
Het PRECICE® intramedullair beenverlengingssysteem (Intramedullary Limb Lengthening, IMLL) 
bestaat uit een implanteerbare intramedullaire pen, borgschroeven, herbruikbare instrumenten 
en een handheld externe afstandsbediening (External Remote Controller, ERC). De PRECICE-pen 
is een voor eenmalig gebruik bestemd, steriel hulpmiddel dat met behulp van de instrumenten en 
borgschroeven chirurgisch wordt geïmplanteerd. Na de implantatie wordt de ERC dagelijks gebruikt 
om het implantaat niet-invasief tot een voorgeschreven lengte te verlengen of te verkorten. Het 
PRECICE-systeem is bestemd voor beenverlenging van het dij- en het scheenbeen. Contra-indicaties 
zijn onder meer: botinfectie of pathologische botaandoeningen zoals osteopenie die een goede fixatie 
van het hulpmiddel zouden bemoeilijken; allergie en overgevoeligheid voor metaal; gevallen waarbij 
de afstand tussen de behandelde ledemaat en het intramedullaire kanaal meer dan 51 mm bedraagt bij 
de implantaten met een diameter van 10,7 mm of 12,5 mm of meer dan 38 mm bij het implantaat met 
een diameter van 8,5 mm; gevallen waarbij de diameter van het bot onregelmatig is, zodat inbrenging 
van de PRECICE-pen onmogelijk is; gevallen waarbij de PRECICE-pen door gewrichtsholten of open 
epifysaire groeischijven zou lopen; gevallen waarbij het intramedullaire kanaal is dichtgegroeid of met 
andere aandoeningen die de genezing waarschijnlijk zouden vertragen zoals beperkte bloedtoevoer, 
perifere vaatziekte of tekenen van ontoereikende vasculariteit; gevallen waarbij de bereidheid of het 
vermogen van de patiënt ontbreekt om de instructies voor de postoperatieve zorg in acht te nemen; 
patiënten met een gewicht groter dan 114 kg voor de implantaten met een diameter van 10,7 en 12,5 
mm (model A-G, H, J, K en U) of met een gewicht groter dan 57 kg voor de implantaten met een 
diameter van 8,5 en 10,7 mm (model A-G, H, J, K, U, N, M ,P en Q). Het implanteerbare hulpmiddel 
mag uitsluitend worden gebruikt door een hiertoe opgeleide, gekwalificeerde arts. Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing van het PRECICE IMLL-systeem voor volledige belangrijke veiligheidsinformatie. 
Let op: Krachtens de federale wetgeving van de VS mag dit hulpmiddel uitsluitend worden 
verkocht door of op voorschift van een arts.
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Een baanbrekende  
behandeloptie voor patiënten  
met een beenlengteverschil

OPTIES VOOR PRECICE®-PENNEN
Het Precice-productportfolio heeft opties voor zowel het 
dij- als het scheenbeen. Het systeem is verkrijgbaar in 
meerdere configuraties en maten om zo goed mogelijk 
aan te sluiten op de unieke anatomie van de patiënt.

PRECICE INTRAMEDULLAIR 
BEENVERLENGINGSSYSTEEM
• Door de FDA goedgekeurd voor beenverlenging van 

het dij- en het scheenbeen

• Werkt in slechts zeven minuten per dag

• Heeft de nieuwste afstandsbediende technologie

• Maakt externe fixatie voor de meeste patiënten 
overbodig

SCHEENBEEN

DIJBEEN



ALS U EEN LEDEMAAT LAAT 
VERLENGEN, BENT U NIET DE ENIGE.
Elk jaar worden wereldwijd duizenden beenverlengings-
procedures van het dij- en het scheenbeen uitgevoerd.

HOE KAN IK BIJDRAGEN AAN EEN GOED 
EINDRESULTAAT?
• Een gezond dieet volgen en voldoende vitamine D en 

calcium innemen.

• Niet roken of tabaksproducten gebruiken, inclusief 
nicotinepleisters of nicotinekauwgom.

• U mag pas weer lopen of deelnemen aan activiteiten 
waarbij u meer dan 20% van uw lichaamsgewicht op 
het been met het implantaat laat rusten wanneer uw 
arts dit voorschrijft.

• Alle door de arts voorgeschreven vitaminen en 
medicatie gebruiken.

• Voor aanvullende informatie gelieve uw behandelende 
arts raadplegen.

WAT IS DE EXTERNE 
AFSTANDSBEDIENING (ERC)?
De externe afstandsbediening, ofwel ERC (External 
Remote Controller), is de sleutel tot het niet-invasief 
verstellen van het PRECICE-implantaat. Het ERC-
apparaat wordt door uw arts of zijn/haar medewerkers 
geprogrammeerd op basis van uw specifieke 
verlengingsindicatie. Dankzij deze speciaal instelbare 
programmering van de ERC kunnen verlengingssessies 
veilig thuis worden uitgevoerd.

GEBRUIK VAN DE ERC
• Volg altijd de aanwijzingen van uw arts op.
• Plaats het ERC-handstuk op de huid direct boven de 

geïmplanteerde pen.
• De pijlen op het ERC-handstuk moeten altijd naar uw 

voeten gericht zijn.
• De ERC mag niet op een afstand van minder dan 

60 cm van loszittende metalen voorwerpen worden 
gebruikt, omdat deze door de magneten in de ERC 
worden aangetrokken.

WAT IS HET PRECICE® 
INTRAMEDULLAIR 
BEENVERLENGINGS-SYSTEEM
PRECICE is een inwendig beenverlengingshulp-
middel dat via afstandsbediening kan 
worden versteld. Dankzij deze doorbraak in 
niet-invasieve technologie kan uw arts de 
behandeling op u persoonlijk afstemmen, op 
basis van uw specifieke behoeften. 

Verstelbare oplossingen voor orthopedie


