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NEUROMODULATIE MET HET
URGENT® PC-SYSTEEM
Neuromodulatie met de Urgent PC biedt artsen en patiënten een
poliklinische optie met een uiterst laag risico voor de behandeling van
fecale incontinentie. Urgent PC biedt percutane stimulatie van de nervus
tibialis (PTNS), een uitstekend alternatief voor patiënten bij wie conservatieve
behandelingen niet tot verbetering van de symptomen leiden.

EENVOUDIGE PROCEDURE
• Poliklinische behandeling met een
naaldelektrode die in de enkel van de patiënt
wordt ingebracht
De nervus tibialis is in het
onderbeen gemakkelijk
toegankelijk. Tijdens de
poliklinische behandeling
loopt de stimulatie van het
insteekpunt bij de enkel via
de nervus tibialis naar de
plexus sacralis

• Elektrische prikkels gaan via de nervus
tibialis naar de plexus sacralis, de
ruggenmergsegmenten die het rectum en de
anussfincter innerveren
• Kan door gespecialiseerde verpleegkundigen
worden uitgevoerd, voorgeschreven door de
specialist

“... de patiënt hoeft geen gênante procedures te
ondergaan – er worden geen sondes of ballonnen
in de anus ingebracht; er wordt simpelweg een zeer
dunne naaldelektrode in de enkel gestoken.”1

VEILIG ALTERNATIEF
• Goed verdragen door patiënten
• Werkzaam bij patiënten bij wie conservatieve
behandelingen geen succes hebben
• Minder tijdrovend dan rectale irrigatie

VERBETERING BIJ PATIËNTEN 2
gemeten met de fecale-incontinentiescore
Goede respons

(gemiddelde score
90% gedaald)

Redelijke respons
(gemiddelde score
53% gedaald)

• Effectief zonder de comorbiditeiten en hoge kosten
van operatieve ingrepen
• Kan desgewenst worden toegepast in combinatie
met geneesmiddelen of andere behandelingen
Geen tot weinig
respons

“... Anders dan bij stimulatie van sacrale
zenuwwortels, waarbij de symptomen vrijwel
meteen na afloop terugkomen, leidt [Urgent PC]
tot langdurige verbetering en is het systeem
minder invasief.” 2
EFFECTIEVE WERKING
• De meeste onderzoeken laten
een patiëntrespons van >60% zien
(spreiding 38 - 82%)1-11

“... bij de [Urgent PC]-patiënten
waren verbeteringen te zien in
de rectale sensorische drempel,
de motorische latentie van het
uiteinde van de nervus pudendus,
de Wexner-score voor fecale
incontinentie, de FISI-score,
schalen voor de kwaliteit van leven
bij fecale incontinentie, de druk in
rust en de maximale knijpkracht.”7

• In een meta-analyse leidde PTNS-behandeling
tot een statistisch significante afname van FIepisodes in alle negen onderzoeken waarin de
behandeling werd geëvalueerd 3
• Multicenter, gerandomiseerde
gecontroleerde onderzoeken (RCT's)
toonden de superioriteit aan van PTNS
ten opzichte van de schijnbehandeling bij
patiënten met fecale incontinentie zonder
symptomen van obstructieve defecatie
(48,9% versus 18,2%, p=0,002) 4
• In tegenstelling tot de schijnbehandeling
werd de PTNS-behandeling geassocieerd
met verbeteringen van de mentalecomponentscore van de SF-36 in een
multicenter RCT [+5,1 (95% CI: 0,5-9,6),
p=0,028] 5
• Superieure werking in vergelijking met
transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS)6

HET BEPROEFDE
PTNS-APPARAAT
NEUROMODULATIE MET HET
URGENT® PC-SYSTEEM
• Poliklinische neuromodulatie voor fecale incontinentie
• Patiëntrespons tot 80% bij mannen en vrouwen
• Goed verdragen door patiënten, zonder ernstige
bijwerkingen
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