
Opperarmbeen

Ellepijp

Scaphoïd

Vingerkootjes

Scheenbeen

5de middenvoets-
beentje

Sleutelbeen

Ribben

Spaakbeen

Bovenbeen

Onderbeen

Sprongbeen

Wees proactief om de genezing van uw bot te 
bevorderen
Besprekingsrichtlijnen aangaande botgenezing voor u en uw arts

Gebroken botten genezen soms moeilijk. Alleen uw zorgverlener is gekwalificeerd om de diagnose non-union-fractuur, oftewel een niet-genezende 
fractuur, vast te stellen. Als u vermoedt dat uw fractuur niet geneest, beantwoordt u de onderstaande vragen en neemt u dit formulier mee naar de 
volgende afspraak met uw arts. U en uw arts kunnen dan de mogelijkheid bespreken om het EXOGEN ultrasone botgenezingssysteem toe te voegen 
aan het huidige behandelplan voor uw fractuur:

Naam:  ___________________________________ Geboortedatum:  ____________________  Datum ontstaan van fractuur:  ___________________

Markeer het vakje met de naam van uw gebroken bot:

	     5de midden-
voetsbeentje

	    Sleutelbeen
	    Bovenbeen
	    Onderbeen

   Opperarmbeen 
   Vingerkootjes
   Spaakbeen 
   Ribben

  Scaphoïd 
  Sprongbeen 
  Scheenbeen
  Ellepijp

Ik heb een of meerdere van de volgende aandoeningen  
(vink alles wat van toepassing is aan):

	   Bloedarmoede
	   Diabetes
	   Voedingstekorten
	   Obesitas
	   Botontkalking
	   Doorbloedingsstoornissen

Ik heb in de afgelopen maanden gerookt of tabak gebruikt:

   Ja   Nee

Op dit moment gebruik ik de volgende medicatie  
(vink alles aan wat van toepassing is):

	   Antistollingsmiddelen
	   Corticosteroïden
	   COX-2-remmers
	    NSAID's (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen  

zoals aspirine, ibuprofen, naproxen)
	   Overig:   

 
 

Aanbevelingen zorgverlener:



Samenvatting van de gebruiksindicaties
EXOGEN is geïndiceerd voor niet-invasieve behandeling van botdefecten (uitgezonderde de vertebrae en schedel), dit omvat de behandeling van delayed union fracturen, non-union-fracturen†, stressfracturen en arthrodese. EXOGEN is ook geïndiceerd 
voor de verkorting van de genezingsduur van verse fracturen, de versnelling van reparaties na osteotomie, reparaties bij bottransportprocedures en reparaties bij distractieosteogeneseprocedures.

†Er is sprake van een non-union-fractuur als op de locatie van de fractuur geen enkele progressieve tekenen van heling zichtbaar zijn. 

Er zijn geen contra-indicaties bekend voor het EXOGEN-hulpmiddel. De veiligheid en werkzaamheid is niet vastgesteld bij personen waarvan het skelet niet volgroeid is, zwangere 
vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, patiënten met pacemakers, voor fracturen als gevolg van botkanker of bij patiënten met een slechte bloedcirculatie of stollingsproblemen. 
Sommige patiënten kunnen overgevoelig zijn voor de ultrasoon-gel. 

De volledige indicatie-informatie vindt u op het productetiket, of op www.exogen.com.

EXOGEN, Bioventus en het logo van Bioventus zijn geregistreerde handelsmerken van Bioventus LLC.
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