DIABETEKSEN AIHEUTTAMIEN
SÄÄRIHAAVOJEN ja KUDOSVAURIOIDEN
tehokkaaseen hoitoon
B-Cure lääkintälaserilla uudenlaista tehokkuutta
haavojen ja kudosvaurioiden hoitoon
Vakuuttavia tuloksia jopa kroonisten haavojen hoidossa. Nopea
paraneminen edistää kustannustehokkuutta ja potilastyytyväisyyttä.

Ennen hoitoa

8 viikon jälkeen

12 viikon jälkeen

Kansainvälisissä ohjeissa suositellaan
matalan tason laserhoitoa mukosiitin
hoitoon
Kansainvälinen syövän tukihoitojen
yhdistys (Multinational Association of
Supportive Care in Cancer MASC) ja
Kansainvälinen oraalionkologian jär
jestö (International Society of Oral
Oncology ISOO) ovat julkistaneet tie WHO 3, VAS 10, 3/8/18
WHO 2, VAS 4, 6/8/18
teellisiin todisteisiin perustuen uudet
hoitosuositukset, joissa (LLLT) lääkintälaserterapiaa suositellaan säde
hoidon ja kemoterapian aiheuttaman mukosiitin (Oral Mucositis) ehkäi
syyn ja hoitoon.

MITEN B-CURE LÄÄKINTÄLASER TOIMII?
Low Level Laser Terapia (LLLT) on pehmeää lasersäteilyä, joka vaikuttaa ihon pinnalla sekä syvällä
sen alla olevassa pehmytkudoksessa vahingoittamatta tai kuumentamatta ihoa tai kudosta. Tämä
laserterapia stimuloi solujen toimintaa, vahvistaa solusignaaleja ja tehostaa kehon omaa immuuni
järjestelmää. Terapia nostaa tulehduksia vastaan taistelevien entsyymien tuotantoa ja vapauttaa en
dorfiineja (kipua vähentäviä hormoneja) lievittäen kipua. Terapia nostaa kollageenin ja elastaanin
luonnollista tuotantoa nopeuttaen haavojen ja vaurioituneiden kudosten parantumista.

LOW LEVEL LASER -ENERGIA
Kehomme vastaanottaessa lääkintälaserenergiaa, se reagoi usealla eri tavalla samanaikaisesti:
verenkierto vilkastuu, solujen toiminta nopeutuu ja solujen välinen kommunikaatio lisääntyy.

Vaikuttaa solujen läpäisevyyteen, Ca++,Na+,
K+ -ioneiden välitykseen ja nopeuttaa
hermotoimintaa.

Lisää endorfiinien (kipua
lieventävien hormonien)
tuotantoa.

Lopputulos:
Kivun lieveneminen

Lisää S.O.D (Super
Oxide Dismutase)
entsyymin tuotantoa,
joka taistelee
tulehduksia vastaan,
lieventää kipua ja
vapaiden radikaalien
aiheuttamia vahinkoja.

Loppututos:
Tulehduksen
parantuminen

Lisää ATP (Adenosin Triphosphate) tasoja, aktivoi
ja stimuloi kohdesoluja ja solujen välisiä signaaleja
välittäviä cAMP molekyylejä.

Aktivoi immuuni
järjestelmän
ketjureaktiota,
kiihdyttää
makrofagisoluja
sekä lisää haavoja
parantavien solujen
määrää.

Kiihdyttää kollageenin
ja elastaanin synteesiä.
Lisää endoteelisolujen
migraatiota ja kiihdyttää
keratiinisyyttien
(orvaskeden solujen)
synteesiä nopeuttaen
huomattavasti haavan
parantumisprosessia.

Lopputulos:

Lopputulos:

Haavojen ja kudos
vaurioiden nopeampi
parantuminen.

Haavojen ja iho
vaurioiden nopeampi
parantuminen.

KOKONAISVALTAINEN HAAVOJEN JA KUDOSVAURIOIDEN, KIVUN,
TULEHDUSTEN JA TUKI- JA LIIKUNTAELIN VAIVOJEN HOITO.
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B-CURE LÄÄKINTÄLASERIN HYÖTYJÄ
Tehokas ja nopea hoito

Vähentää kipua ja turvotusta
Lyhentää toipumisaikaa
Tehokas niin akuuttien kuin kroonisten haavojen ja tulehdusten hoidossa.

Kliinisesti todistettu

Lääkintälaserteknologian tehokkuus haavojen, tulehdusten, kivun ja tuki- ja liikuntaelinvaivojen
hoidossa on todettu yli 2000:ssa tutkimuksessa.
B-Cure Laser -terapian teho on todettu useissa kliinisissä tuplasokkotutkimuksissa.

Luonnollinen ja turvallinen hoitomuoto kaiken ikäisille

Luonnollinen, kivuton ja non-invasiivinen hoitomuoto.
B-Cure Laser-terapian turvallisuus on tutkittu ja todennettu laajoin kliinisin tutkimuksin. Se ei
aiheuta sivuoireita, vahingoita ihoa tai kudoksia, eikä siitä voi saada yliannostusta.
Ei kontraindikaatioita.

Soveltuu itsehoitoon kotona

Laitetta on helppo ja turvallinen käyttää niin terveysasemilla kuin kotonakin.
Edistyksellinen teknologia ennen näkemättömän pienessä, helposti mukana kulkevassa
muodossa.

Helppokäyttöinen

Laitteen käyttö ei vaadi erityistä koulutusta, tietoa tai suojavarustusta.
Laite sijoitetaan lähelle haavaa, koskettamatta sitä. Hoitoaika asetetaan laitteeseen käyttöoh
jeen hoitosuositusten mukaisesti ja hoito voidaan aloittaa.

Maailmanlaajuisesti tunnustettu teknologia

Äskettäin julkaistu vertailu (Systematic Literature Review Nov. 2018) Photomedicine and Laser
Surgery Journal -lehdessä tukee vahvasti B-Cure Laser -hoitolaitteen erinomaista hoitotehoa
verrattuna muihin kivun ja kudosvaurioiden itsehoitoon tarkoitettuihin terapialaitteisiin.
Kansainvälinen syövän tukihoitojen yhdistys (Multinational Association of Supportive Care in Cancer
MASC) ja Kansainvälinen oraalionkologian järjestö (International Society of Oral Oncology ISOO)
ovat julkistaneet tieteellisiin todisteisiin perustuen uudet hoitosuositukset, joissa (LLLT) pehmeä
laserterapiaa suositellaan sädehoidon ja kemoterapian aiheuttaman mukosiitin (Oral Mucositis)
ehkäisyyn ja hoitoon.

SUOSITELTU HOITOPROTOKOLLA
B-Cure Laser Pro on perushaavahoitoa täydentävä hoitomuoto.
Haavasidokset on poistettava haavaa hoidettaessa.
Haavan reunat: Lääkintälaserterapiaa annetaan jokaisen sidosten vaih
don yhteydessä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi päivittäin, mutta kui
tenkin enintään kerran päivässä. Hoito aloitetaan reunoilta, kahtena ensim
mäisenä viikkona 2 min. / reuna, ja jos tämä ei tuo tulosta, nostetaan aika
3 minuuttiin / reuna. Huomioi, että hoitoalueen tulisi ulottua kullakin reu
nalla myös n. 2 mm haavanpohjaan (katso oheinen kuva).
Haavanpohja: Lääkintälaserterapiaa annetaan jokaisen sidosten vaihdon
yhteydessä (suositus päivittäin, kuitenkin enintään kerran päivässä.) Haa
vanpohjan hoito aloitetaan 0,5 min / hoitoalue kaksi ensimmäistä viikkoa.
Jos tämä ei tuo tulosta, nostetaan aika 1 minuuttiin / hoitoalue. Hoito tois
tetaan niin usein, että koko haavanpohja on hoidettu (katso oheinen kuva).
Nivusen ja polvitaipeen lymfapisteet: Hoida päivittäin molempia vaurioi
tuneen jalan lymfapisteitä 1 minuutti / piste (enintään kahdesti päivässä).

Haavan reunat
ja haavanpohja

Haava

www.bcurelaserpro.com
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Hoitokokemus Suomesta

POTILASTAPAUS LÄÄKINTÄLASER (LLLT)
HOITOLAITTEEN, B-CURE LASER PRO, TEHOSTA
KROONISEN DIABETES-JALKAHAAVAN PARANEMISEN
EDISTÄMISESSÄ
Soinio M., Kiviranta E., Kiviranta E.
VSSHP, Turun yliopistollinen sairaala TYKS

Kroonistuneen diabeettisen jalkahaavan päivittäiseen hoitoon lisättiin B-Cure Laser
(LLLT) lääkintälaserterapia. Neljässä kuukaudessa haava saatiin paranemaan ja jo
suunniteltu plastiikkakirurginen toimenpide peruttiin.
Taustaa:
Potilas on 55-vuotias mies, jolla on ollut II tyypin diabetes (DM) 15 vuotta. Marraskuussa 2018 hänelle tehtiin
vasemman jalan v-säteen amputaatio kroonisen diabeettisen jalkahaavan takia. Potilas joutui kuitenkin pa
laamaan takaisin sairaalahoitoon uhkaavan sepsiksen takia 19.1.2019. Hoitona sairaalassa aloitettiin suonen
sisäinen antibiootti ja aquacel-paikallishoito jalkaterän sivussa olevaan haavaan. Suunnitelmana oli saada
haava paranemaan siihen kuntoon, että olisi mahdollista suorittaa plastiikkakirurginen ihosiirränne.
B-Cure Laser PRO -lääkintälaserterapia lisätään päivittäiseen hoito-ohjelmaan:
8.2.2019 potilas oli edelleen sairaalahoidossa.
Haavan paraneminen ei ollut edistynyt. Lääkärin
määräyksestä meneillään olevaan hoitoon lisättiin
päivittäin annettava lääkintälaserterapia (B-Cure
Laser PRO [LLLT]). Haavan koko hoidon alussa oli
84x45 mm ja syvyys 50 mm mediaaliseen reunaan
päin ja haavan pohja oli katteinen. B-Cure Laser
PRO -haavahoitoprotokollan mukaisesti haavan
reu
noja hoidettiin kauttaaltaan 2 minuuttia per
4,5 cm:n pituinen hoitokohta niin, että koko haavan
reuna-alue tuli hoidettua. Lopuksi haavan pohjaa
hoidettiin 30 sekuntia per hoitokohta niin, että koko
haavan pohja oli hoidettu laserterapialla.

Kuva alkutilanteesta 8.2.2019
Haavan koko 84x45 mm, syvyys 50 mm

Hoidon eteneminen:
Jo muutamien viikkojen jälkeen hoito osoittautui tehokkaaksi.

8.3.2019 Haavan koko
60x19 mm, syvyys 20 mm
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15.3.2019 Haavan koko
56x19 mm, syvyys 19 mm

1.4.2019 Haavan koko
50x15 mm, syvyys 7 mm

26.4.2019 Haavan koko
30x9 mm, syvyys 2 mm

10.5.2019 Haavan koko
20x4 mm, syvyys 4 mm

31.5.2019 Haavan koko
15x1 mm, syvyys 4 mm
Tulos:
Projektikoordinaattorina toiminut jalkaterapeutti Eeva Kiviranta totesi, että tulos on uskomaton. Suunniteltu
plastiikkakirurginen toimenpide pystyttiin perumaan.
Jo kroonistuneen ja vaikeasti hoidettavan haavan hämmästyttävän nopean paranemisen mahdollisti eri ta
hojen tekemä yhteistyö (potilas, omaiset, kotisairaanhoito ja erikoissairaanhoito). Laitetta oli helppo käyttää
kotona ja siellä suoritettu hoito säästi kaikkien tahojen aikaa ja taloudellisia resursseja. Jo muutamien viik
kojen jälkeen hoito alkoi osoittautua tehokkaaksi. Potilas oli erittäin tyytyväinen saamaansa hoitoon ja mah
dollisuuteen omalla aktiivisella toiminnallaan nopeuttaa haavan paranemista.
Päätelmät:
B-Cure Laser PRO -laite on tehokas haavahoidon tukena käytettävä hoitolaite. Se on helppokäyttöinen ja
turvallinen myös potilaan omassa käytössä.
TYKS on tilannut B-Cure PRO -laitteita ja ne ovat käytössä potilashoidossa.
Potilaan oma kertomus hoidosta:
”Olen 55-vuotias mies ja minulla on ollut II-tyypin diabetes (DM) 15 vuotta. Kiusanani on ollut krooninen ja
vaikeasti paraneva diabeteksesta johtuva haava vasemmassa jalkaterässäni. Marraskuussa 2018 minulle
tehtiin vasemman jalan v-säteen amputaatio. Toimenpiteen jälkeen haava ei alkanut paranemaan vaan jou
duin takaisin sairaalaan. Sairaalassa minulle aloitettiin muun hoidon lisäksi lääkintälaserhoito B-Cure lait
teella. Mielestäni hoito alkoi tuntumaan heti pienenä kihelmöintinä jalassani, jota ei tapahtunut muiden hoi
tojen yhteydessä, sillä jalkani on tunnoton. Kihelmöinti oli mielestäni hienoa, koska ajattelin sen johtuvan
paranemisesta. Ja niinhän se johtuikin!
Lääkintälaserhoito päätettiin suorittaa yhteistyönä kotisairaanhoidon kanssa ja itsehoitona. Sain lainaksi ko
tiini helppokäyttöisen B-Cure laitteen, joka mahdollisti päivittäisen laserhoidon antamisen. Haava alkoi pa
ranemaan vauhdilla. Uskon vakaasti, että haavan uskomattoman nopea umpeutuminen on laserhoidon an
siota. Olen iloinen ja onnellinen, että minulle aloitettiin lääkintälaserhoito B-Cure laserlaitteella.”
Tapio Vuoristo, Turku

www.bcurelaserpro.com
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Hoitokokemus Suomesta

POTILASTAPAUS LÄÄKINTÄLASERHOITOLAITTEEN,
B-CURE LASER PRO (LLLT), TEHOSTA PALOVAMMA
HAAVAN PARANTUMISEN EDISTÄMISESSÄ
Laaksonen J.
Kaarinan terveyskeskus

10 vuotta auki ollut palovammahaava umpeutui 3 kk lääkintälaserterapian
(B-Cure Laser PRO [LLLT]) lisäyksestä hoitoprotokollaan.
Taustaa:
Potilas 32-vuotias työssäkäyvä mies. Perussairauksia ei ole, eikä jatkuvaa lääkitystä käytössä. Potilas polt
taa tupakkaa ja juo alkoholia kohtuudella. Potilaan ollessa 8-vuotias ihosta 87 % paloi pahasti sähkötapa
turmassa. Tapaturman seurauksena potilas joutui olemaan pitkään sairaalahoidossa ja käymään läpi useita
ihonsiirtoja. Iho on kauttaaltaan täynnä arpikudosta.
Vasemman säären takaosassa on ollut säärihaava 10 vuoden ajan. Sitä on hoidettu erikoissairaanhoidos
sa sekä avosairaanhoidossa. Haavalle on kokeiltu monia eri hoitotuotteita. Haava on avattu erikoissairaan
hoidossa ja haavalle tehty mm. ihonsiirteitä. Haava on tulehtunut useasti ja potilas joutunut käyttämään mo
nia kertoja antibioottikuureja. Samassa jalassa on ollut myös useaan otteeseen ruusuinfektio, jolloin potilas
saanut antibioottia suonensisäisesti. Haavaa ei ole koskaan saatu kiinni.
Hoidon toteutus:
Haava oli laserhoidon alkaessa kooltaan 3 cm ja 0,5 cm syvä ja haavan ympärysiho karstainen kuiva ja
haava eritti märkää. Haavalla oli useita antibioottikuureja ennen laserhoitoa. Potilas kävi kerran viikossa ter
veyskeskuksessa haavahoidossa. Viikoittaisten hoitokäyntien yhteydessä annettiin samalla B-Cure Laser
Pro lääkintälaserhoito (8 min / hoito). Kotona potilas hoiti B-Cure Laser Sport lääkintälaserlaitteella omatoi
misesti haavan sidosten vaihtamisen yhteydessä kahdesti viikossa, 8 min / kerta. Haavan suojana käytettiin
koko hoitojakson ajan Sorbact gel -verkkoa + imevää Sorbact foam -taitosta. Haava huuhdeltiin jokaisella
hoitokerralla Prontosan-haavaliuoksella.
Hoidon eteneminen ja lopputulos:
Laserhoidon myötä haavan pohja nousi reilusti ylöspäin ja haavan väri muuttui. Haavan koko pienentyi jo
kuukaudessa puoleen siitä mitä se oli tämän hoitokokeilun alkaessa. Haavan ympärillä oleva iho parantui ja
muuttui terveemmän väriseksi. Laserhoidon aloituksesta 3 kk:n päästä haavan pohja oli noussut kokonaan
ja haava oli täysin kiinni. Laserhoidon aikana haava ei tulehtunut kertaakaan, ei tarvittu antibioottikuureja
ja potilaan toimintakyky parani.

Alkutilanne 21.6.2018
Haavan koko 30x60 mm, syvyys 5 mm
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Tilanne 3 kk:n kuluttua 18.9.2018
Haava umpeutunut

Potilaan oma kertomus hoidosta:
”Olen nyt 32-vuotias. Olin 8-vuotias onnettomuuden sattuessa. Vasemman pohkeen takaosassa on ollut
säärihaava 10 vuotta. Haava on tulehtunut usein ja siinä on ollut monta kertaa ruusuinfektio. Olen joutu
nut olemaan lukemattomia kertoja antibioottikuurilla pitkiäkin aikoja. Haavaa on hoidettu eri menetelmin
ja siihen on tehty ihonsiirteitä. Kun kesäkuussa 2018 minulle tuli mahdollisuus kokeilla lääkintälasertera
piaa B-Cure Laser -laitteella muun haavahoidon osana, niin ajattelin että kokeillaan nyt. Suhtautumiseni
mahdollisuuteen, että haava paranisi oli epäileväinen ja hyvinkin skeptinen. Miten tämä voisi auttaa, kun ei
vät edes ihonsiirteetkään ole saaneet haavaa paranemaan? Hoidon aloitettuani tulokset alkoivat kuitenkin
näkyä pian. Haavan pohja alkoi nousta ja reunat kuroutua pienemmiksi. En meinannut uskoa todeksi laser
hoidon tehokkuutta. Tulokset ovat kerrassaan uskomattomia, niin minun kuin hoitohenkilökunnankin mieles
tä. Olen kiitollinen, että B-Cure Laser -hoitolaite tuli eteeni ja teki mahdottomasta mahdollista.”

Varsinaisen avohaavan umpeuduttua potilas jatkoi omaehtoisesti
B-Cure Sport -lääkintälaserin käyttöä kotona.
Kuva on otettu 14.3.2019.

www.bcurelaserpro.com
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Published in: 37th Annual Meeting of the Israel Orthopedic Association, Dec 2017, Tel Aviv, Israel

HEALING OF CHRONIC DIABETIC FOOT ULCERS
USING B-CURE LASER PRO - LOW LEVEL LASER
THERAPY (LLLT) (Submission in process)
Haze A., Elishoov O., Liebergall M.
The Division of Orthopedics, Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel

12 weeks of daily B-Cure Laser Pro treatments significantly decreased wound size in
patients with diabetic foot ulcers compared to the sham laser group
Background:
Diabetes mellitus (DM) is a significant health concern affecting hundreds of millions of individuals worldwide.
A diabetic person has a 25% lifetime risk of developing a diabetic foot ulcer (DFU), which may lead to limb
amputation and risk patient's life. The cellular and molecular effects of LLLT on wound healing were studied,
though solid clinical effects on DFU healing is still lacking. The current study is a double blinded randomized
trial evaluating the effects of a home use LLLT device (B-Cure Laser Pro, Israel) on DFU healing.
Methods:
19 patients, suffering for at least 6 weeks from a DFU, sized 3-37.5cm2 were recruited. Patients were randomly
assigned to daily treatments of LLLT (808nm, 8 minutes, 9 J/cm2) (experimental group, n=10) or sham (control
group, n=9) in addition to standard of care dressing. The treatment period lasted 12 weeks or until wound
closure.
Results:
Initial wound sizes were 11.2±11.1cm2 in the control group and 12.4±9.2 in the experimental group. At the
endpoint wound sizes were 6.5±7.3 and 1.5±2.4. Using 2-sided exact Wilcoxon Sign Ranks test no significant
difference was found between the initial wound sizes of the groups (p=0.92) and also between the initial
and final wound sizes in the control group (p=0.301). Significant difference was found between the initial
and final wound sizes in the experimental group (p=0.002). Direct comparison of percentage of wound
closure between the experimental and control groups showed a significant healing effect of laser over sham
(p=0.033). 7 of 10 active patients vs 1 of 9 placebo patients had >90% wound closure (p=0.019 by Fisher Exact

% Wound Closure

84.6 +- 8
(n=10)

(Mean +- SEM)

15.9 +- 39
(n=9)

Improvement

Active

Placebo

Less than 90%

3 (30%)

8 (89%)

More than 90%

7 (70%)

1 (11%)

10

9

Total
B-Cure

Placebo

Figure 1: %Wound Closure – B-Cure vs Placebo
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Table 2: improvement > 90%

Placebo vs Active baseline: P=0.019 by Fisher Exact
Probability Test

PHOTOS TAKEN OF PATIENTS
FROM THE CLINICAL TRIALS

Before Treatment

After 8 weeks

After 12 weeks

Before Treatment

After 10 weeks

Before Treatment

After 12 weeks

www.bcurelaserpro.com
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01.12.2018 | Case Series | Treatment of wounds at home with B-Cure Laser Pro

EVALUATION OF 5 HOSPITALS IN ISRAEL SHOW THAT
B-CURE LASER PRO ACCELERATES DIABETIC FOOT
ULCER HEALING
Analysis by Gavish L., Faculty of Medicine, The Hebrew University of Jerusalem, Israel
Introduction:
The global prevalence of diabetes is steadily increasing and with it the prevalence of diabetic foot ulcers [1].
The current standard of care for complete closure is 25% in 12 weeks [2] with the initial ulcer size playing a
significant role [3]. The B-Cure laser is a home-use photobiomodulation therapy (low-level laser) device that
is sold in Europe and Asia for management of acute and chronic pain, as well as wound healing. In a doubleblind randomized sham-controlled clinical trial Haze et al., showed that daily B-Cure Laser Pro treatments for
12 weeks as an adjunctive treatment to standard of care, significantly decreased wound size in patients with
diabetic foot ulcers (DFU) compared to sham irradiated controls [4]. In view of these encouraging results, the
company set to evaluate the real-life experience with the device.
Methods:
Data was collected from patients with diabetic foot ulcers from outpatient clinics of 5 different medical
centers in Israel. The sample consisted of patients of both genders, aged over 18 years old that were initially
given standard of care treatment and used as an adjunctive treatment B-Cure Laser Pro device during March
to November 2018. Patients self-applied the laser (808nm, 250mW peak power, 15KHz, 5J/min, ray size
4.5×1.0cm2) at home daily or every other day over the wound bed, wound margin and related lymph nodes
(popliteal and inguinal of affected leg - twice a day). The treatment duration was 14min – 64min according
to the wound size. Patients who did not return for a follow up check-up were not included in the analysis.
Data obtained included demographic information, medical history, and wound size using the ruler method.
The wound was photographed adjacent to a ruler before beginning the treatment and at visits to the clinic.
Wound closure was confirmed by the treating physician.
Results:
Thirteen (n=13) patients (9 males, 4 females, 53-92 years old) each with a single DFU of variable initial wound
size (1.5-15.8 cm2) were included in this analysis. One patient that did not return for a follow up was excluded
from the analysis. Ten of the twelve wounds completely closed, seven of the twelve wounds, completely
closed in 3-12 weeks after beginning laser treatment, 3 wounds completely closed in 14-24 weeks, and 2
wounds are still being treated (Table 1). Using Kaplan Meier survival analysis, the median time for complete
closure was 11 weeks, with a mean time of 12.4 weeks [95%CI: 8.0, 16.8]. None of the wounds increased in
size during the treatment time and the patients or the treating physician did not report any adverse events
related to the laser treatment.
Conclusions:
B-Cure laser Pro treatment as an adjuvant to standard care seems to be a valuable tool for acceleration of
wound healing in hard-to treat diabetic foot ulcers.
Patient
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hospital
A
A
A
A
B
B
C
C
C
D
D
E

Wound type
DFU
DFU
DFU
DFU
DFU
DFU
DFU
DFU
DFU
DFU
DFU
DFU

Table 1: Wound Data Summary
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Starting Date
07/05/2018
14/05/2018
22/06/2018
22/06/2018
13/08/2018
20/08/2018
30/04/2018
28/03/2018
21/05/2018
08/11/2018
23/10/2018
17/06/2018

Base line (cm2)
2
1.6
12
3
12.3
6
15.8
8
1.5
11.5
10.9
5

Last measurment (cm2)
0
0
0
0
0
2.3
0
0
0
4.3
0
0

% Closure
100
100
100
100
100
62
100
100
100
62
100
100

Time (Weeks)
10
5
14
3
11
18
24
21
8
4
4
12

Patient 1, 92, male, Hospital A, diabetes type II, chronic ulcer present for 6 months,
initial size 2cm²
After 6 weeks, the patient reduces the amount of the pain killers by 75%. The wound closed in 10 weeks.

Before Treatment

After 7 weeks

After 10 weeks

Patient 2, 78, Male, Hospital A, diabetes type II, chronic ulcer present for 2 months,
initial size 12cm²
The wound achieved 97% wound closure at 12 weeks (12 cm2 to 0.4 cm2) and a complete wound closure at
14 weeks.

Before Treatment

After 6 weeks

After 12 weeks

After 14 weeks
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