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DİKKAT: FEDERAL YASALAR BU CIHAZIN SATIŞINI BIR HEKIM TARAFINDAN YAPILMAK VEYA BIR
HEKIMIN TALEBI ILE OLMAK ÜZERE KISITLAR.

Hekimlere: Klinik kurulum ve sağlık hizmeti uygulayıcılarına yönelik bilgiler için PRECICE
Kullanım Kılavuzu ve PRECICE Kullanım Talimatlarına başvurun. Bu PRECICE ERC Hasta
Kılavuzunun bir kopyasını her bir hastaya verin tedaviden önce onlarla birlikte gözden geçirin.
Bir sonraki sayfaya hastanın reçetesini kaydetmeyi unutmayın.

Hastalara: PRECICE ERC'yi kullanmadan önce bu kitapçığın tamamını okuyun. Tedaviniz
sırasında bu kitapçığa dilediğiniz an başvurun. Ayrıca herhangi bir sorunuz olursa doktorunuzla
da konuşabilirsiniz.

GENEL İRTIBAT BILGISI:

101 ENTERPRISE, SUITE 100 | ALISO VIEJO, CA 92656 TEL: (+1) 855-435-5477 | FAKS: (+1) 949-837-3664
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1. REÇETEM

Tarih

İmplant
Konumu

Seans başına Mesafe
(örnek: 0,25 mm)

Model: ERC 4P

Gün başına Seans
(örnek: 4 kez/gün)

Günlük Toplam
(örnek: 1,00 mm)

Her bir seans sırasında ERC'nin yerleştirileceği yer:

(Genel konumu daire içine alın - bacağınızda veya kolunuzda özgün bir işaret olacaktır)

İMPLANT 1

Sağ Bacak
Sol Bacak
Sağ Bacak
Sol Bacak
Tibia
Femur
Humerus

SAĞ TARAF

SOL TARAF

Humerus

Humerus

İMPLANT 2

Sadece Bir İmplant
Sağ Bacak
Sol Bacak
Sağ Bacak
Sol Bacak
Tibia
Femur
Humerus

Femur

Tibia

Femur

Tibia

Özel Notlar (örnek: daima koltuk değnekleri kullanın): ______________________________

____________________________________________________
Tedarikçim:
Telefon:
Doktorum:
Telefon:
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2. SİMGELERİN TANIMI
Simgeler sözlüğü için https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary adresini ziyaret edin.
ERC 4’e özgü Simgeler için aşağıdaki tabloyu inceleyin.
Simge
IPX0

Tanım
Cihaz, sıvı girişine karşı özel bir koruma sağlamaz.
Geri Git tuşu/tuşları: Bunlar, görüntülendiğinde ve
kullanıcı tarafından basıldığında bir önceki ekrana veya
yazılımın önceki durumuna geri gitmek için bir yöntem
sunan dokunmatik ekran tuşlarıdır.
Devam Tuşu: Bu, görüntülendiğinde ve kullanıcı
tarafından basıldığında bir sonraki ekrana veya yazılımın
sonraki durumuna ilerlemek için bir yöntem sunan bir
dokunmatik ekran tuşudur.
Değeri Sıfırla Tuşu: Bir değerin yanında gösterilen bu
dokunmatik ekran tuşu, basıldığında o değerin
sıfırlanmasına olanak verir.
Klinik Tuşu: Bu dokunmatik ekran tuşu klinisyenin
hasta olmayanlar tarafından kullanılmak üzere
kısıtlanmış olan yazılım modlarına erişmesi için bir
yöntem sunar. Bu modlara erişim için bir şifre gereklidir.
Klinik Tuşu (Hasta Modu Sırasında): Bu dokunmatik
ekran tuşu, klinisyenin hasta olmayanlar tarafından
kullanılmak üzere kısıtlanmış olan yazılım modlarına
erişmesi için bir yöntem sunar. Bu modlara erişim için
bir şifre gereklidir.
Kontrol Tuşu, Yanıp Sönen Yeşil: Dokunmatik
ekrandaki dijital tuş, kullanıcıların tedaviye başlaması
için kullanılır.
Kontrol Tuşu, Sürekli Yanan Kırmızı: Dokunmatik
ekrandaki dijital tuş, kullanıcıların herhangi bir anda
tedaviyi duraklatması veya durdurması için kullanılır.
Hizalama Çizgisi: ERC 4P'nin üstünde etiketlenen bu
çizgi simgesi, ERC 4P'nin mıknatıs boyunun ortasını
tanımlar. Hastanın ekstremitesi üstündeki çizgilere veya
dikişlere göre ERC mıknatısını implant mıknatısı ile
hizalamanın bir yöntemi olarak kullanılabilir.
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ERC 4P Konumunu OKLARLA Yönlendirme: Bu simge
ve etiketleme, ERC 4P'nin hastaya göre yönelimini
gösterir. Hasta bu simgeyi, oklar ayaklarını işaret eder
şekilde görebilmelidir. LEFT (SOL) yazısı, ünitenin sol
tarafının hastanın sol yanına konumlandığını gösterir.
RIGHT (SAĞ) yazısı, ünitenin sağ tarafının hastanın sağ
yanına konumlandığını gösterir.
ERC 4P Konumunu OKLARLA Yönlendirme: Bu simge
ve etiket, ERC 4P'nin hastaya göre yönelimini gösterir.
Eşleşmemiş İmplant Saptama: Bu simge, ERC 4P'nin
implant mıknatısını veya mıknatısın dönüşünü tespit
etmediğini gösterir.
Eşleşmiş İmplant Saptama: Bu simge, ERC 4P'nin
implant mıknatısını veya mıknatısın düzgün şekilde
döndüğünü tespit ettiğini gösterir.
Anatomik Talimat Ekranı
PRECICE implantı bulunan ekstremiteyi tespit etmek
için hastanın spesifik sol veya sağ femur, tibia veya
humerus kemiği ekranda vurgulanacaktır. İmplant için
altı (6) muhtemel konum bulunmaktadır, sadece bir
tanesi düz mor renkte gösterilecektir.

Sistem Hatası Ekranı
ERC 4P'nin çalışmasında bir hata olduğunda, kontrol
panelinde bu ekran görünecektir.
Bu şekilde görülen "CODE: 104" örnek olarak
verilmiştir. Ekranda başka bir kod ve bilgi gösterilebilir.
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3. TANIMLAR VE SÖZLÜKÇE
Bu bölümde, bu kılavuzda kullanılan sözcüklerin tanımı verilmektedir.
Aktif Tıbbi Cihaz: "Aktif" ifadesi, bir güç kaynağına ihtiyaç duyan herhangi bir tıbbi cihaz
anlamına gelir. Güç beslemesi elektrik, batarya veya gaz dahil olmak üzere herhangi bir yolla
yapılabilir. Aktif cihaz örnekleri arasında solunum cihazları, kalp pilleri ve hasta izleme cihazları
yer alır.
Aktivatör: PRECICE cihazının, aktive edildiğinde uzunluğu değişebilen kısmı.
Distrakte etmek: Distrakte etmek, büyütmek veya uzatmak anlamına gelir. PRECICE sistemi,
kemikleri distrakte veya retrakte etmek için kullanılır.
Elektronik Cihaz: Elektrik gücü almak üzere bir güç kablosu olan veya pille çalışan herhangi
bir cihazı ifade eder. Örnekler arasında bilgisayarlar ve cep telefonları bulunur.
ERC: ERC, Harici Uzaktan Kumanda'yı ifade eder. ERC, bacağınız veya kolunuzda bulunan
PRECICE cihazını bedeninizin dışından ayarlamak için kullanılır. ERC Sistemi ERC'den ve Şarj
Kablosundan oluşur.
Eşleşme: ERC'yi PRECICE cihaza manyetik olarak çiftleme işlemi.
Femur: Femur, bacaktaki uyluk kemiğidir. Vücudun en uzun kemiğidir ve kalça ile diz arasında
bulunmaktadır.
Humerus: Humerus, üst kol kemiğidir. Omuz ile el bileği ekleminin arasında bulunan kemiktir.
İmplant: İmplant, belirli bir süreyle vücuda yerleştirilen bir cihazdır.
Intramedüller: İntramedüller, kemiğin içinde olmayı ifade eder.
Kalp Pili: Kalp kasını uyaran ve kontraksiyonlarını düzenleyen yapay bir cihazdır.
Kontrendikasyon: PRECICE sisteminin kullanımını istenmeyen veya sakıncalı hale getiren
herhangi bir koşul.
MRI: MRI, vücudun içindeki yapıları görselleştirmek için tıbbi bir teknik olan Manyetik
Rezonans Görüntülenmeyi ifade eder.
Osteopeni: Osteopeni, kemik yoğunluğunun normalin altında olduğu bir durumdur.
PRECICE Cihazı: PRECICE Cihazı, bacak kemiğinize (tibia veya femur) ya da kol kemiğinize
(humerus) implante edilen ayarlanabilir implanttır. Bedenin dışından ERC ile uzatılır.
Retrakte etmek: Retrakte etmek, kısaltmak anlamına gelir. PRECICE sistemi, kemikleri
distrakte veya retrakte etmek için kullanılır.
Sorun Giderme: Sorunları çözme veya bir şeyin neden düzgün çalışmadığını tespit etme işlemi.
Tibia: Tibia (ya da kaval kemiği), diz ile ayak bileği arasındaki büyük bacak kemiğidir.
Yenilenmek: Yenilenmek, yeni büyümeyi ifade eder. Bu kılavuzda, yeni kemik dokusu
büyümesi anlamına gelir.
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4. KULLANIM ENDİKASYONLARI: PRECICE Neden Kullanılır?
NuVasive Specialized Othopedics, Inc. (NSO) External Remote Controller, model ERC 4P
Precice Sistemlerini non-invaziv yolla distrakte veya rektrakte etmek için kullanılan portatif,
elde taşınır bir sistemdir.
Precice Sistemi (Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde ve Precice Bone Transport dahil)
ile birlikte kullanıldığında ERC 4P için Kullanım Endikasyonları ekstremite uzatma, açık ve
kapalı kırık onarımı, psödoartroz, uzun kemiklerin yanlış kaynama, kaynamama durumları veya
kemik taşıması için endikedir.
Precice Plaka Sistemi ile birlikte kullanıldığında ERC 4P Kullanım Endikasyonları, pediatri ve
küçük yapılı yetişkin hastalarda ekstremite uzatma, açık ve kapalı kırık fiksasyonu, psödoartroz,
yanlış kaynama ve uzun kemik kaynamama durumlarında endikedir.
Precice Ayak Bileği Kurtarma Sistemi ile birlikte kullanıldığında ERC 4P'nin Kullanım
Endikasyonları, tibio-talo-kalkaneal füzyonlar için tasarlanmıştır. TTC füzyonu için
kullanıldığında, Precice Ayak Bileği Kurtarma Sistemi açık ve kapalı kırık fiksasyonu,
psödoartroz, yanlış kaynama, kaynamama veya füzyon bölgesine bitişik uzun kemiklerin
taşınması için kullanılabilir. Cihaz, tibio-talo-kalkaneal füzyon elde edildikten sonra takip eden
ekstremite uzatma için kullanılabilir.
Doktorunuz PRECICE implantı ekstremitenize implante ettikten sonra cihazı uzatmak veya
kısaltmak için ERC'yi kullanacaksınız. Uzatma/kısaltma aşaması genel olarak ameliyatınızdan 5
gün sonra başlar. PRECICE implantı her gün az bir miktar (genellikle günde 0,75 ila 1
milimetre) uzatacak veya kısaltacaksınız. Tedavinizin bu aşaması 80 güne kadar sürebilir.
PRECICE implantı ne kadar ve ne sıklıkla ayarlayacağınızı doktorunuz söyleyecektir.
İlerlemenizi kontrol etmek üzere genellikle haftada bir kez doktorunuzu ziyaret edeceksiniz.
Ziyaretleriniz sırasında doktorunuz bacağınızın/kolunuzun röntgenini çekebilir. Femur veya tibia
implantları için doktorunuz size ayrıca koltuk değnekleri kullanmanızı ve PRECICE implant
bulunan bacağınıza ağırlık vermekten kaçınmanızı söyleyecektir. Humerus implantları için
doktorunuz size PRECICE implant bulunan kolunuzu kullanmaktan ve ağırlık vermekten
kaçınmanızı söyleyecektir. Iyi sonuç almak için aktif işbirliğiniz ve belirli görevlere bağlılığınız
gereklidir. Doktorunuzun talimatlarına uymazsanız kendinize ciddi zarar verebilirsiniz.
Bacağınız/kolunuz hedeflenen uzunluğa ulaştıktan sonra ERC'yi kullanmayı keseceksiniz. Bu,
kemiğinizin iyileşmesine izin verecektir.
Konsolidasyon aşamasında kemik iyileşir. Zaman içinde kemiğiniz yumuşak materyalden sert
kemiğe dönüşerek değişir, diğer bir tabirle yenilenir. Bu iyileşme süreci genellikle kemiğinizin
uzadığı veya kısaldığı her 2,5 cm başına 2 ay sürer. Bu iyileşme aşamasında doktorunuzun bütün
talimatlarına uymanız çok önemlidir. Muayene için doktorunuzu genellikle ayda bir kez
görmeye devam edeceksiniz.
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5. KONTRENDİKASYONLAR: PRECICE Sistemini kimler kullanamaz?
Emniyetle İlgili Önemli Bilgiler - Kullanmadan Önce Okuyun!
Lütfen tedaviniz hakkında karar vermeden önce bu kılavuzdaki
bilgileri okuyup değerlendirin.
Bu bölümde PRECICE Sisteminin Kontrendikasyonları anlatılmaktadır. Bu
kontrendikasyonların herhangi biri sizde bulunuyorsa bir PRECICE cihazı kullanamazsınız.
KONTRENDİKASYONLAR:
Doktorunuz PRECICE (Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde ve Precice Kemik Taşıma)
için uygun olup olmadığınızı görmek için aşağıdakileri kontrol edecektir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Precice çivinin ensersiyonunu önleyecek kemik çapı düzensizliği bulunan hastalar.
Precice çivinin eklem aralıklarını veya açık epifiz büyüme plaklarını aşacağı hastalar.
Oblitere bir medüller kanal veya kısıtlı kan akımı, periferal damar hastalığı veya yetersiz
vaskülarite bulgusu gibi iyileşmeyi geciktiren diğer hastalıkların bulunduğu hastalar.
Postoperatif bakım yönergelerini uygulamaya rıza göstermeyen veya yönergeleri uygulama
yetisine sahip olmayan hastalar.
Cihazın sağlam bir şekilde sabitlenme yetisine zarar verecek enfeksiyon veya osteopeni gibi
patolojik kemik hastalıkları.
Gustilo açık kırığı Sınıflandırma Derece IIIB veya IIIC kırığı olan hastalar
Önceden sinir felci olan hastalar
Metal alerjileri ve duyarlılıkları

Precice Bone Transport aşağıdaki ek kontrendikasyonlara sahiptir:
• Maksimum kemik defekti 100 mm'den fazla olan hastalar.
• Aşırı cilt hasarı ve kırık bölgelerini çevreleyen yumuşak doku miktarı yetersiz olan hastalar.
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Ağırlık ve tedavi edilen ekstremitenin intramedüller kanal yüzeyine maksimum mesafesi ile
ilgili kontrendikasyonlar için lütfen aşağıdaki tablolara bakın.
Precice ve Precice Unyte Çivi için
Ekstremite

PRECICE
Model

C
Tibia

Q
A-G (except
C), V, X
H, K, U
N, M, P

Humerus

L, M

Ekstremite

PRECICE
STRYDE
Model(ler)i

Tibia

C, SJ

Femur

A, B, C,
E, V, X

Ekstremi
te

PRECICE
Kemik Taşıma
Model

Tibia

C, SJ

Femur

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

8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm,
10,0 mm, 10,5 mm

13 mm

57 Kg

16 mm
13 mm
16 mm
13 mm
16 mm

114 kg
57 Kg
114 kg
57 Kg
57 Kg

45 mm

57 kg

75 mm
90 mm
45 mm
75 mm
90 mm
45 mm
75 mm

114 kg
114 kg
57 kg
114 kg
114 kg
57 kg
57 kg

25 mm

Yük taşımayan

45 mm

Yük taşımayan

10,7 mm, 11,5 mm, 12,5 mm
8,5 mm
10,7 mm, 12,5 mm
8,5 mm
10,7 mm
8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm,
10,0 mm, 10,5 mm
10,7 mm, 11,5 mm
12,5 mm
8,5 mm
10,7 mm
12,5 mm
8,5 mm
10,7 mm
165 - 210 mm
distraksiyon
öncesi uzunluk
8,5mm
225 - 300 mm
distraksiyon öncesi
uzunluk

J

Femur

Çivi Çapı

Tedavi Edilen
Ektremitenin IM Kanalı
Yüzeyine Maksimum
Mesafesi

Çivi Çapı
10,0
11,5
13,0
10,0
11,5
13,0

Precice Stryde Çivi için
Tedavi Edilen Ektremitenin IM
Kanalı Yüzeyine Maksimum
Mesafesi
13mm
16mm
16mm
70mm
85mm
100mm

Precice Kemik Taşıma Çivisi
Tedavi Edilen
Maksimum Hasta
Ektremitenin IM
Ağırlığı Taşıma
Çivi Çapı (mm)
Kanalı Yüzeyine
Kısmi dişli vidalarla
Maksimum Mesafesi
kullanım
10,0
19mm
11kg
11,5
19mm
86kg
13,0
19mm
114kg
10,0
64mm
11kgs
11,5
69mm
86kg
13,0
85mm
114kg

Maksimum Hasta
Ağırlığı
69 kg
91 kg
114 kg
69 kg
91 kg
114 kg

Maksimum Hasta
Ağırlığı Taşıma
Tamamen dişli vidalarla
kullanım
11kg
57kg
57kg
11kg
57kg
57kg
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Doktorunuz, Precice Plak Sistemi için uygun olup olmadığınızı görmek için aşağıdakileri kontrol
edecektir:
• Cihazın başarılı şekilde kullanımı ve çalıştırılmasını önleyebilecek enfeksiyon veya
osteopeni gibi kemik patolojik durumları.
• Gustilo-Anderson açık kırığı Sınıflandırma Derece IIIB veya IIIC kırığı olan hastalar
• Metal alerjileri ve duyarlılıkları.
• Femur için, cilt yüzeyinin Precice Plakaya mesafesi 38 mm'den fazla olan hastalar. Tibia
için, cilt yüzeyinin Precice Plakaya olan mesafesi 20 mm'den fazla olan hastalar.
• Precice Plaka yerleştirilmesini engelleyebilecek düzensiz kemik şekli/boyutu olan hastalar.
• Kan temini sınırlılığı, periferik vasküler hastalık veya yetersiz vaskülarite kanıtı gibi
durumları iyileşmeyi geciktirme eğiliminde olan hastalar.
• Postoperatif bakım talimatlarına uyma konusunda isteksiz veya yetersiz hastalar.
Doktorunuz, Precice Ayak Bileği Kurtarma Sistemi için için uygun olup olmadığınızı görmek
için aşağıdakileri kontrol edecektir:
• Cihazın başarılı şekilde kullanımı ve çalıştırılmasını önleyebilecek aktif enfeksiyon veya
osteopeni gibi kemik patolojik durumları.
• Kemikleri eklemlerin kaynaşmasına veya artrodezin stabilizasyonuna izin vermeye yetersiz
miktarda veya kalitede olan hastalar.
• Plantar pedi yetersiz olan hastalar.
• Asemptomatik subtalar eklemi intakt olan hastalar.
• Gustilo açık kırığı Sınıflandırma Derece IIIB veya IIIC kırığı olan hastalar.
• Metal alerjileri ve duyarlılıkları.
• Precice Ayak Bileği Kurtarma çivisinin yerleştirilmesini önleyecek düzensiz kemik çapı olan
hastalar.
• Oblitere bir medüller kanalı veya kan temini sınırlılığı, şiddetli periferik vasküler hastalık
veya yetersiz vaskülarite kanıtı gibi iyileşmeyi geciktirme eğiliminde olan diğer durumları
olan hastalar.
• Kemik uzunluğunda ciddi deformitesi olan hastalar
• Önemli tibial dizilim bozukluğu olan hastalar (sagital veya koronal planda >10 derece)
• Postoperatif bakım talimatlarına uyma konusunda isteksiz veya yetersiz hastalar.
• Tedavi edilen ekstremite yüzeyinin iç ilik boşluğuna maksimum mesafesi 25 mm'yi geçen
hastalar.
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6. CIDDI ZARAR GÖRMEMEK IÇIN NELERDEN KAÇINMANIZ
GEREKIR? (UYARILAR)

Bu bölümde ERC 4P ile ilişkili Uyarılar anlatılmaktadır. Bu, ERC 4P kullanırken ciddi hasar
görmekten kaçınmanıza yardım edecektir. ERC 4P kullanmadan önce bu uyarıların hepsini
okuyunuz.
1. * UYARI *
Uzatma uygulanan hastalarda gerçek distraksiyon uzunluğunu değerlendirmek için
haftalık röntgen görüntülemesi önerilir.
2. * UYARI *
Kompresyon sırasında ve sonrasında, kompresyon ve kemik iyileşmesini
değerlendirmek için röntgen görüntülemesi önerilir.
3. * UYARI *
Bu cihazı kullanmadan önce Harici Uzaktan Kumandaya özgü eğitim alınması
gereklidir. Harici Uzaktan Kumandayı sadece bu Kullanım Kılavuzu'na uygun
şekilde kullanın. Farklı bir kullanım yaralanma veya maddi zarar ile sonuçlanabilir.
4. * UYARI *
Bu ekipman radyo girişimine yol açabilir veya yakındaki ekipmanların çalışmasını
aksatabilir. Harici Uzaktan Kumandayı yeniden yönlendirmek veya yerini
değiştirmek veya konumu ekranlamak gibi hafifletici tedbirler almak gerekebilir.
5. * UYARI *
Bu cihaz Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ortamlarıyla uyum konusunda test
edilmemiştir ve bir MRI ünitesine girmemelidir.
6. * UYARI *
Kalp pili veya benzer medikal cihazı olanlar Harici Uzaktan Kumandayı tutmamalı
veya cihaza maruz kalmamalıdır. Güçlü manyetik alanlar bu cihazların çalışmasını
etkileyebilir.
7. * DİKKAT *
Nadir Toprak Mıknatısları Birliği, nadir toprak mıknatıslarını tutmanın herhangi
bir pozitif veya negatif sağlık etkisi olduğundan haberdar değildir. Ancak gebe
kadınların çok güçlü nadir toprak mıknatıslarını (ERC) tutmaları tavsiye
edilmemektedir
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8. * UYARI *
Harici Uzaktan Kumanda güçlü doğal mıknatıslar kullanmaktadır. Bu sistemin
yanlış kullanımı kişide ciddi yaralanmalara neden olabilir. Harici Uzaktan
Kumandayı daima sıkıca tutun ve çalışma alanınızdaki diğer nesnelerin farkında
olun. Harici Uzaktan Kumanda, diğer manyetik nesnelere fazla yaklaştırılması
durumunda elinizden çekilebilir veya diğer maddeler ona doğru çekilebilir.
Kullanmadan önce, çalışma alanının etrafında enstrüman ve aletler gibi metal
nesnelerden arındırılmış en az 60 santimetre mesafe olmasını temin edin. Bu, takı,
saat, anahtar ve cep telefonları gibi kişisel eşyaları kapsar. ERC'yi belirlenen çevrede
metal/manyetik nesnelerle kullanmayın.
9. * UYARI *
Bu ekipman hasar görmüşse, kırık mıknatıs parçalarının çok keskin olduğuna dikkat
edin. Kırık mıknatısları daima kalın koruyucu eldivenlerle tutun. ERC hasar
gördüyse Nuvasive Specialized Orthopedics ile irtibata geçin.
10. * UYARI *
Harici Uzaktan Kumandayı asla elektronik ortam veya cihazların yakınına
koymayın. Güçlü manyetik alan, disketler, kredi kartları, manyetik kimlik kartları,
kasetler, video bantlar veya buna benzer başka cihazlar gibi manyetik ortamlara
zarar verebilir. Ayrıca televizyonlara, video cihazlarına, bilgisayar monitörlerine
veya diğer tüplü ekranlara zarar verebilir.
11. * DİKKAT *
ERC'yi asla oksijen açısından zengin veya yanıcı bir ortamda çalıştırmayın.

12. * UYARI *
Bu cihazın içinde kullanıcıların bakım yapabileceği bir parça bulunmamaktadır.
Üniteyi açmayın. Bu, ciddi bireysel yaralanma veya ekipmanın zarar görmesiyle
sonuçlanabilir. Bakım sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
13. * UYARI *
ERC için yalnızca verilen şarj kablosunu kullanın. Sadece ERC için tedarik edilen
güç kablosunu kullanın. Güç kablosunu değiştirmek için Nuvasive Specialized
Orthopedics ile irtibata geçin.
14. * UYARI *
Bu ekipmanı yanıcı anestezik bulunan ortamlarda KULLANMAYIN.

15. * UYARI *
ERC, sadece implantın manyetik kısmında bulunan hastanın vücut alanının hemen
üzerine yerleştirilmelidir. ERC'yi vücudun diğer kısımlarının, örneğin
ferromanyetik malzemeler bulunabilecek implant içeren vücut kısımlarının yakınına
yerleştirmeyin. ERC hasta üzerinde aktif olarak kullanılmadığında daima koruyucu
kılıfı içinde tutulmalıdır.
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16. * UYARI *
ERC'yi çocukların yanında gözetimsiz bırakmayın. ERC, 18 yaşın altındaki kişiler
tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu cihazın 18 yaşın altında bir kişi
tarafından kullanılması, bir başka ameliyat gerekmesine neden olabilecek yanlış
kullanıma yol açabilir.
17. * DİKKAT *
Nörolojik/yumuşak doku hasarı delili bulunmamasına karşın, uzun bir distraksiyon
veya retraksiyon uzunluğu seansı reçete ederken hekim bunu göz önüne almalıdır.
18. * UYARI *
1 metre veya daha yüksekten düşürülürse ERC'yi çalıştırmayın.
Ünitede fiziksel hasar varsa (örn. beklenmeyen gürültü, çatlaklar) çalıştırmayın. Bu
meydana gelirse, lütfen üretici NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.'i arayın;
yedek bir ünite sağlanacaktır.
19. * UYARI *
ERC ünitesini adaptör kablosunu kullanarak kaldırmayın. Lütfen ERC ile iade edin.

20. * UYARI *
ERC'yi kullanırken doktorunuzun reçetesine ve talimatlarına DAİMA UYUN.
Reçetenize uymazsanız kemiğiniz uygunsuz şekilde iyileşebilir veya hiç
iyileşmeyebilir.
ERC'yi doktorunuzun reçete ettiğinden daha az sıklıkta kullanırsanız kemiğiniz
daha erken sertleşebilir. Ayrıca hedef uzunluğa erişmeden uzamayı veya kısalmayı
kesecektir. Bu gerçekleşirse, kemiğinizi doğru uzunluğa getirmek için bir başka
ameliyata ihtiyacınız olabilir.
ERC'yi doktorunuzun reçete ettiğinden daha fazla kullanırsanız kemiği çok hızlı
uzayabilir veya kısalabilir. Bu, kemiğinizin uygunsuz şekilde iyileşmesine veya hiç
iyileşmemesine neden olabilir. Bu gerçekleşirse, iyileşmeyecek olan kemiğinizi tedavi
etmek için bir başka ameliyata ihtiyacınız olabilir.
21. * UYARI *
ERC'yi DAİMA derinin üstüne implantın tam üzerine ve doğru doğrultuda
yerleştirin. ERC'yi bacağınız veya kolunuzun üzerinde yanlış konuma yerleştirmeniz
kemiğin doğru şekilde uzamaması veya kısalmamasıyla sonuçlanabilir. Kemiğiniz
doğru şekilde uzamıyor veya kısalmıyorsa çok erken sertleşebilir. Kemiğinizi doğru
uzunluğa getirmek için bir başka ameliyata ihtiyacınız olabilir.
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22. * UYARI *
ERC'yi aşağıdaki resimde gösterildiği gibi hastanın ayağına doğrultun.
Okuyabilmeniz için Görüntü Ekranı size dönük olmalıdır. ERC yanlış yöne dönük
ise PRECICE implant doğru şekilde uzamayacak veya kısalmayacaktır, bu nedenle
bir başka ameliyata ihtiyacınız olabilir. Bu şekil ERC'yi doğrultmak için doğru yönü
göstermektedir.

23. * UYARI *
Enfeksiyondan kaçınmak için ERC'yi cildinizdeki herhangi bir açık yaranın üzerine
yerleştirmeyin. Bir enfeksiyonu tedavi etmek için medikal girişim veya ameliyata
ihtiyacınız olabilir. Açık bir yara, cildinizdeki herhangi bir kesiktir.
24. * UYARI *
Yaşıyor olduğunuz herhangi bir ağrı veya rahatsızlığı daima doktorunuzla görüşün.
Bu tedavi birtakım ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir. Bu durum tedavinizin normal
bir parçası olabilir veya başka sorunların belirtisi olabilir. Ağrı veya rahatsızlık
yaşıyorsanız doktorunuz tedaviniz sırasında reçetenizi ayarlamak isteyebilir.
25. * UYARI *
ERC'yi kullanmadan önce daima doktorunuzdan veya hemşirenizden eğitim alın.
ERC'nin hatalı kullanılması kemiğinizin çok erken sertleşmesine veya hiç
sertleşmemesine neden olabilir. Bu, bir başka ameliyat ihtiyacı doğurabilir.
26. * UYARI *
Doktorunuzun tedaviniz sırasında bacağınıza veya kolunuza ne kadar ağırlık
verebileceğiniz konusundaki talimatlarına uyun. Bacağınıza veya kolunuza
doktorunuzu tavsiye ettiğinden daha fazla ağırlık uygularsanız implant zarar
görebilir veya kırılabilir. Bu, bir başka ameliyat ihtiyacı doğurabilir.
27. DİKKAT *
ERC'yi aşırı sıcak olabilecek alanların yakınında SAKLAMAYIN. Bu alanların
bazıları ısıtıcı veya şömine içerebilir. Aşırı sıcaklıklar 60ºC'nin üzeri veya -10ºC'nin
altı olabilir. ERC bu sıcaklıklarda test edilmemiştir ve düzgün çalışmayabilir. ERC
ile ilgili herhangi bir sorununuz olursa Sorun Giderme bölümüne başvurun.
28. DİKKAT *
Tüm hata mesajlarında aksiyon alın. Bir hata mesajı durumunda ne yapacağınızı
öğrenmek için Sorun Giderme bölümüne başvurun. Bir hata mesajı durumunda
aksiyon alınmaması ERC'nin düzgün çalışmamasına yol açabilir.
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7. RİSKLER NELERDİR
PRECICE implantın ekstremitenize implante edilmesi için yapılan ameliyatın riskleri vardır.
Anestezi ve cerrahi riskler, bir cerrahi prosedür geçiren herhangi bir hastanınkilerle aynıdır.
Belirtilen risklerin düzelmesi için ilave medikal veya cerrahi prosedür ihtiyacı doğabilir.
Anestezi ve ameliyat ile ilişkili riskler arasında:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ameliyat sırasında size verilen ilaçlara reaksiyon gösterebilirsiniz.
Ameliyat sırasında veya sonrasında bir enfeksiyon kapabilirsiniz.
Ameliyat sırasında veya sonrasında emboli atabilirsiniz.
Ameliyat kaynaklı sertlik veya sızı hissedebilirsiniz.
Ameliyat kaynaklı acı hissedebilirsiniz.
Ameliyat kaynaklı kanama geçirebilirsiniz.
İlaçlara alerjik reaksiyon gösterebilirsiniz.
Ameliyat sırasında sizi tedavi etmek için kullanılan cihazlara alerjik reaksiyon
gösterebilirsiniz.
Ameliyat kaynaklı felç geçirebilirsiniz.
Ameliyat kaynaklı kalp krizi (miyokard enfarktüsü) geçirebilirsiniz.
Ameliyat kaynaklı zatürre olabilirsiniz.
Ameliyat nedeniyle ölebilirsiniz.

Ekstremite uzatma/kısaltma prosedürünün içerdiği başka potansiyel riskler arasında:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kemiğinizi uzatılması veya kısaltılması nedeniyle acı hissedebilirsiniz.
Kemik gecikmeli kaynayabilir veya kaynamayabilir (kemik iyileşmeyebilir).
Vidalar çıkabilir veya kırılabilir.
Enfeksiyon olabilir.
İmplant arızalanabilir veya kırılabilir.
Kemik, uzatma veya kısaltma tamamlanmadan konsolide olabilir (sertleşebilir).
Ekstremitenizin yumuşak dokusunda, ağrıya yol açabilecek sertlik hissedebilirsiniz.
İmplantasyon yapılan ekstremiteyi kullanmamaktan dolayı kas zayıflığı
yaşayabilirsiniz.
Sinir yaralanması geçirebilirsiniz.

ERC kullanımı ile ilişkili ilave riskler arasında:
•
•
•

ERC'nin hatalı hizalanması veya hatalı konumlandırılması, implantın uzamamasına
veya kısalmamasına neden olabilir, bu da prematüre kemik konsolidasyonu ile
sonuçlanabilir.
ERC'nin yanlış doğrultuda yerleştirilmesi, reçete edilen tedavinin (uzatma/kısaltma)
yerine implantın tedavisinin tersine yol açabilir. İmplantın başlangıçta programlanan
uzunluktan daha az kısaltılamayacağına dikkat edin.
Fazla distrakte veya retrakte edilmesi, ERC'nin hekim tarafından hatalı
programlanmasından dolayı meydana gelebilir. Bu, kemiğinizin kaynamamasına yol
açabilir.
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8. ÜRÜN TANIMI
PRECICE Sisteminin (Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde, Precice Bone Transport
dahil, Precice Plate ve Precice Ankle Salvage) içerdikleri:
•
•
•

Bacak veya kol kemiğinizin içine yerleşen ve boyu ayarlanabilen bir implant
o Aktivatör, cihazın aktive edildiğinde uzunluğu değişebilen kısmıdır
Cihazı kemiğinize tutturan vidalar
Bir Harici Uzaktan Kumanda (ERC)

İmplantın, uzunluğu değiştirebilen "aktivatör" adında bir parçası bulunur.Aktivatörün, mıknatıs
ERC tarafından açıldığında, implantın uzamasına veya kısalmasına olanak veren küçük bir
mıknatısı vardır.ERC, büyük bir mıknatısı olan ve elde taşınır bir cihazdır.Aktivatördeki mıknatıs,
ERC bacağınızın veya kolunuzun üzerine yerleştirilip açıldığında açılır.İmplant uzadığında, bacak
veya kol kemiğiniz de uzayacaktır.İmplant kısaldığında, bacak veya kol kemiğiniz de kısalacaktır.

Proksimal Vidalar

ManyetikAktivatör
(implantin içinde)

Distraksiyon Çibuğu
Distal Vidalar

Şekil 1, Femura implante edilmiş PRECICE Cihazı
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a. Tedavinin öncesinde ve sonrasında neler olur?
Tedavinizin 4 aşaması bulunur.
1) İmplantasyon: Bu aşama, ameliyat olduğunuz zamandır. Doktorunuz PRECICE
implantı ekstremitenize implante eder.
2) Uzatma/Kısaltma: Bu aşamada bacağınızı veya kolunuzu her gün uzatacak ya da
kısaltacaksınız. Ameliyatınızdan 5 gün kadar sonra, ilk uzatma veya kısaltmanız için
doktorunuzu ziyaret edeceksiniz. Doktorunuz, bacağınız/kolunuzu uzatmak veya
kısaltmak üzere siz ERC'yi kullanırken sizi izleyecek ve varsa sorularınızı
yanıtlayacaktır. Evinizdeyken, bacağınızı/kolunuzu biraz uzatmak veya kısaltmak için
(genellikle günde 1 mm kadar) ERC'yi her gün kullanacaksınız. Doktorunuzun
talimatlarına uyduğunuzdan emin olun. İlerlemenizi kontrol etmek üzere yaklaşık
olarak haftada bir kez doktorunuzu ziyaret edeceksiniz. Ziyaretiniz sırasında
doktorunuz bacağınızın/kolunuzun röntgenini çekebilir.
3) Konsolidasyon: Bacağınız/kolunuz doğru uzunluğa
geldikten sonra, bacağınızı/kolunuzu her gün uzatmayı
keseceksiniz. Artık bacağınızı/kolunuzu iyileşmeye ve
güçlenmeye bırakacaksınız. Bu, konsolidasyon aşamasıdır.
Bu aşama sırasında, ilerlemenizi kontrol etmek üzere
doktorunuz yaklaşık olarak ayda bir kez sizi görecektir.
Doktorunuz size bacağınıza veya kolunuza ne kadar ağırlık
verebileceğinizi söyleyecektir. Doktorunuzun bütün
talimatlarına uymanız önemlidir.
PRECICE Tibia Cihazı

4) Çıkarma: PRECICE implantın, ameliyatınızdan sonra bir yıl içinde bacağınızdan veya
kolunuzdan çıkarılması gerekecektir. PRECICE implantı çıkarmak için doktorunuz
yeni bir ameliyat tarihi verecektir. Ameliyatınızdan sonra eve gitmek için yeterince
iyileşene kadar hastanede kalacaksınız. Ameliyatınızın ardından tamamen iyileştikten
sonra olağan yaşam tarzınızı ne zaman sürdürebileceğinizi size doktorunuz
söyleyecektir.

b. Ameliyat sonrasında neler olur?
•

İmplantasyon: PRECICE implantın ekstremitenize implante edilmesi için yapılan
ameliyattan sonra hastanede kalacaksınız. Evinize iyileştiğinizde gideceksiniz.
Uzatma veya kısaltmanızın yolunda gidip gitmediğini kontrol etmek için düzenli
olarak ofisi ziyaret edeceksiniz.
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Çıkarma Sonrası: PRECICE implantın ekstremitenizden çıkarılması için yapılan
ameliyattan sonra hastanede kalacaksınız. Evinize iyileştiğinizde gideceksiniz.

c. ERC'nizi Tanıyın.
ERC Çantanızın içinde ERC'yi ve Hasta Kılavuzunu bulacaksınız. ERC'nin kritik parçaları
aşağıda etiketlenmiştir:
Şarj Kablosu
Tibia
Tutamacı

Görüntü Ekranı
(dokunmatik ekran)

Taşıma Sapı

Hizalama Çizgileri

Şekil 2, PRECICE Sistemi için ERC.
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Şekil 3, ERC Çantası.
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9. ERC HAKKINDA
Bu bölüm, ERC'yi nasıl düzgün kullanacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

a. ERC'nin fonksiyonları nelerdir?
ERC'yi, ekstremitenizdeki PRECICE implantı uzatılmak veya kısaltılmak için
kullanacaksınız.

b. ERC'nin Tuşları ve Ekranları nelerdir?
ERC'nin Tuşları ve Ekranları

3

1

ERC 4P'nin arkası

2

1

Görüntü ekranı PRECICE sistemi hakkında bilgi göstermek için kullanılır. Ekranın
üstündeki çeşitli alanlara dokunarak kumanda edilebilir.

2

Hizalama çizgisi, ekstremite üstündeki işaretli konum kullanılarak ERC'yi PRECICE
implant üzerinde hizalamak için kullanılır.

3

Güç tuşu, ERC'yi açmak ve kapmak için kullanılır.
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10. İMPLANT TESPİT ÖZELLİKLERİ
ERC 4P'nin tedavi sırasında Preciceimplantının durumunu tespit edecek özellikleri
bulunmaktadır. Bu bölümde bu saptama özelliklerinin bir özeti verilmektedir:
-

Eşleşme Tespiti: ERC 4P tedavi sırasında implant mıknatısı dönüşünü tespit edebilir ve
kullanıcıya bu durum hakkında geri bildirim sağlayabilir. Tedavi sırasında gösterilen
implant uzunluğu bu duruma göre değişecektir.

-

Eşleşmeme Saptama: ERC 4P tedavi sırasında implant mıknatısı dönüyorsa veya yoksa
bunu tespit edebilir ve kullanıcıya bu durum hakkında geri bildirim sağlayabilir. Tedavi
sırasında gösterilen implant uzunluğu bu duruma göre değişecektir.

11. KURULUM TALIMATLARI. (TEDAVI ETMENIZDEN ÖNCE)
1. Tedavi edeceğiniz konumu seçin.

• Şarj
kablosunu
kullanıyorsanız,
ERC'nin
yakınında bir elektrik prizini olduğunu kontrol
edin.
• Tedaviyi yaparken oturacak rahat bir yer bulun.
• ERC tedavi alanının altmış (60) cmyakınında
elektronik cihaz veya içinde metal bulunan
eşyalar olmadığından emin olun. Bu elektronik
cihazlar zarar görebilir.
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2. TEDAVİ ALANINIZDAN BÜTÜN GEVŞEK METALLERİ ÇIKARTIN

• ERC'yi metal cisimlerin 60 cm yakınındayken
kullanmayın. Metal cisimler ERC'deki mıknatısa
son derece hızlı şekilde çekilebilir ve sizi
yaralayabilirler.
• Bir yere bağlı olmayan metal eşyaları alandan
uzaklaştırın (takılar, bıçaklar, anahtarlar, vs.).
Giysiler ve ayakkabılardaki fermuar ve düğmeler
kullanıma uygundur.
• Giysinizde ve vücudunuzdaki metal maddeleri
çıkarın.
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12. ERC NASIL KULLANILIR
Bu bölümde implantınızı uzatmak veya kısaltmak için ERC'nin nasıl kullanılacağı
anlatılmaktadır.

a) ERC’de gezinti
Bu simge hekime ERC'yi programlamak için ilgili ekranlara erişim izni
verir.

Bu simge kullanıcıya uzatma seansını başlatma izni verir.

Bu simge uzatma seansını durduracaktır.

Bu simge kullanıcının önceki ekrana geri gitmesine izin verir.

Bu simge kullanıcının sonraki ekrana gitmesine izin verir.

Bu simge kullanıcının daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna
başvurması gerektiğini belirtir.
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b) Güç Tuşu Işık Göstergeleri

Yanıp Sönen
Sarı

Yanıp sönen sarıışık ERC 4P'nin başlatılıyor olduğunu gösterir.

Yanıp Sönen
Sarı ve
Kırmızı

Sistem şarj edilmelidir. Güç kaynağını prize takın ve sistemi 15 dakika
şarj olmaya bırakın.

Sürekli Yanan
Yeşil
Yanıp Sönen
Yeşil
Sürekli Yanan
Kırmızı
Yanıp Sönen
Kırmızı
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Sürekli yanan yeşil ışık ERC 4P'nin güvenli durumda olduğunu
gösterir.
Yanıp sönen yeşilışık ERC 4P'nin tedavi için kullanılmaya hazır
olduğunu gösterir.
Sürekli yanan kırmızı ışık ERC 4P'deki motorun çalışmakta ve dahili
mıknatısın dönmekte olduğunu gösterir.
Yanıp sönen kırmızıışık ERC 4P'de bir hata olduğunu gösterir.
Hataların nasıl giderileceği konusunda Sorun Giderme bölümüne
bakınız.
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c)

Model: ERC 4P

Birden FAZLA İmplantınız Varsa.

Birden fazla implantınız varsa, tedaviye başlamadan önce her iki implant konumu arasında en
az 30 CM mesafe olduğundan emin olun.
ÇOKLU İMPLANT KULLANIMI
İÇİN

30 cm
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ERC'yi çalıştırmadan ÖNCE her bir
implant mıknatısı konumu arasında
minimum 30 cm olmasını sağlayın.
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Adım 1: ERC'yi açın.
ERC'NİN AÇILMASI
1

1. ERC'nin arkasındaki güç tuşuna
basın.

ERC'NİN ŞARJ KABLOSU
TAKILIYKEN AÇILMASI
2

2. Şarj kablosunu bir duvar prizine
takın.
3. Şarj kablosu soketini ERC'ye takın.

3

3
ERC 4P'nin arkası
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HOŞ GELDİNİZ EKRANI
ERC açıldığında gösterge aydınlanacak ve
birkaç saniye süresince hoş geldiniz ekranı
görünecektir. Bu ekranda herhangi bir şeye
basmanız gerekmez.
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Adım 2: Hasta Özetini Gözden Geçirin.
Bu bölümde, uzatma veya kısaltma seansınıza başlamadan önce ekranda göreceğiniz
görüntüleri açıklamaktadır.
HASTA ÖZETİ EKRANI
ERC açıldıktan sonra hasta özeti ekranı
gösterilecektir. Reçete bilgilerinin doğru
olduğundan emin olmak için hasta özeti ekranını
gözden geçirin.
1

1

2

2

"DAILY" ("GÜNLÜK") günlük tedavinin
tamamı için hekiminizin reçete ettiği
miktardır (örnekte 1,00 mm). Üstteki sayı
(örnekte 0,50) o gün uzattığınız veya
kısalttığınız miktardır.
"TOTAL" ("TOPLAM") hekiminizin
tedavinin tamamı için reçete ettiği toplam
miktardır (örnekte 50 mm). Üstteki sayı
(örnekte 43,50) ana kadar uzattığınız veya
kısalttığınız toplam miktardır.

Bu bilgileri gözden geçirdikten ve doğruluğundan
emin olduktan sonra, bir sonraki ekrana GİTMEK
için YEŞİL OKtuşuna basın. Bu bilgiler doğru
değilse derhal doktorunuzla irtibata geçin.
HASTA ÖZETİ EKRANI

3

3

Birden fazla implantınız varsa, ERC
uzatmak veya kısaltmak için dört (4) reçete
girişi yapılmasına izin verir. Hekiminiz
birden fazla reçete girişi yaptıysa,
seansınıza başlamadan önce her bir
reçetenin bir özeti görüntülenecektir.
Sürekli yanan mor veya turuncu renk
dolgulu segmentler tamamlanan seanslar
olup, yanın sönen segmentler
tamamlanacak olan güncel seanstır.
Ekranın alt kısmındaki "Page 1 of 2"
("Sayfa 1/2), ikinci bir sayfada başka
reçeteler olduğunu tespit edecektir.
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Bu bilgileri gözden geçirdikten bir sonraki ekrana
GİTMEK için YEŞİL OK tuşuna basın.
Görüntülenen bilgiler doğru değilse derhal
doktorunuzla irtibata geçin.

Adım 3: ERC'nin İmplant Mıknatısı ile Hizalanması.
İMPLANT KONUMU EKRANI

A
C

B

1

D

E
F

PRECICE implantların konumu için altı seçenek
vardır:
(A) Sol Tibia, (B) Sağ Tibia
(C) Sol Femur, (D) Sağ Femur
(E) Sol Humerus, (F) Sağ Humerus
1

İmplantınızın konumu görüntülenecektir.
Uzatılacak
ekstremite
mor
renkte
vurgulanacaktır. Bu örnek ekranda "SAĞ
FEMUR" vurgulanmıştır.

ERC'yi hizaladıktan sonra yanıp sönen YEŞİL GİT
tuşuna basın.
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ERC'NİN HİZALANMASI
1. ERC'yi ekranda gösterildiği gibi hastanın
ayağına doğrultun.
2. ERC'yi PRECICE implantın ve
bacağınızın üstünde ortalamak için
hizalama çizgilerini kullanın.
3. Seansı başlatmak için yanıp sönen
YEŞİL GİT tuşuna basın.
4. Artık seans başladı.
Sağ Femur Örneği

Sağ femur seansının örnek resmi.
Not: ERC'yi femurunuzun üstüne koymakta
rahatsızlık hissediyorsanız, bariyer olarak
yumuşak, ince bir yastık (kumaş) kullanmanız
uygundur.

Sağ Femur Örneği

Sağ tibia seansının örnek resmi.
Not: ERC'yi tibianızın üstüne koymakta
rahatsızlık hissediyorsanız, bariyer olarak
yumuşak, ince bir yastık (kumaş) kullanmanız
uygundur. Veya ERC'yi bacağınızın daha fazla
dışına doğru koyun.
ERC tibia için aşağıdaki gösterildiği gibi de
kullanılabilir.
Sağ Tibia Örneği
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Sağ tibia seansının bir başka örneği.
Not: ERC'yi tibianız üstüne önceki örnekteki
gibi koymaktan rahatsızsanız, ERC tibia için
gösterildiği gibi de kullanılabilir.

Sağ Tibia Örneği

ERC'NİN HİZALANMASI (Humerus)
1. Tedaviyi ikinci bir kişi veya hasta bakıcı
uygulamalıdır.
2. ERC'yi ekranda gösterildiği gibi hastanın
ayağına doğrultun ve hastanın koluna
götürün.
3. ERC'yi PRECICE implantın ve hastanın
kolunun üstünde ortalamak için hizalama
çizgilerini kullanın.
4. Seansı başlatmak için yanıp sönen
YEŞİL GİT tuşuna basın.
5. Artık seans başladı.
Sağ humerus seansının örneği.
Sağ Humerus Örneği
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Adım 4: Seansınızın başlatılması ve tamamlanması.
ERC artık çalışmaktadır ve uzatma veya
kısaltma seansınız başlamıştır.
1

2
1
3

2

4

3

4
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İlerleme
Çubuğu:
Hastanızın
ilerlemesini izlemek için, bu çubuk,
implant uzadıkça veya kısaldıkça
dolacaktır. Çubuk % 100 dolduğunda
implant reçete edilen miktara uzatılmış
veya kısaltılmıştır ve çalışmayı
durduracaktır.
Mesafe sayacı: Bu sayı, implant
uzadıkça veya kısaldıkça artacaktır. O
seans için reçete edilen uzunlukta
duracaktır.
Kalan süre: seansın tamamlanmasına
kalan süre miktarı.
Eşleşme simgesi: bu simge size
ERC'nin implant ile eşleştiğini bildirir.
İbre yeşil alanı işaret ettiğinde ve yeşil
renkli onay işareti göründüğünde
implant magneti ile eşleştiniz ve tedavi
etkin halde demektir. ERC, implant
magneti ile eşleşmediyse ibre kırmızı
bölgeyi işaret edecek ve kırmızı renkli
"X" işareti gözükecektir.
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Seans Tamamlandı!
Seans için reçete edilen uzunluğa erişildiğinde
ERC otomatik olarak duracaktır.
İmplantın
uzunluğunu
verilen
günlük
reçeteden daha fazla ayarlayamazsınız.
Seansınızı bitirmek için YEŞİL OK tuşuna
basın.

Bir seansı bitirdi fakat günlük uzatma veya
kısaltmanızı bitirmedi iseniz, SEANS
TAMAMLANDI
ekranı
gözükecektir.
Bununla birlikte seansınızın bir özeti de
gözükür.
1. Güç Tuşuna basarak ERC'nizi kapatın.
2. ERC'yi saklama çantasına koyun.
3. Çantayı kapatın ve mandalı ile
kilitleyin.
4. Emniyetli bir yerde, çocuklardan
uzakta saklayın.
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Hekiminiz tarafından o gün için reçete edilen
toplam uzunluğa (örnekte 1,00 mm) ulaşıldıysa
DAILY
COMPLETE
(GÜNLÜK
TAMAMLANDI) ekranı gözükecektir.
1. Güç Tuşuna basarak ERC'nizi kapatın.
2. Şarj kablosu kullanıldıysa ERC
tamamen şarj olana kadar ERC'yi açık
ve şarj kablosunu takılı bırakın.
3. ERC'yi saklama çantasına koyun.
4. Şarj olmuyorsa çantayı kapatın ve
mandalı ile kilitleyin. Şarj oluyorsa
kapağı yavaşça kapatın.
5. Çantayı
emniyetli
bir
yerde,
çocuklardan uzakta saklayın.
Hekiminiz tarafından reçete edilen toplam
uzunluğa (örnekte 50,00 mm) ulaşıldıysa
GOAL
COMPLETE
(HEDEF
TAMAMLANDI) ekranı gözükecektir.
1. Güç Tuşuna basarak ERC'nizi kapatın.
2. Şarj kablosu kullanıldıysa ERC
tamamen şarj olana kadar ERC'yi açık
ve şarj kablosunu takılı bırakın.
3. ERC'yi saklama çantasına koyun.
4. Şarj olmuyorsa çantayı kapatın ve
mandalı ile kilitleyin. Şarj oluyorsa
kapağı yavaşça kapatın.
5. Çantayı
emniyetli
bir
yerde,
çocuklardan uzakta saklayın.
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ERC'yi NuVasive Specialized Orthopedics,
Inc.'a iade edin.

Adım 5: Seansınız sırasında ERC'nin duraklatılması.
ERC'yi seans sırasında herhangi bir anda durdurabilirsiniz. Bunu yapmak zararlı değildir
çünkü ERC ilerlemenizi hatırlar. Tedavide duraklama yapmanız gerekirse aşağıdaki
talimatlara uyun.

1

Seansınız sırasında herhangi bir anda
KIRMIZI
DURDUR
tuşuna
basabilirsiniz. Bu, ERC'nin derhal
durmasına neden olacaktır.

1
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Kırmızı durdur tuşuna basıldıysa duraklatma
ekranı gözükecektir.
Seansınıza devam etmeye hazır olduğunuzda,
ERC'yi az önce uzatıyor olduğunuz
ekstremitenin
üzerinde
hizalayın.
REPOSITION ERC (ERC'Yİ YENİDEN
KONUMLANDIR)
ekranı
da
doğru
ekstremiteyi vurgulayacaktır. Bacağınız veya
kolunuzun üstündeki işaret üzerinde hizalama
çizgilerini kullanarak ERC'yi konumlandırın.
ERC'yi doğru olarak konumlandırdığınızda
seansı başlatmak için YEŞİL GİT tuşuna
basın.

Adım 6: Seansınız sırasında görebileceğiniz ekranlar.
ERC'yi kullanırken aşağıdaki ekranların herhangi birini görebilirsiniz.

REPOSITION ERC
(ERC'Yİ YENİDEN KONUMLANDIR)
ERC implanttaki mıknatıs ile eşleşmeyi veya
bağlantıyı kaybederse bu ekran gözükecektir.
1. ERC'nin üstündeki hizalama çizgilerini
kullanarak
ERC'yi
yeniden
konumlandırın. ERC'nin hizalanması
bölümüne bakınız.
2. Seansınızı sürdürmeye hazır olduğunuzda
YEŞİL Git tuşuna basın.
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İMPLANT DURUMU SİMGELERİ

1

Aşağıdakiler gerçekleştiğinde IMPLANT DURUMU
simgelerinden biri görüntülenecektir: SENSOR ON
(SENSÖR AÇIK) özelliği seçilmiştir ve tedavi seansı
devam etmektedir. İMPLANT DURUMU simgeleri
In-Progress (Sürüyor) veya Uncoupled (Eşleşmedi)
olarak görüntülenecektir.
1

EŞLEŞMEDİ: Bu simge, ERC'nin seans
sırasında implant mıknatısı ile bağlantı
kurmadığı anlamına gelir.

2

EŞLEŞTİ: Bu simge, ERC'nin seans
sırasında implant mıknatısı ile bağlantı
kurduğu anlamına gelir.

2
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13. ERC'NIN ŞARJ EDILMESI
ERC'nin, tedavi sırasında herhangi bir anda şarj edilmesi gerekebilir. ERC size ne zaman şarj
edilmesi gerektiğini iki durum için gösterecektir: 1) Low Battery (Düşük Batarya Seviyesi)
ve 2) Critical Battery (Kritik Batarya Seviyesi). ERC'yi şarj etmeniz gerekirse aşağıdaki
talimatlara uyun.
LOW BATTERY (DÜŞÜK BATARYA
SEVİYESİ) DURUMU:
2

1

ERC bataryasının DÜŞÜK olduğunu
gösteren bir mesaj görüntülenecektir.

1
2

3

Düşük batarya durumu SARI renkli
batarya simgesi ve iki batarya çubuğu ile
gösterilir.

Bataryayı şarj etmek için şarj kablosunu
ERC'ye ve duvar prizine takın.

ERC'yi taktığınızda YEŞİL OK tuşuna
basın.

3
ERC 4P'nin arkası
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CRITICAL BATTERY (KRİTİK
BATARYA SEVİYESİ) DURUMU:

5
4

4

5

ERC bataryasının KRİTİKSEVİYEDE
olduğunu
gösteren
bir
mesaj
görüntülenecektir.

Ayrıca, batarya simgesi KIRMIZI renk
alacak ve bir batarya çubuğu kalacaktır.

Bataryayı şarj etmek için ERC'yi prize
takmanız şarttır.

CRITICAL BATTERY (KRİTİK
BATARYA SEVİYESİ) DURUMU:

5

ERC'yi prize taktığınızda hata ekranını
geçmek ve kaldığınız yerden devam etmek
için YEŞİL OK tuşuna basarak önceki

seansınızı sürdürebilirsiniz.

5
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TEDAVİDEN SONRA ŞARJ ETMEK
6
6

Bir seans tamamlandığında ve şarj
kablosu ERC'ye bağlı olduğunda ekranda
bu mesaj belirecektir.
1. ERC'yi açık ve prize takılı bırakın.
2. Kablo bağlı ve prize takılıyken
ERC'yi çantaya koyun.
3. Çantanın kapağını ERC'nin üzerine
hafifçe bırakın. Çantayı şarj
kablosunun üzerinde mandalla
kapatmayın.
4. YEŞİL OK tuşuna basın.

INCORRECT POWER SUPPLY
(YANLIŞ GÜÇ KAYNAĞI)
7

7

ERC'ye yanlış şarj kablosu takılıysa bu
mesaj gözükecektir.

ERC'ye birlikte tedarik edilen şarj
kablosunu takın.
ERC'ye uygun şarj kablosunu taktığınızda
YEŞİL OK tuşuna basın.
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14. İNCELEME, TEMIZLEME, SAKLAMA VE DIĞER BILGILER
a.

ERC'nin İncelenmesi.
• Her kullanımdan önce ERC'nin parçalarının hepsinin durumunu kontrol edin. Açıkta
teller, gözle görülür çatlaklar, gevşek bileşenler veya hasar varsa değiştirilmesi için
doktorunuzu arayın.
• ERC'nin servisini kullanıcının yapabileceği parçası yoktur. ERC'yi açmaya teşebbüs
etmeyin.

b.

Temizlik.
• Temizlemek ve dezenfekte etmek için %70 İzopropil Alkol temizleme bezi veya
eşdeğeri Dezenfektan mendil ile silin. ERC'yi tekrar çantasına koymadan önce tüm
parçaların kuru olduğundan emin olun. ERC'yi ve içindekileri iade etmeden önce
ERC'yi temizleyiniz ve dezenfekte ediniz.
• ERC'yi çöpe atmayın. ERC'yi ve içindekileri saklama çantası içinde NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc.'a iade ediniz.

c.

Seyahat ve Uluslararası Kullanım.
• Tedaviniz sırasında seyahat etmeniz tavsiye edilmemektedir. Seyahat etmeniz
gerekliyse önce doktorunuza danışın.Uzatma veya kısaltma sırasında ülke dışına
seyahat ediyorsanız, doktorunuzdan size gideceğiniz ülkede çalışacak bir ERC
vermesini isteyin.
• ERC "Kabin Bagajı" olarak kabul edilmemektedir. Uçak ile yolculuk yapıyorsanız
ERC'nin kayıtlı bagaj ile birlikte konulması gerekmektedir. NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc.'ın ERC ile birlikte uçak yolculuğu yapılmasına izin verilmesi için
havayolu şirketine verilebilecek bir belgesi bulunmaktadır.Gerekirse NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin.

Ünitenin Bertaraf Edilmesi:
Harici Uzaktan Kumadayı çöpe atmayın. Koruyucu çantası içinde NuVasive
Specialized Orthopedics'e iade edin veya bertaraf etme talimatları için arayın.
Bu ekipmanı yakmayın. ERC 4P, tutuşması durumunda aşırı yüksek ısıda yanan bir
nadir toprak mıknatısı ihtiva eder.
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d.

ERC'nin şarj edilmediği sırada saklanması

e.

ERC'nin şarj edilirken saklanması

KULLANILMADIĞI ZAMANLARDA ERC VE ŞARJ KABLOSU ÇANTASINDA VE
ÇOCUKLARDAN UZAKTA SAKLANMALIDIR.
1. ERC ve şarj kablosunu saklama çantasına
yerleştirin.
2. Tüm parçaların çantanın içinde
olduğundan ve çantanın kenarlarına
sıkışmadığından emin olun.
3. Çantayı kapatın ve mandallayarak
kilitleyin.
4. ERC kapalı saklama çantasının içindeyken
ERC'nin yakınında metaller bulunabilir.
5. Çantayı iç mekanda saklayın. ERC'yi bir
ısıtıcı, şömine veya aşırı sıcaklıkları
olabilecek başka alanların yakınında
saklamayın. (ERC'yi 60ºC'nin üzerindeki
veya-10ºC'nin altındaki sıcaklıklarda
saklamayın).
KULLANILMADIĞI ZAMANLARDA ERC VE ŞARJ KABLOSU ÇANTASINDA VE
ÇOCUKLARDAN UZAKTA SAKLANMALIDIR.
1. İki seans arasında şarj ederken, ERC'yi
saklama çantasına yerleştirin ve ERC'yi
açık bırakın.
2. Tüm parçaların çantanın içinde
olduğundan ve çantanın kenarlarına
sıkışmadığından emin olun.
3. Şarj kablosu bir prize takılı ve ERC'ye
bağlı iken çantayı kapatıp mandalla
KİLİTLEMEYİN. Çantayı mandalla
kilitlemek şarj kablosunu koparabilir.
4. Çantanın kapağını ERC'nin üzerine hafifçe
bırakın.
5. ERC kapalı saklama çantasının içinde ve
kapak ERC'nin üzerini örterken ERC'nin
yakınında metaller bulunabilir.
6. Çantayı iç mekanda saklayın. ERC'yi bir
ısıtıcı, şömine veya aşırı sıcaklıkları
olabilecek başka alanların yakınında
saklamayın. (ERC'yi 60ºC'nin üzerindeki
veya -10ºC'nin altındaki sıcaklıklarda
saklamayın).
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15. DURUMUNUZ HAKKINDA DAHA FAZLA BILGI.
Yaşam Tarzı Değişiklikleri.
Tedavinizin tamamı boyunca aktivitelerinizi sınırlayın ve bacağınız veya kolunuza ağırlık
bindirmemeye çalışın.Sert aktiviteler ve bacağınız veya kolunuza ağırlık bindirmek
yaralanmaya yol açabilir. Ayrıca implantın kırılmasına neden olabilir. Tedaviniz boyunca
ekstremiteniz üzerine fazla ağırlık bindirmenizi önlemek için doktorunuz size koltuk
değnekleri veya tekerlekli sandalye kullandırabilir. İmplantınız kolunuzdaysa, doktorunuz bir
askı kullanmanızı tavsiye edebilir.
İmplantınızın bulunduğu süre boyunca yüksek etkili sporlara katılmayın. Ağır sporlara örnek
olarak ağırlık kaldırma, yuvarlanma, jimnastik veya kürek çekme dahildir. Doktorunuz size
onay verdiğinde bu sporları yapabilirsiniz.
Çeşitli tedavi aşamaları sırasında geçireceğiniz yaşam tarzı değişikleri şunlardır:
İmplantasyon: Hastaneye yatırılacaksınız, cerrahi prosedürünüzden sonra hastanede
kalmanız gerekebilir. Bu süre genellikle 5 gündür. Bu süre boyunca aktiviteleriniz sınırlı
olacak ve evinizde bulunmayacaksınız.
Uzatma/Kısaltma: Bu aşama sırasında doktorunuz size implantlı ekstremitenize ağırlık
bindirmemenizi salık verecektir. Aşağılarda yer alan ekstremiteler için gezinme sırasında
kullanmak üzere koltuk değnekleri veya tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyabilirsiniz.
İlerlemenizi kontrol etmek üzere doktorunuzu düzenli olarak ziyaret edeceksiniz
(genellikle haftada bir kez).
Konsolidasyon: Bu aşama sırasında hala implantlı ekstremitenize ağırlık bindirmemeniz
gerekecektir. Ağırlık taşıma yetiniz hakkında doktorunuz size bilgi verecektir. Koltuk
değnekleri veya tekerlekli sandalyeye hala ihtiyaç duyacak ve aşağı yer alan ekstremite
implantları için sınırlı hareketliliğiniz olacaktır. Ayrıca ilerlemenizi kontrol etmek üzere
doktorunuzu düzenli olarak ziyaret etmeniz gerekecektir (genellikle ayda bir kez).
Çıkarma: Kemiğiniz iyileştikten sonra PRECICE implantı çıkarmak için yeni bir ameliyat
olmanız gerekecektir. Bu süreçte toparlanmanız için hastaneye yatırılacaksınız. Bu süre
boyunca aktiviteleriniz sınırlı olacak ve evinizde bulunmayacaksınız.
Bakım Rejimine Uyma Gereği.
Doktorunuz tarafından verilen tedavi programına ve reçeteye uymanız önemlidir. Gerekli
olduğunda bu talimat kılavuzuna başvurun. Doktorunuzun talimatlarına uymazsanız
PRECICE implant düzgün şekilde uzamayabilir veya kısalmayabilir. İlave ameliyat
gerekebilir.
Düzenli muayeneler için ne zaman gelmeniz gerektiğini doktorunuz söyleyecektir. Genellikle,
uzatma veya kısaltma sırasında doktorun muayenehanesine haftada bir kez gideceksiniz.
Konsolidasyon sırasında yaklaşık ayda bir kez gideceksiniz. ERC'niz arızalanırsa başka bir
ERC ile değiştirilmesi için doktorunuzu arayın.
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Yaşıyor olduğunuz herhangi bir ağrı veya rahatsızlığı doktorunuzla görüşün. Ağrı veya
rahatsızlık yaşıyorsanız doktorunuz tedaviniz sırasında reçetenizi ayarlamak isteyebilir.
Tedaviniz hakkında sorularınız olursa doktorunuzla konuşun. Doktorunuz ayrıca PRECICE
Sistemi hakkında daha fazla bilgi de sunabilir.

16. SORUN GIDERME. (HATALAR)
Bu bölümde ERC'yi kullanırken karşılaşabileceğiniz sorunlar ve onları nasıl giderebileceğiniz
verilmektedir.
Bir sorunu gideremezseniz yardım için doktorunuzu arayın.
a)

Sorun Çözme
Sorun.

Bir tedaviyi
kaçırdınız.

Olası Nedeni.
Tedavi seansınızı
unuttunuz.

Olası Çözümü.
Yardım için doktorunuzu arayın.
1.

Görüntü ekranı
aydınlanmıyor.

ERC'nin gücü yok.
2.

Şark kablosunu ERC'ye ve çalışan bir
prize takarak ERC bataryasının şarj
edildiğinden emin olun.
Şarj kablosu takılı ise adaptörü başka
bir prize takmayı deneyin.

ERC hasar gördü.

Contact
NuVasive
Specialized
Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin.

ERC kırıldı veya
hasar gördü.

ERC kazara düştü.

ERC'yi kullanmayın. Başka bir ERC ile
değiştirilmesi için doktorunuzu arayın.

Reçeteniz yanlış.

Reçeteniz yanlış
programlanmış.

Doktorunuzla irtibata geçin.

Seans gerekmiyor
ekranı çıkıyor
(Seans
Tamamlandı).

Günlük reçetenize
ulaştınız.

Ertesi günü bekleyin. (Günlük maksimum
değer, 24 saatlik bir zamanlayıcı kullanarak
hesaplanmaktadır)
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Model: ERC 4P

Hata Kodları

Reçetenizle ilgili sorular için hekiminizle irtibata geçin. ERC ile ilgili sorular için, 855-435-5477
numaralı telefondan NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. ile iletişime geçin.
ERC HATA KODLARI

HATA EKRANI
ERC'de bir arıza varsa bu ekran gözükecektir.
Hata koduna göre hekiminizle veya NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin ve Hata
Kodu Numarasını bildirin. Size ilave talimatlar
verecek ve muhtemelen yedek bir ERC
göndereceklerdir.

OLASI HATA KODU

Kod 020

TANIM

Güç Tuşu Sıkışması

Kod 021

ERC Arızası

Kod 064

ERC Arızası

Kod 069
Kod 071
Kod 083
Kod 084

ERC Arızası
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NE YAPILACAK
Güç Tuşu sıkışırsa bu hata gerçekleşecektir. Güç tuşunun
ERC açıkken basılı kalmamasını sağlayın. Bu hata devam
ediyorsa ERC'nin değiştirilmesi gerekmektedir.
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. ile irtibata
geçin.
Güç kaynağını çıkarın ve güç tuşu LED'i sönene kadar güç
tuşuna basıp birkaç saniye boyunca basılı tutun. Birkaç
dakika boyunca göstergenin kapanmasını bekleyin ve
sonra ERC'yi açın.
Güç tuşuna basarak veya basılı tutarak ERC'yi kapatın ve
sistemi yeniden başlatın. Bu hata devam ediyorsa ERC'nin
değiştirilmesi gerekmektedir. NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin.
ERC'nin değiştirilmesi gerekmektedir. NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin.
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Kod 85

Bileşen Hatası

Code 86
Code 87
Code 88
Code 89

ERC Arızası

Kod 93

Motor Hatası

Kod 94

Kod 100

Kod 104

Kod 105

Kod 106

Kod 114
Kod 116
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Motor Hatası

Sistem Hatası

Yanlış Motor Çalışması
hatası

Yanlış Motor Çalışması
hatası

Motor Dönmüyor Hatası

Motor Dönüyor Hatası

Model: ERC 4P
ERC'ye takılı olan şarj kablosu arızalandıysa bu hata
meydana gelir. ERC'yi kapatın ve şarj kablosunu çıkarın.
ERC'nin değiştirilmesi gerekmektedir. NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin.
ERC'nin değiştirilmesi gerekmektedir. NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin.
Bu hata ERC motoru çok hızlı çalıştığında ortaya çıkar.
ERC'yi kapatın. ERC'ye takılı ise şarj kablosunu çıkarın.
ERC'nin değiştirilmesi gerekmektedir. NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin.
Bu hata ERC motoru çok yavaş çalıştığında ortaya çıkar.
Güç tuşuna basarak veya basılı tutarak ERC'yi kapatın ve
sistemi yeniden başlatın. Bu hata devam ediyorsa ERC'nin
değiştirilmesi gerekmektedir. NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin.
Bu hata ERC ile bir sistem iletişim arızası varsa ortaya
çıkar. Güç tuşuna basarak veya basılı tutarak ERC'yi
kapatın ve sistemi yeniden başlatın. Bu hata devam
ediyorsa ERC'nin değiştirilmesi gerekmektedir. NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin.
Bu hata motorun çalışmaması gereken bir zamanda
çalıştığı tespit edilirse ortaya çıkar. ERC'yi derhal
vücudun üstünden çekin, çantasına yerleştirin, kapatmak
için Güç Tuşuna basın ve basılı tutun. Kapandıktan sonra
cihazı yeniden başlatmaya çalışın. Cihaz yeniden
başlamazsa ERC'nin değiştirilmesi gerekmektedir çünkü
motor düzgün çalışmamaktadır. ERC'nin değiştirilmesi
gerekmektedir. NuVasive Specialized Orthopedics,
Inc. ile irtibata geçin.
Bu hata terapi sırasında motorun ters yönde çalıştığı tespit
edilirse ortaya çıkar. ERC'nin değiştirilmesi
gerekmektedir. NuVasive Specialized Orthopedics,
Inc. ile irtibata geçin.
Bu hata terapi sırasında motorun dönmediği algılanırsa
ortaya çıkar. ERC'nin değiştirilmesi gerekmektedir.
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. ile irtibata
geçin.

Güç butonuna basarak veya butonu tutarak gücü
kapatın ve sistemi yeniden başlatın. Bu hata devam
ederse, ERC'nin değiştirilmesi gerekmektedir. NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin.
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Kod 121

Kod 130

Kod 131

Motor Arızası Hatası

Sıcaklık Çok Yüksek

Sıcaklık Çok Soğuk

Kod 140
Kod 141

Batarya Hatası

Kod 142

Batarya Hatası

Kod 143

Kod 144

Kod 145

Batarya Çok Sıcak
Hatası

Batarya Hatası

Düşük Batarya Hatası

Kod 146

Batarya Hatası

Kod 147

Batarya Hatası
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Model: ERC 4P
Bu hata motorda bir sorun algılanırsa ortaya çıkar. Bu,
motor uzun süreyle çalışıyor olduğunda gerçekleşebilir.
Motora soğuması için zaman verin. Güç butonuna
basarak veya basılı tutarak ERC'yi kapatın ve sistemi
yeniden başlatın. Bu hata devam ediyorsa ERC'nin
değiştirilmesi gerekmektedir. NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin.
Bu hata ERC 4P'nin sıcaklığı çok yüksek olduğunda
ortaya çıkar. ERC'nin daha serin bir ortama konulması ve
soğumasına izin verilmesi gerekmektedir. Bu hata devam
ediyorsa ERC'nin değiştirilmesi gerekmektedir.
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. ile irtibata
geçin.
Bu hata ERC 4P'nin sıcaklığı çok soğuk olduğunda ortaya
çıkar. ERC'nin daha sıcak bir ortama konulması ve
ısınmasına izin verilmesi gerekmektedir. Bu hata devam
ediyorsa ERC'nin değiştirilmesi gerekmektedir.
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. ile irtibata
geçin.
Bu hata pil arızalandığında ortaya çıkar. ERC'nin
değiştirilmesi gerekmektedir. NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin.
Batarya arızalıysa bu gerçekleşecektir. ERC kullanımı için
güç kaynağını prize takın.
Bu hata ERC pili çok sıcak olduğunda ortaya çıkar.
ERC'nin daha serin bir ortama konulması ve soğumasına
izin verilmesi gerekmektedir. Bu hata devam ediyorsa
ERC'nin değiştirilmesi gerekmektedir. NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin.
ERC'nin değiştirilmesi gerekmektedir. NuVasive
Specialized Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin.
Bu hata pil zayıfsa ortaya çıkar. Şarj kablosunu ERC'ye
takın. Bu hata devam ediyorsa ERC'nin değiştirilmesi
gerekmektedir. NuVasive Specialized Orthopedics,
Inc. ile irtibata geçin.
Bu hata pil arızalandığında ortaya çıkar. ERC'nin
değiştirilmesi gerekmektedir. NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin.
Batarya şarjı arızalıysa bu gerçekleşecektir. ERC
kullanımı için güç kaynağını prize takın.
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Kod 200
Kod 201

Sistem Hatası

17. SPESİFİKASYONLAR

Model: ERC 4P
Güç tuşuna basarak veya basılı tutarak ERC'yi kapatın ve
sistemi yeniden başlatın. Bu hata devam ediyorsa ERC'nin
değiştirilmesi gerekmektedir. NuVasive Specialized
Orthopedics, Inc. ile irtibata geçin.

Tanım
Gösterilen Hareketin Doğruluğu1

Değer
±% 10 + ±0,3

Birim
mm

Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Bağıl Nem Seviyesi
Depolama Sıcaklığı
Depolama Bağıl Nem Seviyesi

5 – 35
30 – 95 (Yoğuşmasız)
-10 – 60
5 – 95 (Yoğuşmasız)

o

Çekilen Güç Gerilimi (Monofaze)
Çekilen Güç Frekansı
Çekilen Güç Akımı (Maksimum)

80 - 230
47 / 63
1

VAC
Hz
A

Ağırlık: ERC 4P
Taşıma Çantasıyla birlikte ERC 4P

3,4 (7,5)
10,4 (22,9)

kg (lbs)
kg (lbs)

Tanım
Şok Koruma sınıfı.
Uygulamalı Parça Tipi Şok
& Kaçak Akımı.
Defibrilasyon Sınıfı.
Anestezik Kullanımı.
IP Koruma sınıfı.
Sterilizasyon Yöntemi.
Kirlilik Derecesi.
Aşırı Gerilim Kategorisi.
IP Koruma sınıfı.
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C
%
o
C
%

Değer
Class II, koruyucu toprak olmaksızın, çift yalıtımlı.
BF (Basit Yüzer) Tip.
Defibrilatörden Etkilenmeyen sınıf Değildir.
Bu ekipmanı yanıcı anestezik bulunan ortamlarda
KULLANMAYIN. (ne AP ne de APG)
IPXO Sıvı girişine karşı korumasız
Steril Değildir.
Kirlilik Derecesi 2 (Ofis Ortamı).
Kategori II.
IPX0 Sıvı girişine karşı korumasız
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Kılavuz ve üretici beyanı - elektromanyetik emisyonlar
ERC, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri veya ERC'nin
kullanıcısı, böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
Emisyon testi
Uygunluk
Elektromanyetik ortam - kılavuz
ERC, normal çalışma sırasında istemsiz elektromanyetik
enerjiyi meskenlerde veya doğrudan düşük gerilimli güç
RF emisyonları
besleme şebekesine bağlı tesislerde kullanım için
B Sınıfı
CISPR 11
uygunluğuna izin verilen limitlere kadar yayabilir.
RF emisyonları
CISPR 11
Harmonik emisyonlar
IEC 61000-3-2
Gerilim dalgalanmaları
/ titrek emisyonlar
IEC 61000-3-3

B Sınıfı
Uygundur

ERC, meskenler ve mesken amaçlı kullanılan binaları
besleyen düşük gerilimli enerji şebekesine doğrudan bağlı
olanlar dahil bütün tesislerde kullanıma uygundur.

Uygundur

Kılavuz ve üretici beyanı - elektromanyetik bağışıklık
ERC, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri veya ERC'nin
kullanıcısı, böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
Bağışıklık testi
IEC 60601
Uygunluk
Elektromanyetik ortam - kılavuz
test seviyesi
seviyesi
Elektrostatik
± 2, 4, 6 kV temas
Zeminler ahşap, beton veya karo
boşalma (ESD)
seramik olmalıdır. Zemin sentetik
IEC 61000-4-2
± 2, 4, 8 kV hava
malzeme ile kaplıysa bağıl nem en
Uygundur
az % 30 olmalıdır.
± 2, 4, 8 kV (dolayl, HCP
and VCP)
Elektriksel hızlı
güç besleme hatları için ± 2
Ana şebeke güç kalitesi tipik ticaret
geçici rejim patlama
kV
Uygundur
veya hastane ortamına uygun
IEC 61000-4-4
giriş/çıkış hatları için ± 1 kV
olmalıdır.
Darbe gerilimi
hattan/hatlardan hatta/hatlara
Ana şebeke güç kalitesi tipik ticaret
IEC 61000-4-5
± 1 kV
veya hastane ortamına uygun
Uygundur
hattan/hatlardan toprağa ± 2
olmalıdır.
kV
Enerji besleme giriş
Ana şebeke güç kalitesi tipik ticaret
Kısa Duraklamalar:
hatlarındaki ani
veya hastane ortamına uygun
gerilim düşmeleri,
olmalıdır. ERC'nin kullanıcısının
½ çevrimde % 0
kısa kesintiler ve
enerji şebekesindeki kesintiler
1 çevrimde % 0
Uygundur
gerilim değişiklikleri
sırasında sürekli kullanması
50Hz için 25 döngüde %70
IEC 61000-4-11
gerekiyorsa, ERC'nin bir kesintisiz
60Hz için 30 döngüde %70
güç kaynağından veya bir aküden
güç alması tavsiye edilir.
Güç frekansı (50/60
3 A/m
Güç frekansı manyetik alanları en
Hz) manyetik alanı
az tipik ticaret veya hastane
Uygundur
IEC 61000-4-8
ortamındaki konum özelliklerinde
olmalıdır.
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Kılavuz ve üretici beyanı - elektromanyetik bağışıklık
ERC, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri veya ERC'nin
kullanıcısı, böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
BAĞIŞIKLIK
IEC 60601 TEST
Uygunluk
Elektromanyetik ortam - kılavuz
testi
SEVİYESİ
seviyesi
Portatif ve mobil RF iletişim ekipmanları, kabloları da
dahil olmak üzere, P003 Harici Ayarlama Cihazının
herhangi bir parçasına vericinin frekansı için uygulanan
denklemden hesaplanan tavsiye edilen ayrım
mesafesinden daha yakında kullanılmamalıdır.
Tavsiye edilen ayrım mesafesi
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃
İletimli RF
3 Vrms
3 Vrms
IEC 61000-4-6

150 kHz ila 80 MHz

Işınımlı RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz ila 2,5 GHz

3 V/m

𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 80 MHz ila 800 MHz
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 800MHz ila 2,5 GHz

P, vericinin üreticisine göre vericinin vat cinsinden (W)
maksimum çıkış gücü değeri ve d, metre cinsinden (m)
tavsiye edilen ayrım mesafesidir.
Sabit RF vericilerinin bir elektronik alan tetkikiylea
belirlenen alan şiddetleri, her bir frekans aralığındaki
uygunluk seviyesinden düşük olmamalıdır.b
Aşağıdaki simge ile işaretlenmiş ekipmanların etrafında
girişim meydana gelebilir:

NOT 1: 80 MHz ila 800 MHz aralığında, daha yüksek olan frekans aralığı geçerlidir.
NOT 2: Bu yönergeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım, yapılar, cisimler ve insanlardan
gelen absorpsiyon ve yansımadan etkilenir.
a Telsiz (hücresel/kablosuz) telefonlar ve karasal radyolar, amatör telsiz, AM ve FM radyo yayınları ve TV
yayınları için baz istasyonlarından gelen sabit vericilerin alan şiddetleri, teorik olarak düşük yanılma payıyla
tahmin edilemez. Sabit RF vericilerden kaynaklanan elektronik ortamı değerlendirmek için bir elektronik alan
tetkiki göz önüne alınmalıdır. ERC'nin kullanıldığı konumda ölçülen alan şiddeti yukarıdaki RF uygunluk
seviyesini aşıyorsa, normal çalıştığını doğrulamak için ERC gözlenmelidir. Anormal çalışma gözlenmesi
durumunda, Harici Ayarlama Cihazının yeniden yönlendirilmesi veya yerinin değiştirilmesi gibi ilave tedbirler
gerekebilir.
b 150 kHz ila 80 MHz aralığının üzerinde, alan şiddeti 3 V/m'den düşük olmalıdır.
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Portatif ve mobil RF haberleşme ekipmanları ile P003 Harici Ayarlama Cihazı arasında tavsiye edilen
ayrım mesafeleri
ERC, RF bozulmalarının kontrol edildiği bir elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri
veya ERC'nin kullanıcısı, portatif ve mobil RF haberleşme ekipmanları ile ERC arasında haberleşme
ekipmanlarının maksimum çıkış gücüne göre aşağıda tavsiye edilen minimum ayrım mesafesini koruyarak
elektronik girişimi önleyebilir.
Vericinin nominal çıkış gücü
Vericinin frekansına göre ayrım mesafesi
W
m
150 kHz ila 80 MHz
80 MHz ila 800 MHz
800 MHz ila 2,5 GHz
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1,0
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Nominal maksimum çıkış gücü yukarıdaki listede verilmeyen vericiler için tavsiye edilen metre cinsinden (m) d
ayrım mesafesi, P, vericinin üreticisine göre vericinin vat cinsinden (W) maksimum çıkış gücü iken, vericinin
frekansı için geçerli olan denklem kullanılarak tahmin edilebilir.
NOT 1: 80 MHz ila 800 MHz aralığında, daha yüksek olan frekans aralığı için olan ayrım mesafesi geçerlidir.
NOT 2: Bu yönergeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım, yapılar, cisimler ve insanlardan
gelen absorpsiyon ve yansımadan etkilenir.
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