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Omnia, de eerste en enige neurostimulator die kan worden ingesteld met alle 
frequenties tussen 2 en 10.000 Hz en tegelijk verschillende frequenties kan combineren. 
Daardoor krijgt u de mogelijkheid uw patiënt vandaag en in de toekomst het breedst 
mogelijke spectrum aan oplossingen te bieden.

Omnia, het antwoord op uitvoerige feedback van patiënten en artsen, en de bevestiging 
van de energie die Nevro inzet om elke patiënt te helpen. Met Omnia kunt u erop 
vertrouwen dat u uw patiënten alle beschikbare frequenties voor SCS kunt aanbieden.

Uw werkingsmechanismen kiezen of combineren
Door zijn maximaal frequentiebereik en de mogelijkheid om frequenties te combineren, kan 
Omnia twee verschillende werkingsmechanismen - afzonderlijk of gelijktijdig - aanbieden.

Directe neurale stimulatie Stimulatie van de Dorsal Column Gecombineerde stimulatie

Burst Laagfrequent

Brengt neurale activiteit tot rust door zich boven 
5 kHz direct op de dorsal horn te richten 

Brengt zenuwen indirect tot rust met behulp 
van de vezels van de dorsal column

HF10-therapie combineren met stimulatie van de dorsal  
column voor twee gelijktijdige werkingsmechanismen

Gecombineerde 
frequenties

Burst10k™

™™

HF10®-
therapie

Pulsdosering

™



 

 

10.000 Hz1.200 Hz Andere SCS- 
systemen:1-3

Omnia

TRADITIONELE 
STIMULATIE1.000 Hz

Gecombineerde stimulatie

3De tijdschaal van golfvormen varieert om de presentatie zo duidelijk mogelijk te maken

Alle SCS-frequenties 

Maximale veelzijdigheid 
Directe neurale stimulatie

HF10®-therapie
10.000 Hz

Pulsdosering
Gedoseerd als 10.000 Hz (bijv. instellingen van 14% of 25%)

Stimulatie van de dorsal column
Burst
Intraburst-frequentie van 500 Hz

Laagfrequent
Frequenties van 2–1.200 Hz

Gecombineerde frequenties
HF10-therapie gecombineerd met traditionele SCS (40–100 Hz) of maximaal 1.200 Hz

Burst10k

HF10-therapie gecombineerd met burst
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De Omnia-roadmap
De Omnia-roadmap breidt het HF10-algoritme uit met extra veelzijdigheid, waaronder 
individuele of gecombineerde waveforms die meerdere werkingsmechanismen 
beschikbaar maken.

HF10-THERAPIE

PULSDOSERING

P4 P5

HF10-THERAPIE

P1 P3P2

BURST10K

GECOMBINEERDE 
FREQUENTIES

LAAGFREQUENT

BURST



Veelzijdigheid om resultaten voor patiënten te maximaliseren

Gecombineerde therapie 
Dubbel werkingsmechanisme voor patiënten die moeilijk te behandelen zijn

HF10-therapie 
Bewezen werking voor Rug- en Beenpijn

• 76% responder rate in 2 jaar durende 
gerandomiseerde klinische trial (RCT)

• RCT-resultaten gevalideerd in real-world, 
multicenter registry met 1.660 patiënten 
(74% responder rate)4

• Laagste explant percentage in SCS4-6

• Een kleine (n = 26), over verscheidene klinieken in 
Australië verspreide patiëntenpopulatie waarbij HF10 
werd toegepast en die desondanks niet voldoende 
pijnverlichting had, kreeg een combinatie van HF10 + 
LF of Burst10k om hun behandeling te optimaliseren 

• Het responderpercentage verbeterde van 17,4% bij 
baseline tot 60% bij de laatste follow-up8

RESPONDERPERCENTAGE VOOR SENZA-RCT7

Pijn in de rug
na 24 maanden

Pijn in de benen
na 24 maanden

76%

49%

73%
Traditionele SCS

HF10-therapie

49%

n = 156

Burst10k

Gecombineerde 
frequenties

GEMIDDELD RESPONDERPERCENTAGE
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17,4%

Baseline Laatste follow-up
72,9 ± 12,6 dagen

60%

n = 26
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Omnia-IPG

• Ontworpen om een groot aantal SCS-therapieën te ondersteunen

• Frequentie instelling mogelijk tussen 2 en 10.000 Hz

• Upgrade mogelijk voor nieuwe waveforms en frequenties

• De QuickFill™-oplaadspoel maakt het snelste opladen bij SCS mogelijk

• Full-Body MRI Conditional label

Omnia-programmer

• Uniek platform om alle mogelijke frequenties in SCS te  
programmeren en waveforms te combineren

Omnia-accessoires

• Intuïtieve functionaliteit om gevoel en gebruiksgemak  
voor de patiënt te verbeteren

6

Ontworpen voor maximale veelzijdigheid
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Onderbouwd voor langdurige steun aan uw patiënten

Elke Omnia-patiënt wordt via NevroCloud™ 
ondersteund om uw SCS-praktijk te helpen 
stroomlijnen en standaardiseren.
• Programmering en historische patiëntgegevens worden proactief via 

NevroCloud bijgehouden en gedeeld met uw praktijk, zodat u weet  
hoe het met uw patiënten gaat, op lange termijn

• Toegewijd en gespecialiseerd team identificeert en ondersteunt 
hulpbehoevende patiënten.

Meer patiëntenondersteuning
• NevroCloud: Geregistreerd - op cloud gebaseerd -  

patiënten opvolgingsplatform

• Proactieve patiëntenondersteuning en follow-up
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Belangrijke informatie over het Senza® Omnia-systeem:
Uitsluitend op voorschrift: De ervaring van patiënten met het Senza®-ruggenmergstimulatiesysteem (Senza-SCS-systeem) varieert van persoon tot persoon, met inbegrip van de mate van pijnverlichting. Het optreden van nevenwerkingen 
die gepaard gaan met de operatieve ingreep met of het gebruik van het SCS-implantaat varieert van patiënt tot patiënt. Ga naar https://www.nevro.com/manuals voor volledige veiligheidsinformatie.
Gebruiksaanwijzing: Het Senza®-systeem, het Senza II®-systeem en het Senza® Omnia-neuromodulatiesysteem dienen als hulp bij de behandeling van hardnekkige chronische pijn van de romp en/of de ledematen, met inbegrip van  
unilaterale of bilaterale pijn in verband met de volgende aandoeningen: failed back syndroom, hardnekkige pijn in de onderrug, pijn in de bovenrug, pijn in de benen, de bovenste ledematen en de nek. Contra-indicaties:  
Het Senza-systeem en het Senza II-systeem mogen niet worden gebruikt bij patiënten die ongeschikt zijn voor chirurgie, die tijdens een proefstimulatie geen doeltreffende pijnverlichting hebben gekregen, of die niet in staat zijn het  
SCS-systeem te bedienen. Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen: Er zijn waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen tegen of met betrekking tot: onder meer het gebruik van Senza bij patiënten die zwanger zijn of kunnen worden; patiënten 
die diathermie ondergaan of die andere geactiveerde, geïmplanteerde apparaten hebben, of die een CT-scan, echografie of andere procedures ondergaan. Nevenwerkingen: Senza wordt met een operatieve ingreep geïmplanteerd, waardoor 
complicaties als gevolg van de ingreep, zoals infectie, pijn, bloeding en, in zeer zeldzame gevallen, verlamming of overlijden, mogelijk zijn. Na plaatsing van de Senza zijn potentiële bijwerkingen de volgende: allergie of infectie, verlies van 
pijnverlichting, pijn of onaangename stimulatie, brandwonden, of defect raken van het hulpmiddel of een component, hetgeen leidt tot een corrigerende chirurgische ingreep, vervanging van een lead of verwijdering van het apparaat.

Ga naar www.nevro.com/omnia voor meer informatie.
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