
Rezultaty, na których możesz polegać
w zaledwie 20 minut dziennie

Przedstawiamy

Dodatkowa pewność i wysoka
zgodność z wymogami leczenia 

•  Wysoki wskaźnik wyleczeń w przypadku 
złamań, w których nie doszło zrostu* – 86%1

•  Motywacja dla pacjentów, aby przestrzegać 
zasad leczenia z urządzeniem EXOGEN

PERFORMANCE
GUARANTEE

GWARANCJA 
REZULTATÓW



Przedstawiamy gwarancję rezultatów EXOGEN
 
Daje dodatkową pewność, że urządzenie EXOGEN 
pomoże w gojeniu złamań w przypadku braku zrostu

Program gwarantuje wystąpienie radiograficznych postępów leczenia w 
złamaniach, w których nie doszło do zrostu. Jeśli wymagania programu zostaną 
spełnione i nie wystąpi postęp gojenia, koszty poniesione przez pacjenta 
zostaną mu zwrócone. 

Przestrzeganie zaleceń leczenia jest kluczowe
Wykazano skuteczność urządzenia EXOGEN stosowanego codziennie przez 
20 minut. Pacjenci będą kwalifikowali się do programu pod warunkiem leczenia 
złamania urządzeniem EXOGEN przez 20 minut dziennie, przez co najmniej 
120 dni, przy zachowaniu zgodności ze schematem leczenia w co najmniej 
90%.‡

Okres leczenia zaczyna się od pierwszego zabiegu z urządzeniem EXOGEN 
i trwa do czasu dokonania przez lekarza oceny co najmniej 120 dni od 
pierwszego użycia.

Ocena postępu gojenia
Brak gojenia (postęp w zroście kości) jest mierzony na podstawie pisemnej 
oceny zdjęć RTG wykonanych przed dostosowaniem ultradźwięków EXOGEN 
do pacjenta i co najmniej 120 dni (lub więcej) po pierwszym użyciu.
Pisemne oceny muszą być sporządzone przez lekarza zalecającego na 
formularzu oceny rezultatów EXOGEN, który jest dostępny na życzenie.

Wnioski pacjentów o zwrot kosztów
Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z przedstawicielem działu 
obsługi klienta pod bezpłatnym numerem telefonu 00800 3111 376. 
Wszystkie wnioski muszą zawierać:

• Pisemną ocenę lekarza zalecającego

• Zalecone urządzenie EXOGEN

•  Wnioski muszą trafić do firmy Bioventus w ciągu 1 roku od zastosowania 
urządzenia EXOGEN.‡

‡  Urządzenie EXOGEN obejmuje wewnętrzny monitor użytkowania przez pacjenta nagrywający datę, godzinę i czas 
trwania każdego zabiegu. Monitor zostanie wykorzystany do potwierdzenia progu przestrzegania zasad leczenia 
wynoszącego co najmniej 90% oraz braku modyfikacji lub zmian w samym urządzeniu. Urządzenia, które zostaną 
zmodyfikowane i/lub zmienione nie będą kwalifikowały się do Programu gwarancji rezultatów EXOGEN. 



Pacjenci ze złamaniami są gotowi do 
leczenia — my jesteśmy gotowi ich 
wspierać
 
Narzędzia wsparcia EXOGEN

Narzędzia wsparcia EXOGEN mogą pomóc pacjentom w regularnym 
stosowaniu urządzenia zgodnie z zaleceniami. 

20-minutowe leczenie

Dzięki 20-minutowym zabiegom EXOGEN z łatwością wkomponowuje 
się w codzienne zwyczaje pacjenta.

Obsługa klienta

Obsługa klienta EXOGEN odpowiada na pytania i pomaga w 
zachowaniu ciągłości leczenia.
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*  Podsumowanie wskazań: EXOGEN Ultrasound BoneHealing System jest wskazany do nieinwazyjnego leczenia 
stwierdzonego braku zrostu†, z wyłączeniem kości czaszki i kręgosłupa. 

Streszczenie wskazań użycia
Urządzenie EXOGEN przeznaczone jest do nieinwazyjnego leczenia wszystkich defektów (ubytków) kostnych 
(z wyłączeniem obszaru kręgów oraz czaszki) obejmującego leczenie opóźnionego zrastania kości, braku zrostu†, 
złamań przeciążeniowych oraz zespolenia stawów. Urządzenie EXOGEN wskazane jest również do przyspieszania 
procesu gojenia świeżych złamań, naprawy po zabiegach osteotomii, naprawy po zabiegach transportu fragmentu 
kostnego i naprawy w zabiegach osteogenezy dystrakcyjnej.
† Za brak zrostu uznaje się sytuację, gdy miejsce złamania nie wykazuje widocznych oznak postępu procesu gojenia.
Nie istnieją znane przeciwwskazania dotyczące stosowania urządzenia EXOGEN. Nie ustalono bezpieczeństwa 
i skuteczności stosowania tego urządzenia u osób o niedojrzałym układzie kostnym, kobiet w ciąży i karmiących 
piersią, pacjentów ze stymulatorami serca, w przypadku złamań spowodowanych nowotworem kości ani u pacjentów 
z niewydolnością krążenia lub zaburzeniami krzepliwości krwi. Niektórzy pacjenci mogą być uczuleni na żel do 
ultrasonografii.
Pełną informację dotyczącą produktu można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania, na stronie www.exogen.com.
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