Veelgestelde vragen
Helpt EXOGEN bij de genezing van mijn fractuur?
Uit klinisch onderzoekt blijkt dat EXOGEN fracturen die
niet vanzelf genezen tot wel 86% geneest3
en de genezing van verse fracturen met 38%
versnelt.1,2
Is de behandeling met EXOGEN pijnlijk?
De meeste patiënten voelen niets op de
behandelplaats, maar sommige patiënten merken een
tintelend gevoel.
Hoe weet ik of de EXOGEN-unit werkt?
Uw hulpmiddel werkt correct wanneer u tijdens de
behandeling op het beeldscherm ziet dat de klok 20
minuten aftelt. Ook knippert het behandelsymbool
tijdens de behandeling. Uw arts houdt u bij followupafspraken op de hoogte van uw genezing.
Wat gebeurt er als ik de EXOGEN-transducer niet
op de juiste plaats aanbreng?
De beste resultaten worden bereikt wanneer de
EXOGEN-transducer wordt aangebracht op de plaats
die door uw arts is gemarkeerd.
Leiden twee of meer behandelingen per dag tot
een betere of snellere genezing?
In klinische onderzoeken is aangetoond dat EXOGEN
effectief de genezing versnelt met één behandeling
van 20 minuten per dag. Meer of langere dagelijkse
behandelingen zijn niet onderzocht.
Wat doe ik als ik een behandeling heb
overgeslagen?
Probeer zo snel mogelijk weer het behandelschema
te volgen. Controleer de behandelkalender op uw
hulpmiddel om uw behandelschema consequent te
volgen. Kies een vast tijdstip dat u het best uitkomt om
dagelijks EXOGEN te gebruiken; dit helpt om zo min
mogelijk behandelingen over te slaan.

Samenvatting van de gebruiksindicaties
EXOGEN is geïndiceerd voor niet-invasieve behandeling van botdefecten (uitgezonderd de
vertebrae en schedel), dit omvat de behandeling van delayed union fracturen, non-unionfracturen†, 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.
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Voor een snellere botgenezing in slechts

20

minuten
per dag
Vraag uw arts naar

38%

snellere genezing van
verse fracturen1,2

86%

Er is sprake van een risico van
maar liefst 10% dat fracturen niet
genezen6
Bepaalde factoren kunnen van invloed zijn op uw
genezing
• Plaats van de fractuur7
• Roken8
• Diabetes9
• Gevorderde leeftijd7
• Obesitas10

• Steroïden11
• Bepaalde
geneesmiddelen12
• Slecht werkende
bloedvaten13,14
• Voedingsdeficiëntie11

De plaats van uw fractuur kan van
invloed zijn op de botgenezing7

genezing voor fracturen
die niet vanzelf genezen3

20

een behandeling van
Sleutelbeen
Opperarmbeen

minuten die gemakkelijk
in uw dag is in te passen
Een uniek hulpmiddel voor fractuurgenezing dat
gebruikmaakt van veilige, effectieve pulserende
ultrasone geluidsgolven met lage intensiteit voor
stimulering van het natuurlijke lichaamseigen
herstelproces.4
• Het meest voorgeschreven botgenezingssysteem5
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Hand/
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Scafoïd

Dijbeen

• Klantondersteuning
• Ingebouwde behandelkalender
• Automatische herinneringsberichten*

Ware grootte

* De EXOGEN CONNECTS-app verstuurt automatisch
dagelijks herinneringsberichten en informatie over de
genezing.
Alleen beschikbaar in deelnemende markten.

Scheenbeen/kuitbeen

Enkel
Middenvoet

Voet

