
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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Często zadawane pytania

Czy urządzenie EXOGEN ułatwi gojenie mojego 
złamania?
Badania kliniczne wykazują, że urządzenie EXOGEN 
umożliwia wygojenie do 86% złamań, które nie goją się 
samoistnie3 oraz przyspiesza gojenie świeżych złamań 
o 38%.1,2

Czy leczenie urządzeniem EXOGEN jest bolesne?
Większość pacjentów nie odczuwa niczego w okolicy 
leczonej, podczas gdy niektórzy pacjenci zgłaszają  
uczucie mrowienia.

Skąd będę wiedział/-a, że urządzenie EXOGEN 
działa?
Urządzenie działa prawidłowo, gdy podczas leczenia 
na ekranie widać odliczanie czasu od 20 minut w dół. 
Podczas leczenia będzie także migał symbol leczenia. 
Podczas wizyt kontrolnych lekarz będzie Panu/Pani 
udzielał aktualnych informacji na temat postępów w 
gojeniu złamania.

Co się stanie, jeżeli nie umieszczę głowicy 
urządzenia EXOGEN we właściwym miejscu?
Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy głowicę urządzenia 
EXOGEN umieszcza się w lokalizacji zaznaczonej 
przez lekarza.

Czy przeprowadzenie dwóch lub więcej seansów 
leczenia dziennie spowoduje lepsze lub szybsze 
gojenie?
Badania kliniczne, które wykazały przyspieszenie gojenia, 
oceniały skuteczność urządzenia EXOGEN stosowanego 
w postaci 20-minutowych seansów raz dziennie. Nie 
badano wielokrotnie powtarzanych w ciągu dnia lub 
dłuższych seansów leczenia.

Co się stanie, jeżeli pominę seans leczenia?
Proszę się postarać jak najszybciej wrócić do zaleconego 
schematu postępowania. Aby prowadzić leczenie zgodnie 
z zaleceniami, proszę sprawdzać kalendarz przebiegu 
leczenia w swoim urządzeniu. Ustalenie powtarzalnej dla 
każdego dnia, wygodnej pory do przeprowadzenia seansu 
leczenia za pomocą urządzenia EXOGEN minimalizuje 
ryzyko pominięcia seansu leczenia.
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Ryzyko niezagojenia może 
dotyczyć nawet 10% złamań6

• Lokalizacja złamania7

• Palenie tytoniu8

• Cukrzyca9

• Podeszły wiek7

• Otyłość10

• Sterydy11

• Niektóre leki12

• Niewydolność 
naczyń13,14

• Niedobory składników 
odżywczych11

szybsze gojenie1,2

odsetek wyleczonych 
złamań nie gojących 
się samoistnie 

86%3

minutowy seans leczenia,
który łatwo dopasować 
do rozkładu dnia
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Lokalizacja złamania może 
wpływać na gojenie kości7

Na proces gojenia mogą wpływać, między innymi, 
następujące czynniki:

Unikalne urządzenie przyspieszające gojenie złamań 
kości, wykorzystujące bezpieczne i skuteczne pulsacyjne 
ultradźwięki o niskim natężeniu, pobudzające naturalne 
procesy gojenia organizmu.4

• Nr 1 wśród przepisywanych systemów 
przyspieszających gojenie złamań kości5

• Wsparcie użytkownika
• Wbudowany kalendarz przebiegu leczenia
• Automatyczne komunikaty przypominające o leczeniu*

* Aplikacja EXOGEN CONNECTS codziennie wysyła 
automatyczne komunikaty przypominające o leczeniu i 
informacje o gojeniu.  
Dostępne tylko na wybranych rynkach.

o38%


