PE RF ORM AN CE
GUAR AN T E E

EXOGEN®-prestandagarantin är ett Bioventus®-program som
återbetalar kostnaden för EXOGEN till köpare som deltar
i programmet, om utebliven läkning (ihopväxning av ben)
föreligger enligt kriterierna nedan. Den är även utformad
för att förbättra patienternas efterlevnad av den föreskrivna
behandlingen.

Kriterier
Köpare av EXOGEN som deltar i programmet är berättigade
om anordningen har ordinerats av en kvalificerad läkare för att
behandla en stabil och icke-förskjuten fraktur med fastställd
utebliven läkning† med en frakturspalt på mindre än 10 millimeter
(förutom ryggkots- och skallfrakturer).
Patienter måste behandla sin icke-läkta fraktur med EXOGEN
enligt produktanvisningarna i minst 120 dagar och uppnå en
minimiefterlevnad på 90 %.

Undantag
• Frakturtyper:
– Färska frakturer
- Instabila
- Dislokerade
- En frakturspalt som är större än 10 millimeter
- Ryggkota och skalle
- Patologisk
• Modifierade och/eller ändrade anordningar
• Garantin ogiltigförklaras om alternativa ingrepp sker under
den 120 dagar långa behandlingsperioden
• EXOGEN måste köpas och tas emot direkt från Bioventus
• Andra kostnader i samband med inköpet (endast kostnaden
för EXOGEN-anordningen kommer att återbetalas)
• Giltig endast i Sverige

Utvärdering
Utebliven läkning (ihopväxning av ben, t.ex. kallusbildning)
bestäms av den ordinerande läkaren genom jämförelse av en
patients röntgenbilder som tas före användning av EXOGEN med
röntgenbilder som tas efter 120 dagar eller mer.
EXOGEN-anordningen innehåller en intern
patientanvändningsmonitor som registrerar datum, tid
och varaktighet för varje behandling. Denna monitor
kommer att användas av Bioventus för att kontrollera att
behandlingsefterlevnaden på 90 % uppfylls.

Yrkanden
Kunder kan kontakta en representant för Bioventus-kundtjänst på
020-79 77 55 (gratis) för hjälp. Följande dokument måste bifogas
med alla yrkanden:
1. R
 egistreringsformulär för prestandagarantin som skickats till
Bioventus inom 30 dagar efter inledande behandling
2. S
 kriftlig utvärdering av ordinerande läkare med hjälp av
yrkandeformuläret för EXOGEN
3. D
 en förskrivna EXOGEN-utrustningen returneras till
Bioventus
Yrkanden måste inkomma till Bioventus inom ett år efter första
behandlingsdatum med EXOGEN.

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 fastställd när frakturstället inte visar några synliga tecken på läkning.
Det finns inga kända kontraindikationer för EXOGEN-anordningen. Säkerhet och effekt 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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