Wat als ik lijd aan een speciale aandoening?
Er zijn nog geen vaststellingen rond de veiligheid en de
doeltreffendheid van de ESWT-procedures bij mensen met
onderstaande aandoeningen. Uw arts biedt u informatie over
de invloed van deze en andere aandoeningen op het resultaat
van een ESWT-procedure.
Waarom eerder kiezen voor niet-invasieve
chirurgische) ESWT met de EvoTron® dan
chirurgie?
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• ESWT met het EvoTron®-toestel biedt een gelijkwaardige
of zelfs grotere kans op succes dan chirurgie, meestal met
slechts één procedure en zonder de bijkomende risico’s,
complicaties en het langdurige herstel van invasieve
chirurgie.
• ESWT met de EvoTron® vraagt slechts een minimum aan tijd
en patiënten kunnen nog dezelfde dag naar huis gaan.
• Patiënten kunnen onmiddellijk gewicht dragen en enkele
dagen na de procedure alweer hun normale activiteiten
hervatten.
• Een ESWT-behandeling is een niet-invasieve procedure
en houdt dus geen risico’s in op infectie of littekens.

• Patiënten met anatomische abnormaliteiten in de
behandelingszone
• Acute ontstekingen in de behandelingszone
• Behandeling van scheur in de schouderpees (rotatorcuff)
• Kwaadaardige tumoren in de behandelingszone
• Behandelingen ter hoogte van de hoofdzone
• Behandelingen aan de ruggengraat
• Behandelingen aan de longen
• Behandelingen aan de geslachtsdelen
• Bloedstollingsstoornissen
Er is weinig of geen ervaring met betrekking tot:
• Kinderen
• Zwangere vrouwen
• Patiënten met een pacemaker
• Patiënten met implantaten in de behandelingszone

Hoge effectiviteit (max. 2 behandelingen)
voor de behandeling van chronische pijn

• ESWT sluit geen andere behandelingsmogelijkheden voor
de toekomst uit.

De niet-invasieve procedure met de EvoTron® houdt zeer
beperkte risico’s in. In sommige gevallen veroorzaakt
ze roodheid, kneuzingen, tintelingen of gevoelloosheid.
Kort na de behandeling kan de pijn even toenemen.
Sommige patiënten hebben melding gemaakt van
terugkerende of occasionele pijn na de procedure, die enkele
dagen tot weken kan aanhouden. Het is ook normaal dat
u last hebt van een beetje overblijvende pijn na intensieve
inspanningen.

Verdeler Benelux:

Waar vind ik meer informatie?
Uw arts is de aangewezen persoon als u vragen of twijfels
hebt rond de ESWT-procedure. Hij of zij beschikt over
een uitgebreide kennis en gespecialiseerde opleiding
aangaande alle aspecten van het gebruik, de veiligheid en
de doeltreffendheid.
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Wat zijn de mogelijke bijwerkingen/complicaties?
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Informatie voor de patiënt
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Chronische pijn,
veroorzaakt door peesontstekingen, kan verlicht
worden met de EvoTron
®

Voor welke aandoeningen is ESWT geschikt?
Extracorporele schokgolftechnologie (ESWT) met
de EvoTron® wordt aanbevolen als conservatieve
behandelingen ontoereikend blijken bij de volgende
medische aandoeningen:
• Kalkafzetting in de schouder (tendinosis calcarea)
• Peesontsteking ter hoogte van de schouder
met of zonder verkalking
• Tennis- of golferselleboog (epicondylitis)
• Hielspoor (fasciitis plantaris)
• Achillespeestendinitis (achillodynie)
• Patellapeesontsteking
• Slijmbeursontsteking ter hoogte van de heup
(bursitis trochanterica calcarea)
• Acute laattijdig of niet-geheelde breuken van de
ledematen

Wat is ESWT?
Extracorporele schokgolftechnologie (ESWT) is een
hoogenergetische schokgolftherapie die een niet-invasief
(geen chirurgie) alternatief biedt voor patiënten met bepaalde
aandoeningen ter hoogte van het bot, een bepaald gewricht en/
of spieren. Deze niet-invasieve procedure zonder opname vormt
een geavanceerde behandelingsoptie met talrijke voordelen in
vergelijking met de traditionele open chirurgie. Het EvoTron®toestel zendt een reeks hoogenergetische akoestische impulsen
(schokgolven) uit om de heling van de aangetaste weefsels te
stimuleren via de vrijmaking van groeifactoren en een verhoogde
bloeddoorstroming naar de zone.

Wat gebeurt er op de dag van de procedure?
Vóór toediening van de lokale verdoving kan de arts
de zone palperen om de gevoeligste plaats te bepalen
(doelzone) en die aan te duiden met een chirurgische
markeerpen. Mogelijk moet de zone nog verder in
kaart gebracht worden. De procedure kan ongemak
of pijn veroorzaken en daarom wordt lokale verdoving
meestal vooraf al toegediend. Daarna wordt een gel
op de zone aangebracht die even voordien met de
chirurgische markeerpen was aangeduid (doelweefsel).
De gel bevordert de schokgolfgeleiding, waardoor de
behandeling nog doeltreffender wordt.

Welke resultaten kunnen verwacht worden?
ESWT is al doeltreffend gebleken na slechts één
behandeling. Sommige patiënten maken melding van
onmiddellijke pijnverlichting na de procedure, hoewel het
ook enkele weken kan duren vooraleer de pijn begint af te
nemen. Als de pijnverlichting onvoldoende blijkt, kan een
tweede behandeling overwogen worden.

Wat gebeurt er na de procedure?
U blijft in het ziekenhuis of het instituut tot de lokale
verdoving voldoende is uitgewerkt en u veilig kunt
bewegen.
U krijgt instructies mee van uw arts die u tijdens het
herstel moet opvolgen.

Is het veilig?
Ja. Schokgolftherapie werd meer dan 20 jaar geleden
ontwikkeld voor de behandeling van nierstenen.
Het EvoTron®-toestel combineert een overvloed aan
medische ervaring met de nieuwste techniek en een
optimale kwaliteit. Uitvoerige klinische studies en tests
hebben zijn veiligheid en doeltreffendheid aangetoond.
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