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Betrouwbare prestaties in
slechts 20 minuten per dag
Extra vertrouwen en hoge
therapietrouw
• Hoog genezingspercentage voor
non-unions* – 86%1
• S timulans voor patiënten om de
EXOGEN-behandeling te blijven
volgen

Introductie EXOGEN Prestatiegarantie
Ontworpen om u extra vertrouwen te geven dat EXOGEN
helpt bij de genezing van non-unions
Het programma garandeert dat de voortgang van de genezing van non-unions
radiografisch te zien is. Indien aan de voorwaarden van het programma wordt
voldaan en er geen voortgang van genezing te zien is, zullen de kosten van de
eigen bijdrage worden vergoed aan de patiënt.

Therapietrouw aan de voorgeschreven behandeling is
essentieel
EXOGEN is effectief gebleken bij dagelijks gebruik voor behandelingen
van 20 minuten. Om voor het programma in aanmerking te komen, moeten
patiënten hun fractuur minimaal 120 dagen lang gedurende 20 minuten per dag
met EXOGEN behandelen, met minimaal 90% therapietrouw.‡
De behandelingsperiode start vanaf de eerste behandeling met EXOGEN en
duurt tot uw eindbeoordeling (minimaal 120 dagen na het eerste gebruik).

Beoordeling van de voortgang van de genezing
Afwezigheid van genezing (voortgang tot botverbinding) wordt gemeten aan
de hand van uw schriftelijke evaluatie van röntgenfoto’s die zijn genomen
voorafgaand aan het aanmeten van EXOGEN bij uw patiënt en ten minste
120 dagen (of langer) na het eerste gebruik.
Schriftelijke evaluaties moeten worden opgesteld door de voorschrijvend arts
en ingevuld op een EXOGEN Prestatiegarantie formulier – verkrijgbaar op
verzoek.

Vergoedingsaanvragen van patiënten
Neem voor hulp contact op met een Customer Care medewerker van
Bioventus op 0800 0599 (gratis). Bij alle claims dienen de volgende zaken
te worden gevoegd:
• Schriftelijke beoordeling van de voorschrijvend arts
• Het voorgeschreven EXOGEN-apparaat
• Claims moeten door Bioventus ontvangen zijn binnen één jaar nadat
EXOGEN is toegepast.‡
‡

 XOGEN bevat een interne patiëntengebruiksmonitor die de datum, tijd en duur van elke behandeling registreert.
E
Deze monitor zal worden gebruikt om te bevestigen dat is voldaan aan de drempel voor therapietrouw van 90% en dat er
aan het apparaat geen wijzigingen of veranderingen zijn aangebracht. Apparaten waaraan wijzigingen of veranderingen
zijn aangebracht, komen niet in aanmerking voor deelname aan EXOGEN Prestatiegarantie

Patiënten zijn klaar om te genezen –
wij staan klaar om ze te helpen
EXOGEN hulpmiddelen
De hulpmiddelen van EXOGEN kunnen patiënten helpen om hun
apparaat consequent en volgens de voorschriften te gebruiken.

Behandeling van 20 minuten
Met behandelingen die slechts 20 minutes duren, past EXOGEN
eenvoudig in de dagelijkse routine van de patiënt.

Customer Care
De klantenservice van EXOGEN is beschikbaar voor het beantwoorden
van vragen en hulp bij het continueren van de behandeling.
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* Samenvatting van indicaties voor gebruik: het ultrasoon botgenezingssysteem EXOGEN is geїndiceerd voor de
non-invasieve behandeling van vastgestelde non-unionfracturen† met uitzondering van die van de schedel en
de wervelkolom.
	Bovendien is EXOGEN geїndiceerd voor het versnellen van de genezingstijd van fracturen voor verse, gesloten,
distale radiusfracturen met posteriordislocatie en verse, gesloten of eerstegraads open diafysefracturen van de
tibia bij personen van wie het skelet volgroeid is als deze fracturen orthopedisch worden gestabiliseerd door middel
van gesloten reductie en gipsverband.
	Er zijn geen bekende contra-indicaties voor EXOGEN. De veiligheid en effectiviteit zijn niet vastgesteld bij
personen van wie 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 gel. U kunt de volledige indicatiestelling
vinden op het productetiket, op www.exogen.com of door contact op te nemen met de klantenservice via
0800 0599 (gratis).
†

 en non-union wordt vastgesteld als er op de plek van de fractuur geen zichtbare tekenen van voortgang van
E
genezing te zien zijn.
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