
 
 
 
 
 
 
 

GWARANCJA  

REZULTATÓW  

 

 

Formularz rejestracyjny 
 
 
 

Dane pacjenta 
 

Imię i nazwisko  _________________________________________________ 

Adres _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Miasto  ________________________________________________________ 

Kod pocztowy  __________________________________________________ 

Województwo  __________________________________________________ 

Telefon ________________________________________________________ 

Adres e-mail  ___________________________________________________ 

 
  Chcę zarejestrować się w programie gwarancji rezultatów EXOGEN 

 
Aby zakwalifikować się do programu gwarancji rezultatów EXOGEN, pacjenci muszą 

zarejestrować się w firmie AQVITOX wciągu 30 dni od rozpoczęcia leczenia urządzeniem 

EXOGEN. Wypełniony formularz z podpisem i pieczątką lekarza należy przesłać na adres email: 

kontaktl@aqvitox.com lub na adres firmy: Aqvitox Polska Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/29, 00-131 

Warszawa. 

 

Dane lekarza zlecającego 
 

Imię i nazwisko lekarza ___________________________________________ 

Nazwa i adres placówki medycznej __________________________________ 

________________________________________________________ 

Miasto  ________________________________________________________ 

Kod pocztowy  __________________________________________________ 

Województwo  __________________________________________________ 

Telefon ________________________________________________________ 

Adres e-mail  ___________________________________________________ 

 
Pacjent spełnia kryteria programu gwarancji rezultatów EXOGEN 

zgodnie z opisem na odwrocie 
 
 
 

Podpis _________________________________________ Data __________ 



 
 
 
 
 
 
 

GWARANCJA  

REZULTATÓW  
 
 
 
 

Gwarancja rezultatów EXOGEN to program firmy Bioventus, (firma AQVITOX jest odpowiedzialna za dystrubucję sprzętu na 

terenie Polski), w ramach którego pacjenci otrzymują zwrot kosztów urządzenia EXOGEN, jeśli nie dojdzie do postępu gojenia 

zgodnie z poniższymi kryteriami. Ma on także na celu wspomóc przestrzeganie przez pacjentów zaleceń dotyczących 

leczenia. 
 

Kryteria 
 

W programie mogą wziąć udział wszyscy pacjenci, którzy zakupili urządzenie EXOGEN przeznaczone do leczenia braku 

zrostu, zalecone przez posiadającego odpowiednie kwalifikacje lekarza, w celu terapii stabilnych złamań bez przemieszczenia, 

w których potwierdzono brak zrostu,† przy szczelinie nie większej niż 10 mm (z wyłączeniem kości czaszki i kręgosłupa). 

Pacjenci muszą przeprowadzać zabiegi z wykorzystaniem urządzenia EXOGEN w rejonie braku zrostu zgodnie z instrukcją 

obsługi produktu przez co najmniej 120 dni i osiągnąć 90% zgodności z zaleceniami dotyczącymi leczenia. 
 

Wyjątki 
 

• Rodzaje złamań: 
 

- świeże, 
- niestabilne, 
- z przemieszczeniem, 
- szczelina większa niż 10 mm, 

- kości kręgosłupa i czaszki, 
- patologiczne, 

 
• Urządzenia poddane modyfikacji i/lub zmianom. 

 
• Zastosowanie alternatywnych metod leczenia w trakcie 

120 dni terapii powoduje utratę gwarancji. 
 

• Urządzenie EXOGEN musi zostać nabyte przez pacjenta 
bezpośrednio od firmy Aqvitox. 

 
• Gwarancja rezultatów EXOGEN dotyczy tylko pacjentów, 

którym stosowanie urządzenia zostało zalecone przez lekarza. 
 

• Wszelkie inne koszty związane z zakupem – zwrócona zostanie 
tylko kwota wpłacona firmie Aqvitox. 

 
• Ważne tylko w Polsce 

 
 
 

 
†Brak zrostu stwierdza się, gdy w miejscu złamania nie dochodzi do widocznych postępów gojenia. 

 
Streszczenie wskazań użycia 
Urządzenie EXOGEN przeznaczone jest do nieinwazyjnego leczenia wszystkich defektów (ubytków) kostnych (z wyłączeniem obszaru kręgów oraz czaszki) 

obejmującego leczenie opóźnionego zrastania kości, braku zrostu†, złamań przeciążeniowych oraz zespolenia stawów. Urządzenie EXOGEN wskazane jest również 

do przyspieszania procesu gojenia świeżych złamań, naprawy po zabiegach osteotomii, naprawy po zabiegach transportu fragmentu kostnego i naprawy w zabiegach 

osteogenezy dystrakcyjnej. 
† Za brak zrostu uznaje się sytuację, gdy miejsce złamania nie wykazuje widocznych oznak postępu procesu gojenia. 
Nie istnieją znane przeciwwskazania dotyczące stosowania urządzenia EXOGEN. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tego urządzenia u osób o 

niedojrzałym układzie kostnym, kobiet w ciąży i karmiących piersią, pacjentów ze stymulatorami serca, w przypadku złamań spowodowanych nowotworem kości ani 

u pacjentów z niewydolnością krążenia lub zaburzeniami krzepliwości krwi. Niektórzy pacjenci mogą być uczuleni na żel do ultrasonografii. 
Pełną informację dotyczącą produktu można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania, na stronie www.exogen.com. 

 
AQVITOX POLSKA Sp. z o.o.  
Ul.Grzybowska2/29 

00-131 Warszawa 

 

 
www.BioventusGlobal.com 
www.exogen.com 

Biuro obsługi klienta: 
Tel.+48 22 364 44 74  
Mail: kontakt@aqvitox.com 
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