BADANIE

STOPA CUKRZYCOWA
Zaproszenie do udziału w badaniu
Trudno gojąca się rana kończyny dolnej (tak zwana stopa cukrzycowa) stanowi duży
problem kliniczny, a jej leczenie jest długotrwałe. Jedną z nowoczesnych metod w leczeniu tego schorzenia i przyspieszenia gojenia są akustyczne fale uderzeniowe o wysokiej energii. Tego typu leczenie jest znaną i akceptowaną metodą, urządzenia do tej
terapii posiadają wszystkie wymagane certyfikaty i są od kilku lat stosowane w praktyce
klinicznej.
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do badania „Ocena optymalnej dawki impulsów wysokoenergetycznych akustycznych fal uderzeniowych na gojenie ran w przebiegu stopy
cukrzycowej”, w którym planujemy określić najbardziej optymalny sposób stosowania
fal akustycznych o wysokiej energii, czyli jednorazową dawkę impulsów, jakie pacjent
otrzymuje na jednej wizycie.
Badanie związane będzie z wykonaniem badań kontrolnych, takich jak wstępna ocena
RTG stopy celem wykluczenia zmian zapalnych kości, oznaczenie poziomu glikozylowanej hemoglobiny czy pomiar utlenowania tkanek. Badania te są standardowymi
elementami leczenia stopy cukrzycowej i nie stanowią dla Państwa żadnego dodatkowego obciążenia.
W prowadzonym przez nas badaniu używać będziemy urządzenia dermaPACE firmy
Sanuwave, posiadającego znak rejestracji w krajach Unii Europejskiej (CE 1275).

Jakie korzyści wynikają z udziału w badaniu?:
•
•
•
•
•
•

ocena rany przez zespół lekarzy specjalistów,
opieka medyczna podczas wizyt,
otrzymanie jednej z najnowocześniejszych metod leczenia ran w zespole stopy cukrzycowej,
opiekę pielęgniarską wraz ze zmianami opatrunków podczas wizyt,
uzyskanie diagnozy oraz informacja na temat leczenia ran,
szansę na wyleczenie rany podczas badania.

Udział w badaniu jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi kosztami po Państwa stronie. To co Państwo otrzymują, to dostęp do najlepszych specjalistów z zakresu trudno gojących się ran. Wszystkie
osoby biorące udział w badaniu to wykwalifikowani lekarze z kilkuletnim doświadczeniem.
Aby otrzymać więcej informacji o samym badaniu, prosimy o kierowanie swoich pytań drogą telefoniczną pod numerem 509 492 400, od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 13:00 do 19:00.
Badanie wykonywane będzie w NZOZ Profil przy ulicy Grunwaldzkiej 66, 60-311 Poznań.

Prezentujemy również główne kryteria przystąpienia do badania:
Jakie kryteria musi spełniać pacjent chcący wziąć udział w badaniu?

•
•
•
•
•

pacjent musi być pełnoletni,
cierpieć na cukrzycę I typu bądź II typu,
pacjent cierpi na owrzodzenie i posiadana ranę wielkości od 1,0 cm2 do 8,9 cm2,
rana pacjenta jest czysta i nieskażona,
owrzodzenie stopy cukrzycowej musi występować na powierzchni podeszwowej przedniej części stopy,

Kryteria wykluczające pacjentów z badania:

•
•
•
•
•
•
•

kobieta, która jest w ciąży lub kobieta karmiąca,
jest znane lub podejrzewane zakażenie ogólnoustrojowe pacjenta,
rana nie może posiadać widocznej kości, ścięgna lub powięzi,
pacjent ma zapalenie kości i szpiku w stopie lub kostce, na której znajduje się owrzodzenie,
pacjent otrzymuje obecnie lub otrzymał promieniowanie lub chemioterapię w ciągu 3 miesięcy,
pacjent ma aktywną stopę Charcota,
pacjent uczulony jest na szerokie spektrum pierwotnych i wtórnych materiałów opatrunkowych, w tym opatrunków okluzyjnych i klejów na takie opatrunki.

