda 
batteriet. 

 

När du har anslutit ERC ska du trycka på 
den GRÖNA PILKNAPPEN. 

1 

1 

2 

2 

Baksidan av ERC 4P 

3 

3 
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KRITISK BATTERINIVÅ: 

En felskärm visas som anger att ERC-
batterinivån är KRITISK. 

 

Dessutom blir batteriikonen RÖD och ett 
batterisegment är kvar.  

 

Du måste ansluta ERC till elnätet och 
ladda batteriet. 

 

 

KRITISK BATTERINIVÅ: 

 

När du har anslutit ERC kan du återuppta 
den föregående sessionen genom att 
trycka på den GRÖNA PILKNAPPPEN  
för att avvisa felskärmen och fortsätta där 
du slutade. 

 

 

 

4 

5 

4 

5 

5 

5 
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LADDNING EFTER BEHANDLING 

Detta meddelande visas på skärmen när 
en session är klar och laddningskabeln är 
ansluten till ERC.  

1. Låt ERC vara påslagen och ansluten 
till ett eluttag. 

2. Placera ERC i fodralet med kabeln 
ansluten till ett eluttag.  

3. Låt locket till fodralet försiktigt vila 
över ERC. Lås inte locket över 
laddningskabeln.  

4. Tryck på den GRÖNA 
PILKNAPPEN. 

 

 

FELAKTIGT NÄTAGGREGAT 

Detta meddelande visas om fel 
laddningskabel har anslutits till ERC. 

 

Anslut den medföljande laddningskabeln 
till ERC. 

När du har anslutit rätt laddningskabel till 
ERC ska du trycka på den GRÖNA 
PILKNAPPEN. 

 

 
 

7 

7 

6 

6
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14. INSPEKTION, RENGÖRING, FÖRVARING OCH ANNAN 
INFORMATION  

a) Inspektera ERC. 
• Före varje användning ska du kontrollera att de olika ERC-delarna är i gott skick.  Om 

det finns några synliga elkablar, sprickor, lösa delar eller skador ska du kontakta 
läkaren och be att få utbytesprodukter. 

• ERC har inga delar som kan repareras av användaren.  Försök inte öppna den. 

b) Rengöring. 
• Vid rengöring och desinfektion ska du torka av med servetter indränkta med 70-

procentig isopropylalkohol eller desinficerande våtservetter. Se till att alla delar är torra 
innan du lägger tillbaka ERC i fodralet. Rengör och desinficera ERC innan du 
returnerar den med dess tillbehör. 

• Släng inte den externa fjärrkontrollen i soporna. Returnera ERC och tillbehören i 
fodralet till NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.  

c) Resor och internationell användning. 
• Vi rekommenderar att du inte reser under behandlingen. Om du måste resa ska du först 

tala med din läkare. Om du reser utomlands under förlängningen eller förkortningen 
ska du fråga din läkare om du kan få en ERC som fungerar på den plats du ska åka till. 

• ERC får inte läggas i handbagaget.  Om du ska flyga måste du lägga ERC i det 
incheckade bagaget. NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. har ett dokument som du 
kan ge till flygbolaget så att du får tillstånd att flyga med ERC. Om det behövs kan du 
kontakta NuVasive Specialized Orthopedics. 

Avfallshantering: 

 

Kassera inte den externa fjärrkontrollen i hushållsavfallet. Lämna tillbaka den i 
skyddsfodralet till Nuvasive Specialized Orthopedics eller ring för att få anvisningar 
om avfallshantering genom att ringa kundtjänst på +1-855-435-5477. 
Förbränn inte den här utrustningen. Den externa fjärrkontrollen innehåller sällsynta 
jordmagneter som blir extremt heta när de brinner. 
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d) Förvaring av ERC när den inte laddas. 
ERC OCH ELSLADDEN SKA FÖRVARAS I FODRALET OCH OÅTKOMLIG FÖR 
BARN NÄR DEN INTE ANVÄNDS. 

 

1. Placera ERC och laddningskabeln i 
fodralet.  

2. Kontrollera att alla delar ligger i fodralet 
och att de inte ligger för nära fodralets 
kanter. 

3. Stäng igen och lås fodralet.  
4. När ERC ligger i ett stängt fodral är det ok 

att ha metall i närheten.  
5. Förvara fodralet inomhus. Förvara inte i 

närheten av ett element eller kamin eller i 
andra utrymmen som kan ha extrema 
temperaturer. (Förvara inte ERC i 
temperaturer över 60 ºC eller under  
-10 ºC). 

 

e) Förvaring av ERC under laddning. 
ERC OCH ELSLADDEN SKA FÖRVARAS I FODRALET OCH OÅTKOMLIG FÖR 
BARN NÄR DEN INTE ANVÄNDS. 

 

1. När ERC laddas mellan sessionerna ska den 
läggas i fodralet med strömmen påslagen. 

2. Kontrollera att alla delar ligger i fodralet 
och att de inte ligger för nära fodralets 
kanter. 

3. Lås INTE fodralet när laddningskabeln 
är ansluten till ett vägguttag och ansluten 
till ERC. Om fodralet låses kan 
laddningskabeln gå av. 

4. Låt locket till fodralet försiktigt vila över 
ERC. 

5. När ERC ligger i ett stängt fodral och locket 
täcker den är det ok att ha metall i närheten 
av ERC.  

6. Förvara fodralet inomhus. Förvara inte i 
närheten av ett element eller kamin eller i 
andra utrymmen som kan ha extrema 
temperaturer. (Förvara inte ERC i 
temperaturer över 60 ºC eller under  
-10 ºC). 
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15. MER OM DITT TILLSTÅND. 

Livsstilsförändringar. 

Begränsa dina aktiviteter och försök att inte belasta benet eller armen under hela 
behandlingen. Tuff aktivitet och belastning av benet eller armen kan ge upphov till 
personskador. Dessutom kan implantatet brytas av. Läkaren kan rekommendera att du 
använder utrustning som kryckor eller en rullstol för att undvika extra belastning av benet 
under behandlingen. 

Utöva inte några tuffa sporter under hela tiden som du har implantatet. Några exempel på tuffa 
sporter är tyngdlyftning, gymnastik eller rodd. Du kan ägna dig åt dessa sporter när din läkare 
säger att det är ok. 

Följande livsstilsförändringar sker under de olika behandlingsetapperna: 

Implantation: Du läggs in på sjukhuset och måste kanske stanna på sjukhuset efter 
operationen.  Det tar vanligtvis 5 dagar.  Under den här tiden begränsas dina aktiviteter och 
du kommer inte att vara hemma. 

Förlängning/Förkortning: Under den här fasen råder läkaren dig att inte belasta benet 
eller armen.  Du kanske behöver kryckor eller en rullstol för att ta dig fram om du har ett 
implantat i benet. Du kommer att gå på regelbundna återbesök (vanligtvis en gång i veckan) 
för att kontrollera hur det går. 

Konsolidering: Under den här fasen ska du fortfarande inte belasta benet eller armen med 
implantatet. Läkaren talar om hur stor belastning du kan ha. Du kan fortfarande behöva 
kryckor eller en rullstol och har begränsad rörlighet om du har ett implantat i benet. Du 
kommer också att gå på regelbundna återbesök (vanligtvis en gång i månaden) för att 
kontrollera hur det går. 

Borttagning: När benet har läkts behövs ytterligare en operation för att avlägsna 
PRECICE-implantatet. Du kommer då att vara inlagd på sjukhus tills du har återhämtat 
dig. Under den här tiden begränsas dina aktiviteter och du kommer inte att vara hemma.  

Håll dig till vårdplanen. 

Det är viktigt att du följer behandlingsschemat och ordinationen du fått av läkaren. Gå tillbaka 
till denna patienthandbok vid behov. Om du inte följer läkarens anvisningar kan det hända att 
PRECICE-implantatet inte förlängs eller förkortas ordentligt. Eventuellt krävs en ytterligare 
operation.   

Din läkare talar om när du ska komma på regelbundna återbesök. I normala fall går du på 
återbesök på läkarens klinik en gång i veckan under förlängning eller förkortning. Under 
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konsolideringen gör du återbesök en gång i månaden. Om din ERC skulle få ett funktionsfel 
ska du ringa läkaren och be om en ny ERC.  

Diskutera eventuell smärta eller obehag du upplever med läkaren. Om du upplever smärta 
eller obehag kan läkaren eventuellt justera din ordination under behandlingen. 

Tala med läkaren om du har frågor om behandlingen. Läkaren kan också ge dig mer 
information om PRECICE-systemet. 
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16. FELSÖKNING. (FEL) 

Det här avsnittet innehåller en tabell med problem som kan uppstå när du använder ERC och 
felsökningstips.   

Om du inte kan rätta till ett problem ska du ringa din läkare och be om hjälp. 

a) Problemlösning  
Problem. Möjlig orsak. Möjlig lösning. 

Du missade en 
behandling. 

Du glömde bort en 
behandlingssession. Kontakta läkaren och be om hjälp. 

Skärmen på ERC 
tänds inte. 

ERC har ingen ström. 

1. Kontrollera att ERC-batteriet är laddat 
genom att ansluta laddningskabeln till 
ERC och ett fungerande eluttag. 

2. Om laddningskabeln redan är ansluten 
ska du försöka ansluta adaptern till ett 
annat uttag. 

ERC har skadats. 
Kontakta NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc.  

Det finns sprickor 
eller skador på 
ERC. 

ERC tappades av misstag. Använd inte ERC. Ring läkaren och be om 
en ny enhet. 

Din ordination är 
felaktig. 

Ordinationen 
programmerades in på fel 
sätt. 

Kontakta läkaren. 

Skärmen Session 
Complete 
(Sessionen är klar) 
visas. 

Du har uppnått den 
dagliga ordinationen. 

Vänta till nästa dag. (Det dagliga maxvärdet 
beräknas med en 24-timmars timer) 
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b. Felkoder 
 

Kontakta din läkare om du har frågor om ordinationen. Om du har frågor om ERC ska du 
kontakta NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. på +1 855-435-5477. 

ERC – FELKODER  

 

FELSKÄRM 

Den här skärmen visas om det är något fel på ERC.  

Beroende på felkoden ska du kontakta din läkare eller 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. och ange 
felkoden. De kan ge dig ytterligare upplysningar och 
kan eventuellt skicka en ny ERC till dig. 

MÖJLIG FELKOD BESKRIVNING VAD DU SKA GÖRA 

Kod 020 
Strömknappen har 
fastnat 

Om strömknappen har fastnat visas denna felkod. 
Kontrollera att du inte trycker in strömknappen medan 
ERC startas. Om felet kvarstår måste ERC bytas ut. 
Kontakta NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Kod 021 ERC har slutat fungera 

Dra ur nätaggregatet och håll ner strömknappen i flera 
sekunder tills lampan på strömknappen slocknar. Vänta i 
flera minuter så att skärmen slocknar och slå sedan på 
ERC. 

Kod 064 ERC har slutat fungera 

Stäng av ERC genom att trycka på eller hålla ned 
strömknappen och starta om systemet. Om felet kvarstår 
måste ERC 4P bytas ut. Kontakta NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 
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Kod 069 
Kod 071 
Kod 083 
Kod 084 

ERC har slutat fungera ERC måste bytas ut. Kontakta NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Kod 85 Komponentfel 

Detta felmeddelande visas om det är fel på 
laddningskabeln som är ansluten till ERC. Stäng av ERC 
och dra ut laddningskabeln. ERC måste bytas ut. Kontakta 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 Kod 86 
Kod 87 
Kod 88 
Kod 89 

ERC har slutat fungera ERC måste bytas ut. Kontakta NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Kod 93 Motorfel 

Det här felet inträffar om motorn i ERC går för fort. Stäng 
av ERC. Dra ut laddningskabeln om den är ansluten till 
ERC. ERC måste bytas ut. Kontakta NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Kod 94 Motorfel 

Det här felet inträffar om motorn i ERC går för långsamt. 
Stäng av ERC genom att trycka på eller hålla ned 
strömknappen och starta om systemet. Om felet kvarstår 
måste ERC bytas ut. Kontakta NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Kod 100 Systemfel 

Det här felet inträffar om det är fel på 
systemkommunikationen i ERC. Stäng av ERC genom att 
trycka på eller hålla ned strömknappen och starta om 
systemet. Om felet kvarstår måste ERC bytas ut. Kontakta 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Kod 104 

 Driftfel i motorn 

Det här felet inträffar om det detekteras att motorn körs 
vid en tidpunkt när den inte bör göra det. Avlägsna 
omedelbart ERC från kroppen, placera den i fodralet och 
håll ned strömknappen för att stänga av den. När den är 
avstängd kan du försöka starta om enheten. Om enheten 
inte startar om måste ERC bytas ut eftersom motorn inte 
fungerar på rätt sätt. ERC måste bytas ut. Kontakta 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Kod 105 Driftfel i motorn 
Det här felet inträffar om det detekteras att motorn körs i 
motsatt riktning under behandlingen. ERC måste bytas ut. 
Kontakta NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
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Kod 106 

 Motorn roterar inte 
Det här felet inträffar om det detekteras att motorn inte 
roterar under behandlingen. ERC måste bytas ut. Kontakta 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Kod 114 
Kod 116 Rotationsfel i motorn 

Stäng av ERC genom att trycka på eller hålla ned 
strömknappen och starta om systement. Om felet 
kvarstår måste ERC bytas ut. Kontakta NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 

 

Kod 121 

 

 

Motorfel 

Det här felet inträffar om ett problem med motorn 
detekteras. Detta kan inträffa om motorn har körts under 
lång tid. Låt motorn svalna. Stäng av ERC genom att 
trycka på eller hålla ned strömknappen och starta om 
systemet. Om felet kvarstår måste ERC bytas ut. Kontakta 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Kod 130 Temperaturen är för 
varm 

Det här felet inträffar om ERC 4P blir för varm. ERC 
måste placeras i en kallare miljö och den måste svalna. 
Om felet kvarstår måste ERC bytas ut. Kontakta 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Kod 131 Temperaturen är för kall 

Det här felet inträffar om ERC 4P blir för kall. ERC måste 
placeras i en varmare miljö och den måste bli varmare. 
Om felet kvarstår måste ERC bytas ut. Kontakta 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Kod 140 
Kod 141 

 
Batterifel 

Detta inträffar om det är fel på batteriet. ERC måste bytas 
ut. Kontakta NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Kod 142 Batterifel Detta inträffar om det är fel på batteriet. Anslut 
nätaggregatet för att använda ERC. 

Kod 143 Batteriet är för varmt 

Det här felet inträffar om ERC-batteriet är för varmt. ERC 
måste placeras i en kallare miljö och den måste svalna. 
Om felet kvarstår måste ERC bytas ut. Kontakta 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 



Patienthandbok ERC 4P Modell: ERC 4P 
 

LC0265-D 04/2022 SV  Sida 52 av 58  

Kod 144 Batterifel ERC måste bytas ut. Kontakta NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Kod 145 Låg batterinivå 

Det här felet inträffar om batterinivån är låg. Anslut 
laddningssladden till ERC. Om felet kvarstår måste ERC 
bytas ut. Kontakta NuVasive Specialized Orthopedics, 
Inc. 

Kod 146 Batterifel 
Detta inträffar om det är fel på batteriet. ERC måste bytas 
ut. Kontakta NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Kod 147 Batterifel Detta inträffar om det är fel på batteriladdningen. Anslut 
nätaggregatet för att använda ERC. 

Kod 200 

Kod 201 Systemfel 

Stäng av ERC genom att trycka på eller hålla ned 
strömknappen och starta om systemet. Om felet kvarstår 
måste ERC bytas ut. Kontakta NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 
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17. SPECIFIKATIONER 
 

Beskrivning Gränser Enheter 
Visad rörelsenoggrannhet ±10 %  +  ±0,3 mm 
   

Driftstemperatur 5–35 (41–95) oC (oF) 
Relativ luftfuktighet vid användning 30–95 (icke-kondenserande) % 
Förvaringstemperatur -10–60 (14–140) oC (oF) 

Relativ luftfuktighet vid förvaring 5–95 (icke-kondenserande) % 
   
Ingångsspänning (enfas) 80–230 VAC 
Ingångsfrekvens 47 / 63 Hz 
Ineffekt (max) 1 A 
   
Vikt: ERC 4P 3,4 (7,5) kg (lb) 
 ERC 4P med fodral 10,4 (22,9) kg (lb) 
 
 
Beskrivning Gränser 
Klassificering för skydd 
mot elchock 

Klass II Ingen skyddsjord behövs, dubbelisolerad 

Tillämpad deltyp chock 
och läckström 

Typ BF (Basic Floating) 

Defibrilleringsgräns Inte defibrilleringssäkrad 
Anestesianvändning Använd INTE denna utrustning där det finns brandfarlig 

anestetika (varken AP eller APG) 
Steriliseringsmetod Osteril 
Föroreningsgrad Föroreningsgrad 2 (kontorsmiljö) 
Överspänningskategori Kategori II 
Inträngningsskydd IPXO Inget skydd mot inträngande vätska 
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Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetiska emissioner 

ERC är avsedd för användning i sådan elektromagnetisk miljö som specificeras nedan. Kunden eller 
användaren av modell ERC ska säkerställa att den används i en sådan miljö. 

Emissionstest Överensstämmelse Elektromagnetisk miljö - riktlinjer 

RF-emissioner 
CISPR 11 Klass B 

Modell ERC 4P för Precice kan oavsiktligt avge 
elektromagnetisk energi under normal användning 
upp till tillåtna gränser, passar för användning i 
hemmet och i anläggningar som är direkt anslutna 
till ett lågspänningsnät. 
 

RF-emissioner 
CISPR 11 Klass B Den externa fjärrkontrollen är lämplig för 

användning i alla anläggningar, inklusive i hemmet 
och där det finns direkt anslutning till det allmänna 
lågspänningsnätet som försörjer byggnader som 
används som bostäder. 

Harmoniska emissioner 
IEC 61000-3-2 Överensstämmer 

Spänningsvariationer/flimmer 
IEC 61000-3-3 Överensstämmer 
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Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet 

ERC är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av ERC ska 
se till att den används under sådana förhållanden. 

Immunitetstest IEC 60601 
testnivå 

Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö –
riktlinjer 

Elektrostatisk 
urladdning (ESD) 
IEC 61000-4-2 

 
± 2, 4, 8 kV (kontakt) 
 
± 2, 4, 8, 15 kV (luft) 
 
± 2, 4, 8 kV (indirekt, 
HCP och VCP) 
 

Uppfyller kraven 

Golv bör vara av trä, 
betong eller keramiska 
plattor. Om golven är 
täckta med syntetiskt 
material ska den relativa 
fuktigheten vara minst 
30 %. 

Elektriska snabba 
transienter/skurar 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV för 
strömförsörjningsledningar 
 
 

Överensstämmer 

Nätledningens kvalitet bör 
vara samma som för typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. 

Strömsprång 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV linje till linje 
 
± 2 kV linje till jord Överensstämmer 

Nätledningens kvalitet bör 
vara samma som för typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. 

Spänningsfall, korta 
avbrott och 
spänningsvariationer på 
ingående 
strömförsörjningsledningar 
IEC 61000-4-11 

 
Korta avbrott: 
 
0 % @ ½ cykel 
 
0 % @ 1 cykel 
 
70 % @ 25 cykler för 
50 Hz 
 
70 % @ 30 cykler för 
60 Hz   

Överensstämmer 

Nätledningens kvalitet bör 
vara samma som för typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. Om 
användaren av ERC 4P för 
Precice kräver fortsatt drift 
under elavbrott 
rekommenderas det att 
ERC 4P för Precice får 
strömtillförsel från en 
avbrottsfri strömkälla.  

Nätfrekvens (50/60 Hz) 
magnetfält 
IEC 61000-4-8 

3 A/m vid 230 V 

Överensstämmer 

Magnetfält i 
nätfrekvensområdet ska 
ligga på nivåer som är 
karakteristiska för en typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. 
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Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet 

ERC är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av ERC ska 
se till att den används i en sådan miljö. 
IMMUNITETSTEST IEC 60601 

TESTNIVÅ 
Överensstämmelse- 

nivå 
Elektromagnetisk miljö – riktlinjer 

    

   
Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning ska 
ej användas närmare någon del av modell ERC 3P, 
inklusive kablar, än det rekommenderade 
separationsavståndet beräknat med den ekvation som 
är tillämplig för sändarens frekvens. 

 
Ledningsbunden RF 

IEC 61000-4-6 
 
 

Utstrålad RF 
IEC 61000-4-3 

 
3 Vrms 

150 kHz till 80 
MHz 

 
 

3 V/m 
80 MHz till 2,5 

GHz 

 

3 Vrms 

 

3 V/m 

Rekommenderat separationsavstånd 
 

Pd 2,1=  

 
 

Pd 2,1=    80 MHz till 800 MHz 

Pd 3,2=    800MHz till 2,5 GHz 

    
där P är sändarens maximala märkuteffekt i watt (W) 
enligt sändarens tillverkare och d är det 
rekommenderade separationsavståndet i meter (m). 
Fältstyrkor från fasta RF-sändare, fastställda med en 
elektromagnetisk undersökning på plats,a bör vara 
lägre än överensstämmelsenivån inom varje 
frekvensområde.b 
 
Störningar kan förekomma i närheten av utrustning 
som är märkt med följande symbol: 

 
ANMÄRKNING 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet. 
ANMÄRKNING 2 Dessa riktlinjer kanske inte är tillämpliga i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning 
påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor. 
a Fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för radiotelefoner (mobila/trådlösa) och landmobila 

radioapparater, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar, kan inte teoretiskt förutsägas 
med precision. För att fastställa den elektromagnetiska miljön beroende på fasta RF-sändare bör en 
elektromagnetisk undersökning på plats övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där ERC används 
överstiger den tillämpliga RF-överensstämmelsenivån som noterats ovan ska ERC observeras för att verifiera 
normal funktion. Om onormal funktion observeras kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga, såsom att 
omplacera eller flytta ERC. 

b Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna vara mindre än 3 V/m. 
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Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och den 

externa justeringsenheten 
ERC är avsedd för användning i sådan elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar kontrolleras. Kunden 
eller användaren av ERC kan hjälpa till att förebygga elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett 
minsta avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och ERC enligt nedanstående 
rekommendationer, i enlighet med kommunikationsutrustningens maximala uteffekt. 

Sändarens maximala 
märkuteffekt 

W 

Separationsavstånd enligt sändarens frekvens 
m 

150 kHz till 80 MHz 
Pd 3,2=  

80 MHz till 800 MHz 
Pd 3,2=  

800 MHz till 2,5 GHz 
Pd 3,2=  

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 
För sändare med gränser för maximala uteffekter som inte är listade ovan kan det rekommenderade 
separationsavståndet d i meter (m) uppskattas genom att använda ekvationen tillämplig för sändarens frekvens, där 
P är sändarens maximala märkuteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare. 
ANMÄRKNING 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet. 
ANMÄRKNING 2 Dessa riktlinjer kanske inte är tillämpliga i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning 
påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor. 

 
 
Produkterna som diskuteras häri kan vara skyddade av ett eller flera patent som anges på: 
www.nuvasive.com/pat 
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Ansvarig person i Storbritannien: 
NuVasive UK Limited 
Suite B, Ground Floor, Caspian House 
The Waterfront, Elstree Herts 
Storbritannien 
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