
Prestanda som du kan lita på 
under en behandling som bara 
varar i 20 minuter per dag

Vi presenterar

Ökad tillit och hög 
behandlingsefterlevnad 

•  Hög läkningsfrekvens för icke-läkta*  
frakturer – 86 % 1

•  Motivation för patienter att följa  
behandlingen med EXOGEN®

PERFORMANCE
GUARANTEE



Vi presenterar EXOGEN-prestandagarantin
 
Utformad för att ge dig ökad tillit att EXOGEN  
bidrar till läkningen av icke-läkta frakturer

Programmet garanterar att radiografisk läkning kommer att uppvisas för  icke-
läkta frakturer. Om programmets krav uppfylls och ingen läkning uppvisas 
kommer kostnaden för EXOGEN att återbetalas till köparen. 

Efterlevnad av föreskriven behandling är nödvändig

EXOGEN har visat sig vara effektiv för att behandla icke-läkta frakturer vid 
användning varje dag under 20-minuters behandlingar 1,2. Patienter måste 
behandla sin fraktur med EXOGEN under 20 minuter per dag under minst 
120 dagar för att vara berättigade till programmet, med en minimiefterlevnad 
av behandlingsregimen på 90 %.‡ Den icke-läkta frakturen måste vara 
stabil och icke-förskjuten med en frakturspalt på mindre än 10 millimeter. 
Ryggkots- och skallfrakturer är uteslutna.

Behandlingsperioden börjar från den första behandlingen med EXOGEN-
anordningen och tills din utvärdering av den första användningen har utförts 
(minst 120 dagar).

Utvärdering av läkning

Utebliven läkning (ihopväxning av ben, t.ex. kallusbildning) utvärderas med 
hjälp av din skriftliga utvärdering av röntgenbilder som tagits före användning 
av EXOGEN och röntgenbilder som tagits minst 120 dagar (eller mer) efter 
den första användningen.

Skriftliga utvärderingar måste genomföras av den ordinerande läkaren och 
göras med hjälp av ett utvärderingsformulär för EXOGEN-prestanda som 
kan fås på begäran.

Bioventus kan begära att få din patients röntgenbilder för eventuell vidare 
utvärdering.



Yrkanden för återbetalning
Kontakta din Bioventus-representant eller ring 020-79 77 55 (gratis) för hjälp. 
Följande dokument måste bifogas med alla yrkanden:

•  Registreringsformulär för prestandagarantin som skickats till Bioventus 
inom 30 dagar efter inledande behandling

•  Skriftlig utvärdering av ordinerande läkare med hjälp av 
utvärderingsformuläret för EXOGEN-prestanda

• Den ordinerade EXOGEN-anordningen

Yrkanden måste inkomma till Bioventus inom ett år efter att EXOGEN-
anordningen börjat användas.‡

‡  EXOGEN-anordningen innehåller en intern patientanvändningsmonitor som registrerar datum, tid och varaktighet 
för varje behandling. Denna monitor kommer att användas för att kontrollera att tröskelvärdet på 90 % för 
behandlingsefterlevnad uppfylls och att anordningen inte har modifierats eller ändrats. Anordningar som har 
modifierats och/eller ändrats omfattas inte av EXOGEN-prestandagarantin. 

 
Patienter är redo att få sina frakturer läkta – 
vi är redo att hjälpa dem

 
EXOGEN-efterlevnadsverktyg

EXOGEN-efterlevnadskalendern kan hjälpa patienter att använda 
sina anordningar konsekvent och enligt ordination. 

20-minuters behandling

Med en behandlingstid på bara 20 minuter passar EXOGEN enkelt in 
i patienternas dagliga rutin.

Kundtjänst

EXOGEN-kundtjänst finns tillgänglig för att besvara frågor och hjälpa 
till att upprätthålla en kontinuerlig behandling.



Referenser: 
1.  Nolte PA, van der Krans A, Patka P, Janssen IM, Ryaby JP, Albers GH. Low-intensity pulsed Utrasound in 

the treatment of nonunions. J Trauma. 2001;51(4):693-703.
2.   Gebauer D, Mayr E, Orthner E, Ryaby JP. Low-intensity pulsed ultrasound: effects onnonunions.  

Ultrasound Med Biol. 2005;31(10):1391-1402.

*Summering av användningsområde
EXOGEN indiceras för icke-invasiv behandling av bendefekter (förutom ryggrad och skalle), som omfattar 
behandling av försenad läkning, utebliven frakturläkning†, stressfrakturer och ledfusion. EXOGEN indiceras även 
för påskyndning av läkningstiden för färska frakturer, reparation efter osteotomi, reparation i bentransportingrepp 
och reparation i osteodistraktionsingrepp.
† En utebliven frakturläkning anses etablerad när frakturstället inte visar några synliga tecken på läkning.

Det finns inga kända kontraindikationer för EXOGEN-anordningen. Säkerhet och effektivitet har inte fastställts 
för individer vars skelett är omoget, gravida eller ammande kvinnor, patienter med hjärtpacemaker, frakturer 
från bencancer eller patienter med dålig blodcirkulation eller koagulationsproblem. En del patienter kan vara 
känsliga för ultraljudsgelen. Fullständig ordinationsinformation finns på produktmärkningen på www.exogen.com. 
Du kan även ringa kundtjänst på 020-79 77 55.
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