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Randomizowane
badanie kliniczne

Randomizowane badanie kliniczne
z grupą kontrolną Nadaje nowe
znaczenie kontynuacji opieki
Badanie REMODEL, sponsorowane przez firmę Entellus Medical™, jest pierwszym prospektywnym, wieloośrodkowym,
randomizowanym badaniem prowadzonym z grupą kontrolną, z odpowiednią mocą statystyczną, aby porównać
udrażnianie zatok za pomocą pojedynczego zabiegu balonoplastyki z konwencjonalną endoskopową operacją
czynnościową zatok (FESS) w leczeniu przewlekłego lub nawracającego zapalenia zatok.
Wyniki potwierdzają dane z wcześniejszych badań i wykazują, że chociaż zarówno udrażnianie zatok za pomocą
balonoplastyki, jak i FESS umożliwia uzyskanie porównywalnego złagodzenia objawów i obydwie metody leczenia
są bezpieczne i trwałe, to jednak udrażnianie za pomocą balonoplastyki może znacznie poprawić przebieg
rekonwalescencji pacjenta. Podstawowe wyniki:

1. SKUTECZNOŚĆ
	Udrażnianie za pomocą balonoplastyki i FESS zapewnia porównywalne, znaczne i długotrwałe
złagodzenie objawów
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2. DŁUGOTRWAŁOŚĆ
Zarówno balonoplastyka, jak i FESS zapewniają porównywalny okres złagodzenia objawów
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Czym należy się kierować przy wyborze udrażniania
zatok za pomocą balonoplastyki lub FESS?
Długotrwała poprawa u osób z zapaleniem zatok
Zapalenie zatok wywiera znaczny wpływ na jakość życia pacjentów. Badanie REMODEL zgromadziło dane dotyczące
doświadczeń pacjentów w roku poprzedzającym zabieg i porównało je z doświadczeniami pacjentów po upłynięciu
roku od zabiegu udrażniania przeprowadzonego przy użyciu balonoplastyki lub FESS:
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W ciągu roku
W ciągu roku
przed zabiegiem
po zabiegu

✔ ZDROWIE
U pacjentów występowało znacznie mniej
epizodów zapalenia zatok wymagających
leczenia

BALONOPLASTYKA ZATOK

FESS

BALONOPLASTYKA ZATOK

FESS

78 %
79 %

Pogorszenie wydajności pracy w związku z PZZP
Średnie ograniczenie
Średnie
pogorszenia
ograniczenie
wydajności w pracy nieobecności w pracy

✔ PRODUKTYWNOŚĆ
Po zabiegu pacjenci opuścili mniej dni
w pracy, a podczas obecności w pracy
pracowali wydajniej

1,0
1,0

Średnie ograniczenie aktywności
pacjentów w związku z PZZP
Ograniczenie, %

✔ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Obydwa zabiegi znacznie zmniejszają
negatywny wpływ zapalenia zatok na
poziom aktywności pacjentów

5,2
4,5

BALONOPLASTYKA ZATOK

FESS

100 %
81 %

80 %
79 %

Badanie REMODEL wykazuje, że leczenie interwencyjne zapalenia zatok bez powikłań, niezależnie, czy
za pomocą udrażniania balonoplastyką, czy FESS, może ZNACZNIE POPRAWIĆ jakość życia pacjentów.

DLACZEGO BADANIE REMODEL JEST TAK WAŻNE?
• Spełnia zapotrzebowanie społeczne w zakresie prospektywnego, randomizowanego badania prowadzonego z
grupą kontrolną, o odpowiedniej mocy statystycznej, porównującego udrażnianie za pomocą balonoplastyki i FESS
•   Potwierdza zasadność przeprowadzania w gabinecie lekarskim zabiegów udrażniania za pomocą balonoplastyki
w ciągłej opiece medycznej zapalenia zatok

DLACZEGO WYNIKI BADANIA REMODEL SĄ TAK WAŻNE DLA LEKARZY?
• Teraz mogą Państwo leczyć pacjentów mając pewność, że udrażnianie balonoplastyką jest równie skuteczne jak FESS
• Mogą Państwo zająć się pacjentami niezadowolonymi z dotychczasowego leczenia i zaoferować im leczenie
prowadzące do długotrwałej i szybkiej poprawy stanu zdrowia przy minimalnych zakłóceniach
• Leczenie odpowiednich pacjentów w gabinetach lekarskich oznacza dla Państwa poprawę efektywności działalności
praktyki
• Udrażnianie za pomocą balonoplastyki poprawia jakość życia pacjenta

Pełne omówienie badania REMODEL i innych podstawowych pozycji piśmiennictwa na temat badań
klinicznych dostępne są na www.EntellusMedical.com.
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