
*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 etablerad när frakturstället inte visar några synliga tecken 
på läkning.
Det finns inga kända kontraindikationer för EXOGEN-anordningen. Säkerhet och effektivitet 
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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Vanliga frågor

Kan EXOGEN hjälpa till att läka min fraktur?
Kliniska studier visar att EXOGEN läker frakturer som 
inte läker på egen hand med en läkningsfrekvens på 
upp till 86 %3 och påskyndar läkning av färska frakturer 
med 38 %.1,2

Är EXOGEN-behandlingen smärtsam?
Merparten av patienterna känner ingenting på  
behandlingsstället, medan andra upplever en  
stickande känsla.

Hur vet jag att EXOGEN-enheten fungerar?
Enheten fungerar när du ser att skärmen 
räknar ner från 20 minuter under behandlingen. 
Behandlingssymbolen blinkar också under 
behandlingen. Din läkare kommer att uppdatera dig om 
din läkningsstatus vid uppföljningsbesöken.

Vad händer om jag inte sätter EXOGEN-
transduktorn på rätt plats?
Bäst resultat uppnås när EXOGEN-transduktorn 
placeras på den plats som läkaren har angivit.

Ger två eller flera behandlingar per dag en bättre 
eller snabbare läkning?
Kliniska studier har utvärderat effekten av EXOGEN 
med en 20-minuters behandling per dag med påvisat 
snabbare läkning. Flera eller längre behandlingar har 
inte studerats.

Vad händer om jag missar en behandling?
Försök att komma tillbaka till rutinerna så snart som 
möjligt. För att vara konsekvent med dina behandlingar 
är det bra att kontrollera behandlingskalendern på 
enheten. Genom att avsätta en fast tid som passar dig 
för att använda EXOGEN varje dag kan du minimera 
antalet missade behandlingar.

Främjar snabbare 
benläkning på bara

20minuter
om dagen
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Så många som 10 % av alla 
frakturer riskerar att inte läka6

• Frakturplats7

• Rökning8

• Diabetes9

• Hög ålder7

• Fetma10

• Steroider11

• Vissa läkemedel12

• Vaskulär insufficiens13,14

• Näringsbrist11

snabbare  läkning av 
färska frakturer1,2

38 %

läkningsfrekvens för 
frakturer som inte läker på 
egen hand3

86 %

minuters behandling 
somdu enkelt hinner 
med varje dag
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Frakturens placering kan påverka 
benläkningen7

Vissa faktorer kan påverka läkningen

En unik enhet för frakturläkning som använder 
ett säkert, effektiv och lågintensivt ultraljud för att 
stimulera kroppens naturliga läkningsprocess.4

• Det mest ordinerade benläkningssystemet5

• Kundtjänst
• Inbyggd behandlingskalender
• Automatiska behandlingspåminnelser*

* Appen EXOGEN CONNECTS skickar automatiskt 
behandlingspåminnelser och läkningsinformation varje 
dag.  
Endast tillgänglig på deltagande marknader.


