Usein kysytyt kysymykset
Edistääkö EXOGEN murtumani paranemista?
Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että EXOGEN
parantaa luutumattomat murtumat jopa 86 %:ssa
tapauksista3 ja nopeuttaa tuoreiden murtumien
luutumista 38 %:lla.1,2
Onko EXOGEN-hoito kivuliasta?
Useimmat potilaat eivät tunne mitään
hoitokohdassa, kun taas jotkut potilaat kertovat
tuntevansa lievää kihelmöintiä.
Mistä tiedän, että EXOGEN toimii?
Laite toimii oikein, kun näytössä näkyy hoidon aikana
aikalaskuri 20 minuutista alaspäin. Lisäksi hoitosymboli
välkkyy hoidon aikana. Lääkärisi kertoo parantumisen
edistymisestä seurantakäynneillä.
Entä jos en aseta EXOGEN-muunninta oikeaan
kohtaan?
Parhaat tulokset saavutetaan asettamalla EXOGENmuunnin lääkärin merkitsemän kohdan päälle.
Johtavatko useammat päivittäiset hoitokerrat
parempaan tai nopeampaan parantumiseen?
Kliinisissä tutkimuksissa on arvioitu EXOGEN-hoidon
nopeuttavan parantumista, kun hoitoa otetaan 20
minuuttia kerrallaan päivittäin. Useammin annettavia tai
pidempiä hoitokertoja ei ole tutkittu.
Mitä jos hoitokerta jää väliin?
Pyri takaisin aikatauluun mahdollisimman nopeasti.
Jotta hoitosi pysyy säännöllisenä, tarkista aikataulu
laitteellasi olevasta hoidonseurantakalenterista. Kun
löydät itsellesi säännöllisen ja sopivan päivittäisen
ajankohdan EXOGENin käyttöön, hoidot eivät jää niin
helposti välistä.

Käyttöaiheiden yhteenveto
EXOGEN on tarkoitettu ei-invasiiviseen luuvaurioiden hoitoon (poislukien selkäranka ja kallo),
mukaan lukien viivästyneen luutumisen, luutumattomuuden†, rasitusmurtumien ja nivelliitosten
hoito. EXOGEN on myös tarkoitettu tuoreen murtuman luutumisen nopeuttamiseen,
osteotomian jälkeiseen hoitoon, luunsiirron jälkeiseen hoitoon ja kun luun muodostumisessa
on häiritseviä tekijöitä.
Luun ei katsota luutuneen kun murtumakohdassa ei näy selkeitä merkkejä paranemisen
edistymisestä.

†

EXOGEN-laitteelle ei ole tiedossa olevia kontraindikaatioita. Turvallisuutta ja tehokkuutta ei
ole vahvistettu henkilöille, joiden luusto ei ole täysin kehittynyt, raskaana oleville tai imettäville
naisille, potilaille, joilla on sydäntahdistimia, luusyövästä johtuville murtumille tai potilaille,
joiden verenkierto on heikkoa tai joilla on hyytymisongelmia. Jotkut potilaat saattava olla
herkkiä ultraäänigeelille.
Täydelliset säännöstenmukaiset tiedot ovat tuotemerkissä, sivustolla www.exogen.com tai ne
saa soittamalla asiakaspalvelu numeroon +358 (0) 9 3296 1227.
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Auttaa nopeuttamaan
luun parantumista vain

20

minuutin käytöllä
päivittäin
Kysy lisätietoja lääkäriltäsi

38 %

nopeampaa uusien murtumien
paranemista1,2

86 %

Jopa 10 % murtumista saattaa
jäädä luutumatta6
Murtumasi paranemiseen voivat vaikuttaa
seuraavat seikat:
• murtuman sijainti7
• tupakointi8
• diabetes9
• korkea ikä7
• ylipaino10

• steroidit11
• tietyt lääkitykset12
• laskimoiden
vajaatoiminta13,14
• ravintoaineen puutos11

Murtumasi sijainti voi vaikuttaa
luun paranemiseen7

luutumattomista
murtumista parantuu3

20

Solisluu
Olkaluu

minuutin hoito, joka
sopii helposti arkeesi
Ainutlaatuinen murtumien parantamiseen
tarkoitettu laite, joka käyttää turvallista ja tehokasta
matalatehoista ultraääntä stimuloimaan kehon
luonnollista paranemisprosessia.4
• lääkärien useimmin määräämä
luunparantamisjärjestelmä5

Värttinäluu/
kyynärluu
Kämmen/
Ranne

Veneluu

Reisiluu

• asiakastuki
• sisäänrakennettu hoidonseurantakalenteri
• automaattiset hoitomuistutukset*

Todellinen koko

* EXOGEN CONNECTS -sovellus antaa
automaattisesti päivittäin hoitomuistutuksia ja tietoa
paranemisen edistymisestä.
Saatavana vain soveltuvilla markkinoilla.

Sääriluu/pohjeluu

Nilkka
Jalkapöydänluu

Jalkaterä

