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3910 Brickway Blvd. 

Santa Rosa, CA 95403 

707 543 8800 

endologix.com 

6 май 2020 г. 

Важно предупреждение във връзка с безопасността  

Ovation iX Abdominal Stent Graft System 

Това FSN е насочено специално за следните системи Ovation iX Abdominal Stent Graft Systems 

и важи за всички партиди/серийни номера: TV-AB2080-I, TV-AB2380-I, TV-AB2680-I, 

TVAB2980-I, TV-AB3480-I 

Уважаеми лекари, 

Като част от нашия ангажимент за безопасността на пациента Endologix, Inc. изпраща тази 

информация до лекари, потребители на Ovation iX Abdominal Stent Graft System, за да съобщи 

актуална информация, свързана с безопасността, касаеща протичане на полимер по време на 

имплантиране. 

Моля, прегледайте внимателно тази информация и я разпространете сред персонала в операцион-

ната зала и други хора във Вашата организация, за да се обезпечи информираността и своевре-

менното лечение на пациенти в случай на изтичане на полимер по време на процедурата. 

Това съобщение е само информативно, не се изисква връщане на продукта.  

Описание на проблема 

На 6 август 2018 г. Endologix издаде актуална информация, свързана с безопасността, касаеща 

протичане на полимер при стент-графт за аорта Ovation iX. Това съобщение отново потвърждава 

препоръките за лечение на пациенти, при които е било налице изтичане на полимер по време на 

имплантиране, и предоставя актуална информация относно текущата честота на поява на 

изтичане на полимер, честотата на клиничните вреди и основната причина. Към момента на 

изпращане на актуалната информация, свързана с безопасността, от 2018 г. честотата на изтичане 

на полимер за целия период на разпространение на Ovation iX беше 0,65%. За целия период от 

началото на разпространение на изделието до момента честотата на поява на изтичане на 

полимер е 0,86%. Тези доклади се базират на доброволно изпратени оплаквания и продадените 

бройки изделия, което може да е довело до подценяване на реалната честота, изчислена на база 

брой на всички пациенти. 

Изтичане на полимер може да настъпи само по време на стъпката по запълване с полимер на 

индексната процедура за имплантиране. След втвърдяване на полимера в канала за пълнене на 

ендопротезата (което може да продължи до 14 минути интраоперативно, когато се използва 

комплект за пълнене на полимер CustomSeal) не съществува риск от продължаващо изтичане на 

течен полимер. Изтичане на полимер в кръвообращението може да бъде ясно свързано с реакция 

на свръхчувствителност към течен полимер.  

Клиничните случаи, свързани с изтичане на полимер, може да бъдат системни и/или свързани 

с аневризма (поради непълно запълване на полимерните пръстени). 

Актуална информация, свързана с безопасността: Лечение на пациент с изтичане на 

полимер – Реакция на пациента 

По време на стъпката от процедурата за инжектиране на полимер системна хипотония може да 

сочи, че настъпва изтичане на полимер. Наблюдаването на кръвното налягане по време на запъл-

ването с полимер може да помогне за ранно разпознаване на възможно изтичане на полимер. При 

липса на други очевидни причини за внезапна хипотония по време на запълване с полимер 

Endologix препоръчва за вероятна причина да се счита реакция на свръхчувствителност (анафи-

лактична реакция) на интраваскуларно изтичане на полимер. На пациенти с изтичане на полимер 

трябва да се приложи незабавно лечение за потенциално тежка реакция на свръхчувствителност 
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в съответствие с протоколите на медицинското заведение (напр. интраваскуларни флуиди, 

антихистамини, кортикостероиди, епинефрин).  

В допълнение към системната хипотония данни, свързани с изделието, които са характерни за 

наличие на изтичане на полимер, включват пълно изпразване на спринцовката с полимер за 

запълване и непълно запълване на полимерните канали. 

Таблицата по-долу посочва броя на пациентите, за които е съобщено за наличие на системни 

усложнения, приписвани на изтичане на полимер от продадени до 29 февруари 2020 г. импланти 

Ovation iX и за сравнение дава честотите, цитирани в предупреждението във връзка с безопас-

ността от 6 август 2018 г.  

Системна реакция на изтичане на 

полимер 

Честота за целия 

период до момента  

(31 август 2015 г. до 

29 февруари 2020 г.) 

Честота за периода, 

посочен във FSN от 

август 2018 г.  

(31 август 2015 г. до 

30 юни 2018 г.) 

Смърт 0,03% (4/12393) 0,04% (3/7285) 

Многоорганна недостатъчност1, 

сърдечен арест, неврологично 

усложнение2 

0,06% (8/12393) 0,07% (5/7285) 

Локална тъканна некроза3 0,04% (5/12393) 0,15% (11/7285)* 

Продължителна хемодинамична 

нестабилност4 

0,04% (5/12393) 0,05% (4/7285) 

Преходна хемодинамична нестабилност 0,65% (85/12393) 0,33% (24/7285) 

Общо пациенти със събитие 0,86% (107/12393) 0,65% (47/7285) 

1Включва диализа, продължителна сърдечна подкрепа или чернодробна недостатъчност.  
2Включва удар, параплегия.  
3Включва зачервяване/некроза на кожа (наблюдавана по постериорната лумбална зона), мускулна некроза (параспинална и в долните 

крайници, последвано от поява на компартмент синдром), исхемия на бъбреците, гастроинтестиналния тракт и на долните крайници.  
4Включва поддържане на реанимационни мерки > 24 часа. 
*Осем увреждания в тази категория са коригирани и пренесени от предходното FSN. Тези пациенти са класифицирани сега като 

такива с преходна хемодинамична нестабилност. 

Числата в скоби се отнасят до броя оплаквания, получени за всяка реакция на отделни пациенти като процент от общо продадените 
раздвоени изделия от началото на продажбата на продукта. 

Забележка: Всеки пациент с оплакване за изтичане на полимер е отчетен само веднъж, т.е. отчетено е най-сериозното му увреждане.  

Тези доклади се базират на доброволно изпратени оплаквания и продадените бройки изделия, което може да е довело до подценяване 
на реалната честота, изчислена на база брой на всички пациенти. 

Актуална информация, свързана с безопасността: Лечение на пациент с изтичане на 

полимер – Лечение на аневризма 

Оплаквания, свързани с аневризма, които може да възникнат поради изтичане на полимер (вижте 

таблицата по-долу), трябва да бъдат третирани със стандартни ендоваскуларни техники по 

преценка на лекаря, като се използва допълнително оборудване, посочено в инструкциите за 

употреба на Ovation iX Abdominal Stent Graft System или с подход на отворена хирургична 

операция. Специфичното лечение ще зависи от степента и мястото на непълното запълване на 

полимерните пръстени и свързаните клинични находки. По отношение на интраоперативните 

разхерметизирания на ендопротези от тип 1a, дължащи се на изтичане на полимер (44 пациенти), 

имаше две основни стратегии за лечение – консервативно (при случаи на малки разхермети-

зирания на ендопротези, за които се очаква да се разрешат спонтанно) или използване на балонно 

разгръщани стентове (в 29 случая). Нямаше пациенти с интраоперативни разхерметизирания на 

ендопротези от тип 1a, дължащи се на изтичане на полимер, за които впоследствие да е доклад-

вано разхерметизиране на ендопротеза от тип 1a на по-късен етап. 

Няма пациенти с усложнение, свързано с илиачни разклонения, за които да е съобщавано за 

голяма или малка ампутация. 
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Таблицата по-долу показва броя на пациентите, за които са съобщени усложнения, свързани 

с аорта, причина за които е изтичане на полимер от продадени до 29 февруари 2020 г. импланти 

Ovation iX. 

 

Интраоперативни усложнения, свързани 

с аневризма, свързвани с изтичане на полимер 

Честота за целия 

период до момента  

(31 август 2015 г. до 

29 февруари 2020 г.) 

Брой (%) на 

оплаквания, разрешени 

интраоперативно 

Разхерметизиране на ендопротези от тип Ia 0,35% (44/12393) 28 (64%) 

Разхерметизиране на ендопротези от тип Ib 0,008% (1/12393) 0 

Разхерметизиране на ендопротези от тип IIIa 0,008% (1/12393) 0 

Усложнения, свързани с илиачни 

разклонения* (исхемия на долни крайници, 

оклузия на илиачни разклонения/тромбоза)  

0,07% (9/12393) 7 (78%) 

*Включва исхемия на долни крайници, оклузия на илиачни разклонения, тромбоза на илиачни разклонения. 

Числата в скоби се отнасят до броя оплаквания, получени за всяка реакция на отделни пациенти като процент от общо продадените 
раздвоени изделия от началото на продажбата на продукта. 

Забележка: Всеки пациент с изтичане на полимер може да получи повече от едно усложнение, свързано с аневризма. 

Тези доклади се базират на доброволно изпратени оплаквания и продадените бройки изделия, което може да е довело до подценяване 
на реалната честота, изчислена на база брой на всички пациенти. 

Основна причина на изтичане на полимер 

Продължаващите проучвания след издаването на актуална информация, свързана с безопасност-

та, от 6 август 2018 г., разкриха, че факторите, свързани с техниката и процедурата на 

потребителя (напр. използване проходен лумен преди запълване с полимер, манипулация на 

катетър), не са причина за по-голямата част от изтичанията на полимер, както беше съобщено 

преди. Придържането към процедурните стъпки в инструкциите за употреба продължава да 

е препоръчително и не се променя в тази актуална информация, свързана с безопасността. 

Основната причина за повечето изтичания на полимер е слабост на материал в близост до канала 

за пълнене на полимер, който може да се компрометира по време на прилагане на налягане 

с течен полимер. Endologix се ангажира да елиминира тези зони на слабост на материал 

с промени в конструкцията и производството.   

Ангажимент на Endologix 

Това съобщение е следствие на продължаващите ни усилия за осигуряване на обучение за про-

дукта и насоки за лекарите и за намаляване на потенциалните рискове за безопасността на 

пациентите. Ще продължим да наблюдаваме клиничния опит с Ovation platform и благодарим за 

желанието Ви да работите с нас. Продължаваме да работим в сътрудничество с нашия нотифи-

циран орган NSAI по отношение на актуализирането на етикетирането на продуктите. Нежелани 

реакции или проблеми с качеството, които са получени при използването на този продукт, могат 

да бъдат съобщавани на Вашите местни компетентни органи онлайн, по пощата или по факс. 

Моля, уведомете също и Endologix за нежелани събития или проблеми с качеството чрез изпра-

щане на имейл до Endologix на адрес fieldassurance@endologix.com и/или се свържете с пред-

ставителя на Endologix. Инструкциите за употреба на продукта могат да бъдат получени от 

уебсайта на адрес www.trivascular.com/IFU или може да получите хартиен екземпляр по заявка 

в отдела за обслужване на клиенти за ЕС на Endologix на тел. +31 88 116 91 01. Ако имате въпроси 

относно съдържанието на това уведомление, се свържете с отдела за обслужване на клиенти за 

ЕС на Endologix на тел. +31 88 116 91 01. 

mailto:fieldassurance@endologix.com
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С уважение, 

 

Д-р Мат Томпсън, FRCS 

Главен лекар в Endologix Inc. 

Приложение 1: Предупреждение във връзка с безопасността за Ovation (FS-0012) Формуляр 

за потвърждение от клиента 
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Приложение 1: Предупреждение във връзка с безопасността за Ovation (FS-0012) 

Формуляр за потвърждение от клиента 

1. Информация относно предупреждението във връзка с безопасността (FSN) 

Референтен номер на FSN FS-0012 

Дата на FSN 6 май 2020 г. 

Наименование на продукта/устройството Ovation iX Abdominal Stent Graft System 

Код(ове) на продукта TV-AB2080-I, TV-AB2380-I, TV-AB2680-I,  

TV-AB2980-I, TV-AB3480-I  

Партида/сериен(серийни) номер(а) Всички партидни и серийни номера 

 

2. Връщане на потвърждението до Endologix 

Имейл FSCA-europe@endologix.com 

Помощна телефонна линия за клиенти +31 88 116 91 01 

Пощенски адрес Endologix International Holdings B.V. 

Europalaan 30  

5232 BC ’s-Hertogenbosch, NL 

Краен срок за връщане на формуляра за 

клиенти 

Моля, върнете в рамките на 10 дни от 

получаването на настоящото предупреждение 

Опции за връщане на потвърждението  

• Със смартфона си направете снимка на подписания формуляр за отговор и го изпратете 

на горния имейл адрес. 

• Сканирайте подписания формуляр за отговор и го изпратете на горния имейл адрес. 

• Изпратете по пощата подписания формуляр за отговор на горния пощенски адрес.  

• Изпратете по факс подписания формуляр за отговор на номер на факс +31 88 116 9199 

 

3. НЕ СЕ ИЗИСКВА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТА 

 

4. Предприети от клиента действия от името на лекар или здравна организация 

(Моля, отбележете всички приложими полета.)  

 Потвърждавам, че съм получил(а), прочел(а) и разбрал(а) това Предупреждение във 

връзка с безопасността 

 Информацията и необходимите действия са сведени до вниманието на всички 

потребители, имащи отношение, и ще бъдат изпълнени. 

 Засегнатите изделия не се използват в нашата здравна организация 

Име на клиента с печатни букви  

Име на здравната организация  

Град/държава  

Подпис на клиента  

Дата  

 

Важно е Вашата организация да потвърди получаването на FSN и действията, описани в него. 

Отговорът на Вашата организация е необходимото за нас обективно доказателство, за да можем 

да следим прогреса и ефективността на корективните действия.  

mailto:FSCA-europe@endologix.com
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1.  Описание на устройството 

Абдоминалната стент-графт система Ovation iX™ е ендоваскуларно устройство, 
въвеждано с нископрофилен катетър за лечение на абдоминални аортни аневризми 
(AAA). Стент-графтът е създаден за коригиране на засегнатите съдове, осигурявайки 
ендоваскуларен кондуит на кръвта, изолирайки аневризмата от кръвния ток с високо 
налягане, като по този начин намалява риска от руптура/разкъсване. Стент-графтът 
е модулна конфигурация, състояща се от секция аортно тяло, илиачни клонове или 
илиачни удължители, ако се изискват (фигура 1). 
 
Абдоминалната стент-графт система Ovation iX включва: 

• Аортно тяло на стент-графта и катетър за поставяне  

• Илиачни клонове на стент-графта и катетри за поставянето им  

• Илиачни удължители на стент-графта и катетри за поставяне, когато се 
изискват   

• Комплект за пълнене 

• Автоматичен инжектор 
 
Ovation iX абдоминалната стент-графт система се отнася до използването на 
Ovation iX аортно тяло с Ovation iX или Ovation Prime илиачни клонове/илиачни 
удължители на стент-графта. 
 

 
 

Фигура 1. Схема на поставена абдоминална стент-графт система Ovation iX  
 

Аортното тяло се състои от проксимален стент за супраренална фиксация и слабо 
проницаем PTFE (политетрафлуоретиленов) графт. Стентът е проектиран 
с интегрални анкери/котви, които позволяват закрепване към стената на аортата. 
При поставянето стентът е в компресирано състояние вътре в катетъра. При 
изваждането му от компресираното състояние стентът се разгъва, за да достигне 
съдовата стена. Нитиноловият стент е рентген-позитивен и рентген-позитивни 
маркери са разположени в съседство до проксималния край на графта. Тези рентген-
позитивни маркери подпомагат поставянето на устройството в нужната локализация 
по отношение на бъбречните артерии. За да се запечата проксималният край на 
графта и да се осигури опора за крачетата на аортното тяло, в които се поставят 
илиачните клонове, тялото на графта съдържа мрежа от надуваеми пръстени, които 
са напълнени с течен полимер, който се втвърдява по време на процедурата за 
разгръщане. Графтът има вход за пълнене, който свързва мрежата на графта с 
катетъра за поставяне. Фигура 2 показва устройството с уплътняващия пръстен в 
аортата. Поради тази особеност на устройството оразмеряването е индивидуално и 
е описано в Глава 6. „Подбор на пациент и лечение“. 
 
Илиачните клонове и удължителите са съставени от нитинолов стент инкапсулиран 
в нископроницаем PTFE катетър. Илиачните клонове се поставят в крачетата на 
аортното тяло. Рентген-позитивни маркери позволяват на лекаря да визуализира 
точно наслагването на аортното тяло към илиачния клон или на клона към 
удъжителя по време на поставянето. Радиалната сила на стента осигурява 
едновременно закрепване и запечатване на връзката между аортното тяло и всеки 
от илиачните клонове, между илиачния клон и илиачния удължител, както и между 
илиачния клон/удължител и неговата зона за прикрепване в илиачната артерия. 
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Фигура 2. Аортно тяло на стент-графт в аорта 

 

1.1. Система за поставяне 

За да се улесни въвеждането на устройството в съда за достъп, аортното тяло, 
илиачните клонове и иличаните удължители са предварително заредени в катетри 
за поставяне, както е показано на фигури 3 - 5. Катетрите за поставяне са с лумен, 
позволяващ употреба на водач, с който да се улесни достъпа и поставянето. 
Вътрешният катетър на Ovation iX стент-графт системата може да бъде изтеглен 
през външната обвивка, като обвивката се запазва за улесняване въвеждането на 
спомагатени устройства. Системата за поставяне на артното тяло включва 
интегриран кръстосан лумен, като опция за улесняване на достъпа с водач.  
 
Аортното тяло се въвежда и позиционира чрез катетъра за аортно тяло, който има 
връзка с дисталните крачета на аортното тяло. При поставяне на аортното тяло на 
стент-графта, устройството първо се позиционира, след което се издърпва 
обвивката. Проксималният стент се разгъва с помощта на бутоните за 
освобождаване на стента върху дръжката. Запълващият полимер след това се 
подава през отвора за запълване на конектора, като се използва автоматичния 
инжектор. 
 
Контралатералните и ипсилатералните илиачни клонове се поставят чрез катетрите 
за илиачни клонове. След поставяне на аортното тяло от контралатералния достъп 
се поставя водач в противоположното дистално краче на аортното тяло; 
интегрираният кръстосан лумен може да се използва за улеснение на процеса. 
Контралатералният илиачен клон се придвижва напред до нужното положение и се 
позиционира в крачето на аортното тяло чрез изтегляне на катетърната обвивка 
с катетъра до подходящата позиция. Катетърът за поставяне на контралатералния 
клон се използва като интегрална обвивка (както е описано по-горе) или се изтегля 
от съда. След като запълващият полимер се втвърди в уплътнителните пръстени, 
катетърът за въвеждане на аортното тяло се отделя от входа за пълнене на графта 
и се използва като интегрална обвивка (както е описано по-горе) или се изтегля от 
съда. Катетърът за поставяне на ипсилатералния илиачен клон се придвижва 
напред по ипсилатералния водач и се поставя, използвайки гореописаните методи 
за контралатералния клон. Катетърът за поставяне на ипсилатералния клон се 
използва, като интегрална обвивка (както е описано по-горе) или се изтегля от съда. 
 
Ако е необходимо илиачен удължител, системата за поставяне се плъзва по водача 
и се позиционира, използвайки гореспоменатите методи за контралатералния 
и ипсилатералния илиачни клонове. 
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Фигура 3. Схема на катетър за поставяне на аортното тяло на Ovation iX 

абдоминална стент-графт система  

 

Фигура 4. Схема на катетър за поставяне на илиачен клон/илиачен удължител на 
Ovation iX 

 

 
Фигура 5. Схема на катетър за поставяне на илиачен клон/илиачен удължител на 

Ovation iX Prime  
 
Ovation iX абдоминална стент-графт система е създадена да пасва на различни 
анатомични особености на аортата, включително широк диапазон от проксимални и 
дистални аортни диаметри, дължини на аневризми и диаметри на общите илиачни 
артерии. Вижте таблица 1 за информация за размерите, касаещи пациента и 
таблици 2 - 6 за размери на продукта и конфигурациите. 
 

1.2. Комплект за пълнене и автоматичен инжектор 

Опциите на комплекта за пълнене са показани на фигура 6 и фигура 7. Фигура 6 
показва комплекта за пълнене с полимер („еднокрилна“ или „двукрилна“ клапа) с 
време на отделяне 20 минути, а фигура 7 показва комплекта CustomSeal с време на 
отделяне 14 минути. Запълващият полимер е съставен от три компонента, които се 
смесват преди инжектирането. При смесване и инжектиране в графта компонентите 
образуват рентген-позитивен полимер, който запълва проксималните уплътняващи 
пръстени в стената на на аортното тяло на графта и ребрата в крачетата на аортното 
тяло. Рентген-позитивността на пълнещия полимер се разсейва с течение на времето и 
той може да не се визуализира при флуороскопии, рентгенографии или компютърни 
томографии 1 - 2 месеца след имплантирането. 
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Преди употреба двете клапи на комплекта за пълнене се отварят и запълващият 
полимер се смесва чрез последователно натискане на двете бутала на 
спринцовката, за минимум 20 пълни хода. След това спринцовката за пълнене се 
разкача от свързващата тръба, измъква се от държача и се свързва към входния 
отвор за пълнене на полимера на системата за поставяне на аортното тяло. 
Буталото на спринцовката се поставя в автоматичния инжектор (фигура 8) 
и инжекторът се завърта на четвърт оборот, за да се заключи в мястото на 
поставяне. Автоматичният инжектор упражнява контролирана сила върху буталото 
на спринцовката, за да инжектира пълнещия полимер в графта. 
 
 

 

 
Фигура 6. Комплект за пълнене с полимер с време на отделяне 20 минути 

   
 

Фигура 7. Комплект CustomSeal с време на отделяне 14 минути 

 
Фигура 8. Aвтоматичен инжектор 

 

 

„Еднокрилна“ клапа 

„Двукрилна“ 

клапа 
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2. Показания за употреба 

абдоминална стент-графт система на Ovation iX е показана за лечение на пациенти 
с аневризма на коремната аорта, имащи съдова морфология подходяща за 
ендоваскуларна корекция, включваща: 

• Адекватен илиачен/феморален достъп съвместим с техниките за съдов достъп 
(феморална дисекция или перкутанно), устройства и/или помощни средства.  

• Проксимална аортна зона за прикрепване: 
- С вътрешен диаметър на стената не по-малък от 16 mm и не по-голям от 30 

mm на 13 mm под долната бъбречна артерия и 
- С аортен ъгъл ≤ 60 градуса, ако проксималната шийка е ≥ 10 mm 

и ≤ 45 градуса, ако проксималната шийка е < 10 mm, 

• Дистална илиачна зона на прикрепване; 
- С дължина най-малко 10 mm и, 

- С вътрешен диаметър на стената не по-малко от 8 mm и не повече от 25 mm. 

3. Противопоказания  

• Пациенти със състояние, което застрашава графта от инфектиране.  

• Пациенти с известна непоносимост или алергия към материалите, от които 
е изработено устройството (вкл. политетрафлуороетилен [PTFE], 
полиетиленгликол [PEG]-базирани полимери, флуориран етилен-
полипропилен [FEP] или нитинол). 

Също така разгледайте информацията в раздел 4. „Предупреждения и предпазни 
мерки“. 

4. Предупреждения и предпазни мерки 

ВНИМАНИЕ: Прочетете внимателно всички инструкции. Неспазването на 
инструкциите, предупрежденията и предпазните мерки може да доведе до 
сериозни последствия или нараняване на пациента.  

4.1. Общи 

• Ovation iX абдоминална стент-графт система е за еднократна употреба за един 
пациент. Да не се използва, обработва или стерилизира повторно. Повторната 
употреба, обработване или повторната стерилизация могат да компрометират 
структурната цялост на устройството и/или да доведат до повреда на 
устройството, което може да причини нараняване, заболяване или смърт на 
пациента. Повторното използване, обработване или повторната стерилизация 
могат също да създадат риск от заразяване на устройството и/или да причинят 
инфекция на пациента, включително, но не само, предаването на инфекциозни 
заболявания от един пациент на друг. Замърсяването на устройството може да 
доведе до нараняване, заболяване или смърт на пациента.  

• Изтичането на полимер е своеобразен потенциален риск на платформата на 
устройството Ovation, за който е съобщено след пускането на пазара на 
изделието. Усложненията от изтичане на полимер във васкулатурата варират 
от преходна хипотония до тежки, животозастрашаващи анафилактоидни 
реакции, некроза на тъкани и смърт. При поява на изтичане на полимер 
недостатъчното напълване на уплътняващите пръстени на Ovation iX е довело 
до интраоперативни разхерметизирания на ендопротези от тип Ia и усложнения, 
свързани с илиачните разклонения, за които е била необходима допълнителна 
терапия. Рискът от изтичане на полимер трябва да бъде внимателно обмислен 
заедно с рисковете, свързани с опциите за алтернативно лечение, при 
вземането на решения за индивидуално лечение за лицата, попадащи в 
посочените пациентски популации, както е посочено в Показанията за употреба 
(Раздел 2). 

• Необходимо е точно флуороскопско визуализиране по време на всяка 
ендоваскуларна процедура и за правилното поставяне на устройството. 
Имплантацията на това устройство трябва да се извършва в операционна зала, 
ендоваскуларна зала, катетеризационна лаборатория или подобна стерилна 
среда, с подходящо обучен персонал и подходящо оборудване, и възможности 
за визуализиране.  
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• Не използвайте това устройство, ако пациентът не може да бъде изследван 
с необходимите предоперативни и следоперативни образни методики.  

• Прочетете внимателно всички инструкции. Неспазването на инструкциите, 
предупрежденията и предпазните мерки може да доведе до сериозни 
последствия или нараняване на пациента.  

• Винаги разполагайте с квалифициран хирургичен екип, който да е на 
разположение по време на процедури за имплантиране или повторна намеса, 
в случай че е необходимо преминаване към отворен тип операция.  

• Абдоминалната графт-стент система Ovation iX трябва да се използва само от 
лекари и екипи с опит в ендоваскуларните техники и са обучени за 
използването ѝ. Този опит трябва да включва: 
- Познаване на развитието на ААА, честите коморбидни състояния 

и усложнения, свързани с корекцията на ААА 
- Техники за съдов достъп 
- Селективни и неселективни водачи и катетеризационни техники 
- Интерпретиране на рентгенови, флуороскопски и ангиографски образи 
- Емболизация 

- Ангиопластика 
- Поставяне на ендоваскуларен стент 
- Техники за прихващане 
- Подходяща употреба на рентгеноконтрастни вещества 

- Техники за минимизиране на излагането на радиация 
- Експертиза в методите за проследяването на пациентите 

• Дългосрочната работа на този имплант не е установена. Всички пациенти, на 
които е поставено това устройство, трябва да преминават периодични образни 
изследвания, за да се изследват целостта и позицията на стент-графта, 
размера на аневризмата, пулсацията на аневризмата и потенциалните 
вътрешни „течове“ и/или запушване на съдовете в зоната на лечение. 
Значително уголемяване на аневризмата, постоянното удължаване на 
ендопротезата, появата на ново вътрешно кървене, промяна в пулсаците, 
миграция на устройството, намален приток на кръв през графта и/или 
намаляване на бъбречната функция поради оклузия на бъбречната артерия 
трябва да се вземат предвид при проучването на нуждата от допълнително 
лечение на пациента, включително допълнителна интервенция или хирургична 
конверсия. При пациенти с устройства, които имат проблеми с ефективността, 
следва да се обмисли допълнително проследяване с образна диагностика.  

• Всички пациенти трябва да бъдат внимателно съветвани относно 
необходимостта от дългосрочно проследяване. Устройството не се препоръчва 
при пациенти, които не са в състояние или не желаят да спазват информацията 
в препоръките за последващи образни изследвания.  

4.2. Подбор на пациент и устройство 

• Диаметърът на съда за достъп, морфологията на съда и диаметърът на 
системата за поставяне трябва да бъдат съвместими с техниките за съдов 
достъп (феморална дисекция или перкутанно). Съдовете, които са значително 
калцифицирани, оклузивни, изкривени или с тромби, могат да направят 
невзъможно поставянето на устройството.  

• Абдоминалната стент-графт система Ovation iX не е оценява при пациенти, 
които:  
- Са бременни или кърмят;  

- Са под 18-годишна възраст;  
- Имат травматична увреда на аортата, руптурирали аневризми, аневризми 

с очаквана руптура или изискващи други спешни мерки за лечение на 
аортна аневризма;  

- Имат супраренални, торако-абдоминални, илио-феморални, юкстаренални, 
параренални микотични, възпалителни или псевдо-аневризми;  

- Имат хиперкоагулабилитет, кръвни диатези или коагулопатия;  
- Имат оклузивна болест, засягаща мезентериалната и/или целиачна 

артерия и доминираща отворена долна мезентериална артерия;  
- Имат заболяване на съединителната тъкан или вродено дегенеративно 

заболяване на колагена, като синдром на Марфан;  
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- Имат ектатични илиачни артерии, изискващи двустранно изключване на 
хипогастралния кръвен ток  

• Неправилни калцификати и/или плаки могат да компрометират фиксирането 
и/или запечатването на местата на имплантиране.  

• Ключовите анатомични елементи, които могат да повлияят на изключването на 

аневризмата, включват сериозно огъване на проксималната шийка (> 60°), 

дистална зона на илиачно прикрепване < 10 mm и/или диаметър на вътрешната 
стена на аортата/илиачната артерия, с неподходящ за графта на стента 
размер.   

• Неправилният подбор на пациент може да доведе до лошо функциониране на 
устройството, неотговарящо на спецификациите.  

• Това устройство не се препоръчва при пациенти, които: имат или има 
съмнение, че имат активна системна инфекция; не понасят контрастни 
вещества за интраоперативно и постоперативно образно проследяване; и/или 
имат свръхчувствителност или алергия към материалите на стент-графт 
системата, антиагреганти или антикоагуланти; имат ниво на креатинин над 
> 2,0mg/dl; имат нестабилна ангина и/или миокарден инфаркт (МИ) или мозъчен 
съдов инцидент (МСИ) в последните 3 месеца преди имплантирането; и/или 
надвишават границите на теглото и/или размера необходим за изискванията за 
визуализиране.  

4.3. Процедура на имплантиране 

• Вж. раздел 10. „Указания за употреба“ за предупреждения и предпазни мерки, 
специфични за стъпките на имплантиране на абдоминална стент-графт 
система Ovation iX.  

• Преди отварянето на опаковката на устройството трябва да се извърши 
предварително оперативно планиране за достъп и поставяне.   

• Проучванията показват, че опасността от микро-емболизация се увеличава 
с увеличаване на продължителността на процедурата.  

• Бъбречните усложнения могат да се появят при свръхупотреба на контрастни 
вещества и/или в резултат на емболичен или неправилно поставен стент-
графт.  

• Преди употреба внимателно проверете опаковката на устройството и самото 
устройство за повреди или дефекти. Ако има признаци на повреди или дефекти, 
или ако се наблюдава преждевременно нарушение на стерилната бариера, не 
използвайте устройството.  

• Минимизирайте манипулирането на стент-графта, поставена на катетъра за 
поставяне по време на подготовката и въвеждането, за да се намали рискът от 
заразяване и инфекция.  

• Да не се рестерилизира никой от компонентите на абдоминалната стент-графт 
система Ovation iX.  

• Системни антикоагуланти трябва да се използват по време на процедурата за 
имплантиране въз основа на предпочитания от болниците и лекаря протокол. 
Ако хепаринът е противопоказан, трябва да се обмисли алтернативен 
антикоагулант.   

• Не прегъвайте и не пречупвайте прекалено компонентите на Ovation iX 
абдоминалната стент-графт система, тъй като това може да увреди 
устройството и/или неговите компоненти.  

• Не използвайте аортното тяло на устройството, ако тръбата за пълнене на 
полимер на системата за подаване съдържа течност след промиване.  

• Винаги използвайте флуороскопски/рентгенов контрол на въвеждането, за да 
придвижите системата и да наблюдавате процедурата за имплантиране, 
разгръщане на устройството и инжектирането на запълващия полимер.  

• Обърнете внимание на техниките за боравене и поставяне за да предотвратите 
разкъсване на съдовете.  

• Обърнете специално внимание на трудни области, като зони на стеноза, 
интраваскуларна тромбоза или в калцирали, или нагънати съдове.  
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• Ако обвивката на системата за поставяне на илиачния графт случайно бъде 
изтеглена, устройството ще бъде преждевременно освободено, което ще 
доведе до некоректно позициониране.  

• Неправилно поставяне или неадекватно запечатване могат да повишат риска 
от вътрешно кървене в аневризмата.  

• Ако усетите съпротивление по време на процедурата по посатвянето, не 
продължавайте с подаване напред или издърпване на водача или друга част 
на поставящата система. Работете с особено внимание в областите на стеноза, 
интраваскуларна тромбоза, калцирали или нагънати съдове.  

• Не поставяйте компонентите на стент-графт системата на места, които водят 
до оклузия на артерии, нужни за осигуряване на кръвен ток до органи 
и крайници, или водят до вътрешно кървене, освен в случаите, когато има 
медицинско показание за това.  

• Компонентите на стент-графта не могат да бъдат заменяни или изтегляни 
обратно в системата за поставяне, дори компонентът на стент-графтът да 
е само частично разгънат.   

• Непреднамереното частично разгръщане или миграция на стент-графта може 
да изисква хирургическо отстраняване или ревизия.   

• Да не се издърпва силно системата за поставяне на аортното тяло след 
пълното разгръщане на проксималния стент, за да се избегне 
непреднамереното разединяване на конектора за пълнене на полимер от 
импланта.  

• При употреба на устройството завъртете цялата система за подаване като едно 
цяло. Не завъртайте самостоятелно обвивката на катетъра или дръжката 

• Недостатъчната зона на запечатване може да доведе до повишен риск от 
вътрешно кървене в аневризмата.  

• Уверете се, че няма допълнителен твърд водач вътре в аортното тяло по време 
на инжектирането на запълващия полимер, за да се постигне съответствие на 
стент-графта с естествената анатомия.   

• Изхвърлете запълващия полимер, ако възникне грешка при синхронизирането, 
смесването или прехвърлянето. По време на инжектирането и втвърдяването 
на полимерния пълнеж, наблюдавайте рентген-позитивния маркер на катетъра 
и ако се наблюдава движение, незабавно отделете автоматичния инжектор от 
спринцовката за пълнене на полимер. 

• Използвайте само автоматичния инжектор за запълване на аортното тяло на 
стент-графта. Не трябва да се прилага ръчно инжектиране, защото може да 
повреди импланта.   

• По време на инжектиране на запълващия полимер или използване на 
интегрирания кръстосан лумен, уверете се, че няма напрежение върху 
аортното тяло на стент-графта, за да се постигне съответствие на системата 
с естествената анатомия.    

• Потвърдете канюлацията на контралатералния лумен на аортното тяло, за да 
осигурите точното поставяне на контралатералния клон.   

• Не разкачайте системата за поставяне преди определеното за отделяне време. 
За пациентите с телесна температура под 35°С може да се изисква поне по още 
една минута на всеки градус под 35°С преди разкачането.   

• Ако възникне съпротивление при изтеглянето на катетъра, установете 
причината за съпротивлението и я отстранете преди да продължите.  

• Важно е да оразмерите точно и да изберете балони, които да се използват по 
време на поставяне на устройството, и да следвате инструкциите за 
разполагане на балона. Задържайте балона в графта по време на раздуването 
и не го раздувайте прекомерно в графт-стента. Въпреки че не е наблюдавано 
по време на клиничното проучване на Ovation, надуването на балона извън 
графта може да доведе до увреждане или разрушаване на съдовете. 
Внимателно следвайте параметрите на раздуване, дадени от производителя на 
балона, описани на етикета на продукта.   

• Всяко вътрешно кървене, оставено нетретирано по време на процедурата по 
имплантиране, трябва да се следи внимателно след имплантирането.  
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• Неклинични тестове показват, че устройството подлежи на оглед с ЯМР при 
определени условия. То може да бъде сканирано безопасно и в двата вида 
системи с 1.5T и 3.0T MR, използвайки специфичните параметри на теста, 
изброени в раздел 9.4, „Информация относно съвместимост с ЯМР“.  

• Пациенти с реакции на свръхчувствителност по време на процедурата трябва 
да се лекуват в съответствие със стандартните препоръки за лечение на 
пациенти с алергии от радиоконтрастни вещества (напр. антихистамини, 
кортикостероиди, адреналин). 

5. Нежелани събития 

5.1. Потенциални нежелани събития 

Нежеланите събития, които могат да възникнат и/или да изискват намеса, включват, 
но не се ограничават до: 

• Остро и хронично бъбречно заболяване, бъбречен микроемболизъм, бъбречна 
недостатъчност, оклузия на бъбречна артерия, токсично въздействие на 
контрастното вещество;  

• Алергична реакция и/или анафилактоиден отговор към рентгеново контрастно 
вещество, антитромбоцитна терапия,  материалите на изделието;  

• Усложнения при анестезията и последващи съпътстващи проблеми 
(аспирация);  

• Уголемяване или руптура на аневризмата;  

• Състояния, свързани с кръвта или кървене, като анемия, гастроинтестинално 
кървене, ретроперитонеално кървене;  

• Чревни заболявания като чревна исхемия, инфаркт, некроза на червата, 
исхемия на дебелото черво, паралитичен или адинамичен илеус, запушване, 
фистули;  

• Сърдечни състояния и съпътстващи проблеми като застойна сърдечна 
недостатъчност, обемно натоварване, аритмии, инфаркт на миокарда, гръден 
дискомфорт или стенокардия, повишаване на креатинин фосфокиназата (CPK), 
хипотония, хипертония;  

• Мозъчни събития (локални или системни) и последващи усложнения, като 
промяна на психичното състояние, цереброваскуларни инциденти 
(хеморагични или емболични), обратими исхемични неврологични дефицити, 
нервни увреждания, преходни исхемични атаки, параплегия, парапареза, 
парализа;  

• Смърт;  

• Състояния, свързани с устройството, като разгръщане или неизправност на 
устройството, фрактура на стента, загуба на цялостност на компонентите на 
графт-стент системата, усукване и/или завъртане на графта, износване на 
графта, разширение, ерозия, пробив, запушване на ендографта, миграция, 
изтласкване, вътрешно кървене;  

• Емболични и тромботични събития (с преходна или постоянна исхемия, или 
инфаркт), като дълбока венозна тромбоза, тромбоемболизъм, 
микроемболизъм, тромбофлебит, флеботромбоза, въздушна емболия;  

• Общ дискомфорт, свързан с процедурата;  

• Генерализиран възпалителен отговор, който може да бъде свързан с повишени 
нива на системни медиатори на възпаление, повишена температура;  

• Генитулаторни усложнения и последващи проблеми, като исхемия, ерозия, 
фистула, инконтиненция, хематурия, инфекция;  

• Чернодробна недостатъчност;  

• Инсерция и други усложнения на мястото на съдовия достъп, като инфекция, 
дисекция, преходна треска, кървене, болка, забавено заздравяване, 
образуване на абсцес, хематом, дехисценция, серома, целулит, 
засягане/увреждане на нервите, невропатия, невралгия, вазовагална реакция, 
псевдоаневризма, артериовенозна фистула;  

• Импотентност/сексуална дисфункция;  

• Лимфни усложнения и последващи проблеми като лимфоцеле, лимфна 
фистула;  
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• Мултиорганна недостатъчност;  

• Неоплазии;  

• Оперативно и постоперативно кървене, хеморагии и коагулопатии;  

• Парализа (временна или постоянна), като параплегия, моноплегия, пареза, 
гръбначномозъчна исхемия, хемиплегия, инконтиненция на пикочния мехур или 
дебелото черво; 

• Перикардит;  

• Пневмоторакс;  

• Възможна инфекция: на уринарент тракт, системна или локална, на ендографт;  

• Белодробни/респираторни събития и последващи съпътстващи проблеми, като 
белодробна недостатъчност, пневмония, потискане на дишането или 
дихателна недостатъчност, белодробен оток, белодробна емболия, 
ателектаза, плеврален излив;  

• Радиационна увреда, късна малигнизация;  

• Сепсис;  

• Серома; 

• Шок;  

• Спинален неврологичен дефицит;  

• Преминаване към отворена хирургична намеса и/или 

• Съдови спазми или съдови наранявания / травми, включително увреждане на 
кръвоносните съдове и околните тъкани, атеросклеротична язва, дисекция на 
съдовете, перфорация, дисекция на плаката, стеноза, псевдоаневризма, 
оклузия на съда, емболизация, исхемия, загуба на тъкани, загуба на 
крайниците, гангрена, новопоявила се или влошаване на налична клаудикация, 
оток, фистула, кървене, руптура, смърт. 

5.2. Докладване на инциденти 

Всички инциденти трябва да се докладват незабавно на Endologix. За да докладвате 
събитие, свържете се с местния представител и/или с Endologix на номера за връзка 
посоченв края на този документ. 

6. Подбор на пациент и лечение 

6.1. Индивидуализиране на лечението 

Ovation iX абдоминалната стент-графт система трябва да бъде подбрана в размер, 
подходящ за анатомията на пациента. Правилното определяне на размера на 
устройството е задължение на лекаря. Опциите за размер на изделието са дадени 
подробно в таблица 1 „Информация за оразмеряване при пациента“. 

Таблица 1. Информация за оразмеряване при пациенти 

Аортно тяло  Илиачен клон/удължител 

Диаметър на 
стент-графт, mm 

Вътр. 
диам. на 
аортата, 

mm* 

 
Диаметър на 

стент-графт, mm 

Вътр. 
диам. на 

илиачната 
артерия, 

mm 

20 16–17  10 8–9 

23 18–20  12 10–11 

26 21–23  14 12–13 

29 24–26  16 14–15 

34 27–30  18 16–17 

   22 18–20 

   28 21–25 

* На предвиденото място на проксималния уплътнителен пръстен (13 mm под 
долната бъбречна артерия). Осигурете адекватно увеличение на проксималния 
стент в мястото му на закрепване. 
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ВНИМАНИЕ: Правилното избиране на размер на Ovation iX абдоминален стент-
графт е отговорност на лекаря. Това оразмеряване на стент-графта включва 
препоръчителното уголемяване на устройството за анатомични размери и се 
основава на данни от изпитване in vitro. 

Препоръчителната обща дължина на разгънатата имплантирана система трябва да 
се простира дистално от най-ниската бъбречна артерия до малко над общата 
илиачна бифуркация. Ако предварително планираните измервания не са сигурни, 
уверете се, че имате на разположение всички възможни дължини и диаметри на 
стент-графта, за да завършите процедурата. 
 
Съображенията за избор на пациент включват, но не се ограничават до: 

• Възраст на пациента и очаквана продължителност на живота; 

• Коморбидност (напр. сърдечна, белодробна или бъбречна недостатъчност 
преди операцията, болестно затлъстяване);  

• Морфологично подходящ пациент за ендоваскуларна корекция; 

• Пригодност на пациента за отворен тип хирургична намеса 

По време на процеса на планиране на случаите Endologix може да консултира лекарите 
в техните усилия за определяне на подходящо оразмеряване на стент-графта въз 
основа на преценката на лекаря за анатомичните измервания на пациента. 
Предимствата и рисковете, описани по-горе, трябва да се имат предвид за всеки 
пациент преди да се използва абдоминалната стент-графт система Ovation iX. 

6.2. Специфични групи пациенти 

Графтът на Ovation iX абдоминалната стент-графт система не е оценяван при 
пациенти, които са: 

• Бременни или кърмят;  

• Под 18 г.;  

• Има травматично увреждане на аортата или разкъсване или изискват друго 
лечение на аортата / аневризмата;  

• Имат супраренални, торако-абдоминални, микотични или псевдоаневризми;  

• Имат остро руптурирали аневризми или аневризми пред руптура;  

• Имат хиперкоагулабилитет, диатеза или коагулопатия;  

• Имат илио-феморални, торакални или възпалителни аневризми;  

• Имат юкстаренални AAA;  

• Имат параренални AAA;  

• Имат оклузивна болест на мезентериална и/или целиачна артерии 
и доминантна персистираща долна мезентериална артерия;  

• Имат заболяване на съединителната тъкан или вродено дегенеративно 
заболяване на колагена, като синдром на Марфан. 

7. Информация за консултиране на пациента 

Преди лечението лекарят трябва да прегледа с пациента рисковете и ползите от 
тази ендоваскуларна процедура, включително: 

• Рискове и ползи от корекция на аневризмата с оглед възрастта 
и продължителността на живот на пациента; 

• Рискове, ползи и различия при операция от отворен тип 

• Рискове, ползи и различия в ендоваскуларния подход; 

• Рискове, свързани с неинтервенционалното лечение (медицинско лечение); 

• Рискове от руптура на аневризмата в сравнение с риска от ендоваскуларна 
корекция; 

• Дългосрочната безопасност и ефективност на ендоваскуларната корекция не 
са установени; 

• Важността на редовните проследяващи прегледи за определяне на 
здравословното състояние на пациента и на поставянето на стент-графта; 

• Може да се наложи последващо ендоваскуларно или отворено хирургично 
коригиране на аневризмата; 

• Пациентите със специфични клинични находки (например вътрешно кървене, 
разширяващи се аневризми) трябва да бъдат внимателно наблюдавани; 
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• Признаци, изискващи бърза медицинска намеса (включително оклузия на 
крайник, разширение на аневризма или разкъсване). 

Endologix препоръчва лекарят да обясни на пациента в писмена форма всички 
рискове, свързани с лечението с абдоминалната стент-графт система Ovation iX. 
Подробности относно рисковете, възникващи по време и след имплантирането на 
устройството, са дадени в точка 5 „Нежелани събития“. 

8. Как се доставя 

Ovation iX абдоминалната стент-графт система се състои от аортно тяло на стент-
графта исистема за поставяне, илиачни клонове и удължители и системи за 
поставянето им, комплект за пълнене и автоматичен инжектор.  
Стент-графтовете са налични в следните размери и  конфигурации.  

Таблица 2. Размери на аортното тяло на стент-графт Ovation iX 

Стент-графт, 
проксимален 

диаметър, mm 

Катетър,  
работна  

дължина, 
cm 

Система 
за поставяне 

външен 
профил, F 

Система 
за поставяне, 

вътрешен 
диаметър, F 

Покрит 
стент-графт, 

дължина, 
mm 

20 60 14 12 80 

23 

26 

29 

34 15 13 

Таблица 3. Размери на илиачни клонове Ovation Prime 

Стент-графт, 
проксимален 

диаметър, 
mm 

Стент – 
графт, 

дистален 
диаметър, 

mm 

Работна 
дължина 

на 
катетъра, 

cm 

Система за 
поставяне, 

външен 
профил, 

F 

Покрит 
стент-графт, 

дължина, 
mm 

14 10 53 13 80 

10 100 

10 120 

10 140 

12 80 

12 100 

12 120 

12 140 

14 80 

14 100 

14 120 

14 140 

16 14 80 

16 100 

16 120 

16 140 

18 80 

18 100 

18 120 

18 140 
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Стент-графт, 
проксимален 

диаметър, 
mm 

Стент – 
графт, 

дистален 
диаметър, 

mm 

Работна 
дължина 

на 
катетъра, 

cm 

Система за 
поставяне, 

външен 
профил, 

F 

Покрит 
стент-графт, 

дължина, 
mm 

22 15 80 

22 100 

22 120 

22 140 

Таблица 4. Размери на илиачен клон Ovation iX 

Стент-графт, 
проксимален 

диаметър, 
mm 

Стент-
графт, 

дистален 
диаметър, 

mm 

Катетър, 
работна 

дължина,  
cm 

Система за 
поставяне, 

външен 
профил, 

F 

Система за 
поставяне, 
вътрешен 
диаметър, 

F 

Покрит стент-
графт, 

дължина 
mm 

14 10 60 12 10 80 

10 100 

10 120 

10 140 

10 160 

12 80 

12 100 

12 120 

12 140 

12 160 

14 80 

14 100 

14 120 

14 140 

14 160 

16 13 11 80 

16 100 

16 120 

16 140 

16 160 

18 80 

18 100 

18 120 

18 140 

18 160 

22 14 12 80 

22 100 

22 120 

22 140 



 

16 

Стент-графт, 
проксимален 

диаметър, 
mm 

Стент-
графт, 

дистален 
диаметър, 

mm 

Катетър, 
работна 

дължина,  
cm 

Система за 
поставяне, 

външен 
профил, 

F 

Система за 
поставяне, 
вътрешен 
диаметър, 

F 

Покрит стент-
графт, 

дължина 
mm 

22 160 

28 15 13 80 

28 100 

28 120 

28 140 

28 160 

Таблица 5. Размери на илиачни удължители Ovation Prime  

Стент-графт, 
проксимални & 

дистални 
диаметри, 

mm 

Катетър, 
Работна 

дължина, 
cm 

Система за 
поставяне, 

външен профил, 
F 

Покрит стент-
графт, 

дължина, 
mm 

10 53 13 45 

12 

14 

16 

18 14 

22 

Таблица 6. Размери на илиачни удължители Ovation iX 

Стент-графт, 
проксимални & 

дистални 
диаметри, 

mm 

Катетър, 
работна 

дължина, 
cm 

Система за 
поставяне, 

външен 
профил, 

F 

Система за 
поставяне, 
вътрешен 
диаметър, 

F 

Покрит стент-
графт, 

дължина, 
mm 

10 60 12 10 45 

12 

14 

16 13 11 

18 

22 14 12 

28 15 13 

8.1. Информация за стерилността 

Стент-графтовете и системите за поставянето им се доставят СТЕРИЛНИ 
и непирогенни, следствие на обработка с етилен оксид (ЕО). Комплектът 
за запълване и автоматичният инжектор се доставят СТЕРИЛНИ след обработка 
с Е-лъчение. Комплектът за пълнене е непирогенен. 

• Проверете устройството и опаковката, за да се уверите, че няма повреда 
в резултат на транспортирането. Не използвайте това устройство, ако 
е повредено или стерилизационната бариера е повредена или счупена. 

• Да не се използва след изтичане на срока на годност, отпечатан върху етикета.  

• Съхранявайте на хладно и сухо място.  

• Само за еднократна употреба. Да не се използва, обработва или стерилизира 
повторно. Повторното използване, обработване или повторна стерилизация 
могат да компрометират структурната цялост на устройството и/или да 
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предизвикат повреда на устройството, което може да доведе до нараняване, 
заболяване или смърт на пациента. Повторно използване, обработване или 
стерилизация могат също да създадат риск от заразяване на устройството 
и/или да причинят инфекция на пациента, включително, но не само, предаване 
на инфекциозни заболявания от един пациент на друг. Замърсяването на 
устройството може да доведе до нараняване, заболяване или смърт на 
пациента.  

• След употреба, изхвърлете продукта и опаковката в съответствие с болничната, 
административната и/или местната политика.  

9. Информация за клиничната употреба 

9.1. Обучение на лекари 

ВНИМАНИЕ: Винаги разполагайте с екип за съдова хирургия по време на 
имплантация или процедури за повторна намеса, в случай, че е необходимо 
преминаване към отворен тип хирургична намеса. 

ВНИМАНИЕ: Ovation iX абдоминална стент-графт система трябва да се 
използва само от лекари и екипи, обучени за съдови интервенционални 
техники и за използване на това устройство. 

Препоръчителните изисквания за умения/знания на лекарите, използващи 
системата Ovation iX абдоминална стент-графт система, са изложени по-долу. Ако 
имате въпроси относно продукта или размера, свържете се с Endologix чрез 
номерата за връзка на гърба на това ръководство.  

Подбор на пациент: 

• Познаване на естествената история на абдоминалната аортна аневризма 
(AAA), съпътстващи заболявания и усложнения, свързани с корекцията на ААА.  

• Познаване на рентгенографското интерпретиране на изображения, избор на 
устройства и оразмеряване. Мултидисциплинарен екип, който комбинира 
процедурен опит с:  

• Феморална дисекция, артериален байпас, артериотомия и корекция  

• Перкутанен достъп и техники на затваряне 

• Неселективни и селективни техники с водач и катетърни техники   

• Интерпретиране на флуороскопски и ангиографски изображения  

• Емболизация 

• Ангиопластика 

• Поставяне на ендоваскуларен стент 

• Техники на прихващане 

• Подходящо използване на рентгеноконтрастни вещества  

• Техники за минимизиране на радиационна експозиция  

• Опит с необходимите методи за проследяване на пациента  

9.2. Инспекция преди употреба 

Проверете устройството и опаковката, за да се уверите, че не са настъпили повреди 
в резултат на транспортирането. Не използвайте това устройство, ако е възникнала 
повреда или стерилизационната бариера е била повредена или счупена. Ако е 
възникнала повреда, не използвайте продукта и се свържете с вашия представител 
на Endologix за информация за връщане.  

9.3. Необходими материали 

Таблица 7. Оборудване и помощни елементи 

Задължително оборудване Помощно ободудване 

Ovation iX абдоминално стент-
графт аортно тяло 
предварително заредено 
в системата за поставяне 

По избор (да се използва 
интегриран 
кръстосан лумен) 

• Водач, 0,018” (0,045 инча) 
максимална, необходима 
дължина на обмен 

• Примка 
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Задължително оборудване Помощно ободудване 

• Интродюсерно дезиле, 5F ID 
минимално 

Ovation iX или Ovation Prime 
илиачни клонове (2), 
предварително заредени 
в системи за поставяне 

 

 Ovation iX или 

Ovation Prime илиачни 
удължители, предварително 
заредени в системи за поставяне 

Комплект за пълнене с полимер 
или Комплект CustomSeal 

Хронометър или часовник 

Aвтоматичен инжектор  

Образно оборудване с възможност 
да записва и показва 

отново всички образи 

• Образна маса или 
операционна маса, пригодена 
за използване  с С-рамо 

• Възможност за флуороскопия 

• Възможност за цифрова 
субтракционна ангиография 
(DSA) 

• Подходящи лични предпазни 
средства за защита при 
флуороскопия 

Видео рекордер 

Електрически инжектор с нужните 
консумативи 

Ангиография и обменни катетри 

Асортимент от адекватни размери 
0,89 mm ([0,035 инча] съвместими) 
и разнообразни дължини 

 

Водачи: Разнообразни размери 

според предпочитанията на лекаря, 
0,89 mm (0,035 инча) съвместими 

 

Контрастно вещество  

Хепаринизиран физиологичен 
разтвор и спринцовки за промивка 

 

Съдови инструменти 
и консумативи 

Ендоваскуларни консумативи 

• 3-пътни спирателни кранове 

• Tuohy-Borst адаптори 
По избор: 

• Интродюсерни дезилета 
< 35 cm дължина 

• Диапазон от подходящи  
по размер (диаметър 
и дължина на балона 
и дължина на шафта) 
балони за ангипластика 

- Несъответстващи балони 
с 12 mm диаметър - за 
възможно раздуване на 
илиачните клоновепри 
връзката с аортното тяло; 
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Задължително оборудване Помощно ободудване 

- Несъответстващи балони за 
лечение и такива с размер 
еквивалентен на диасталния 
илиачен диаметър; 

- Съответстващи 
и несъответстващи балони за 
лечение и такива с размер 
еквивалентен на аортния 
диаметър 

- Забележка: Несъответстващи 
балони с дълги 
конусовидни/широки “рамене” 
могат да са неподходящи за 
използване с това устройство 

• Набор размери от 
предлаганите стентове 

• Устройства за емболизация, 
като спирали 

9.4. Информация относно съвместимост с ЯМР 

Условно подходящ за магнитен-резонанс 

Условно пододящ за МР 

Ovation iX абдоминалната стент-графт система е определена като условно 
подходяща за МР. 
Неклинично тестване, приложимо за Ovation iX абдоминална стент-графт система, 
показва, че устройството може да се използва при определени условия с МР. 
Пациентът с това устройство може да бъде сканиран безопасно, веднага след 
поставянето му при следните условия: 
Статично магнитно поле 
- Статично магнитно поле от само 1,5 или 3,0-тесла 
- Максимално пространствено градиентно магнитно поле от 12 000 гауса/см 

(екстраполирано) или по-малко  
- Максимална обща средна специфична скорост на усвояване (SAR) на цялото 

тяло от 2 W/kg за 15 минути сканиране (т.е. за пулсова секвенция) на МР система   
- Нормален режим на работа на МР системата 

 
Свързано с ЯМР нагряване 
При неклинично тестване, приложимо за Ovation iX абдоминалната стент-графт 
система, изпитваното устройство предизвиква следното повишаване на 
температурата по време на ЯМР, проведен с 15-минутно сканиране (т.е. за пулсова 
секвенция) при МР системи 1,5-Tesla/64-MHz (Magnetom, Siemens Medical Solutions, 
Malvern, PA. Software Numaris/4, версия Syngo MR 2002B DHHS Active-shielded, 
хоризонтално сканиране на полето) и МР системи с 3- Tesla (3-Tesla/ 128-MHz, 
Excite, HDx, Software 14X.M5, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI): 

 1,5-Tesla 3-Tesla 

Средна специфична скорост на  
усвояване за цялото тяло (SAR) 2,9-W/kg 2,9-W/kg 
Калориметрично измерени стойности, 
на (SAR) 2,1-W/kg 2,7-W/kg 

Най-висока температурна промяна +2,0˚C +2,4˚C 

Температура към средната SAR 1.,4˚C 1,7˚C 

от 2-W/kg   
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Информация за артефактите 
Качеството на МР-изображението може да бъде компрометирано, ако областта на 
интерес е в същата област или относително близко до позицията на системата 
Ovation iX. Поради това може да се наложи да се оптимизират параметрите на МР 
изображения, за да се компенсира наличието на това устройство. Максималният 
размер на артефакта (т.е., както се вижда от последователността от градиент на ехо 
пулса) се простира приблизително на 5 mm спрямо размера и формата на този 
имплант. Артефактите се простират приблизително на 4 - 6 mm от металната част 
на устройството, както вътре, така и извън лумена на устройството. 

Пулсова секвенция T1-SE T1-SE GRE GRE 
Размер на невалидния 
сигнал 9,305-mm2 1,011-mm2 13,082-mm2 1,514-mm2 
Ориентация на 
равнината Успоредна 

Перпенди-
кулярна Успоредна  

Перпенди-
кулярна  

10. Указания за употреба 

10.1. Подготовка на пациента 

• По принцип се използват етапи за подготовка на пациента като при стандартен 
тип отворена корекция на AAA: гладуване, подготовка на червата и 
профилактични антибиотични схеми. Пригответе и покрийте пациента като за 
отворена хирургична процедура за ААА, в случай че е необходимо 
преминаване към такъв тип оперативно лечение.  

• Протоколът за анестезия на пациента, използван по време на 
ендоваскуларната процедура, е оставен на преценката на имплантиращия 
лекар и анестезиолога. Общата, регионалната анестезия или локалната 
анестезия, комбинирани със седиране, се използват успешно по време на 
ендоваскуларните процедури.  

• Необходимо е подходящо изобразяване на процедурата за успешно 
позициониране на Ovation iX стент-графта в съдовата система и осигуряване 
на подходящо позициониране спрямо артериалната стена. Винаги използвайте 
флуороскопия за насочване, поставяне, инжектиране на полимер/ 
проследяване на полимер и наблюдение на Ovation iX абдоминалната стент-
графт система.  

10.2. Общи предпазни мерки при процедура за имплантиране  

• Не прегъвайте катетрите за поставяне. Прегъването може да доведе до 
увреждане на катетрите и стент-графта.  

• По време на процедурата по имплантиране трябва да се използва системна 
антикоагулация според предпочитания от болниците и лекарите протокол. Ако 
хепаринът е противопоказан, трябва да се обмисли алтернативен 
антикоагулант.  

• Минимизирайте манипулирането на стент-графта, поставен в катетъра за 
поставяне по време на подготовката и поставянето, за да се намали рискът от 
заразяване и инфекция.  

• Преустановете въвеждането на водача или поставящия катетър, ако усетите 
съпротивление, тъй като съдът или катетърът могат да бъдат увредени. Спрете 
и преценете причината за съпротивлението.  

• Непреднамереното частично разгръщане или миграция на стент-графта може 
да изисква хирургично отстраняване или коригиране.  

10.3. Инструкция за имплантиране и разполагане  

Съдов достъп 

1 Установяване на двустранен достъп чрез стандартна 
интервенционална техника. 

2 Поставете ангиографски катетър супраренално от противоположната 
страна и оценете ангиографски съдовата система на пациента, ако 
е необходимо. 

3 Определете референтни позиции за бъбречните артерии. 
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4 Поставете 0,89 mm (0,035 инча ) водач ипсилатерално и го 
позиционирайте подходящо. 

Подготовка на системата(ите) за поставяне 

1 Проверете всички опаковки за повреди или загуба на стерилна 
бариера. Ако е налице повреда, сменете с друго устройство. 

2 С помощта на стерилна техника извадете системата за поставяне от 
нейната стерилна опаковка и я поставете върху стерилно поле. 

3 Проверете системата за поставяне за повреди. Ако са налице, 
сменете устройството. 

4 Промийте системата за поставяне с хепаринизиран физиологичен 
разтвор през порта за промиване. Въртящата се хемостазна клапа 
може да се завърти, за да затегне уплътнението на клапата.  

ВНИМАНИЕ: За аортното тяло проверете дали тръбата за 
пълнене на полимер не съдържа течност след промиване на 
обвивката. Ако е налице течност, сменете катетъра за 
аортното тяло на стент-графта.   

5 Промийте лумена на водача с хепаринизиран серум през порта на 
дръжката. 

6 Поставете синята капачка на порта на кръстосания лумен. 

Въвеждане и разполагане на аортното тяло 

1 Извадете интродюсерното дезиле от мястото за ипсилатерален 
достъп (ако е приложимо). 

2 Заредете системата за поставяне на аортното тяло върху водача. 

3 Активирайте хидрофилното покритие върху външната повърхност на 
дезилето, като внимателно избършете с хепаринизиран 
физиологичен разтвор. 

4 Позиционирайте системата за поставяне с порта за промиване 
и вложените бутони към ипсилатералната страна на пациента. 

5 Използвайки непрекъснат флуорографски контрол, въведете 
системата за поставяне в съда и придвижвайте напред, докато 
рентгено-позитивните маркери на аортното тяло достигнат на 1 cm 
проксимално от мястото на захващане. 

6 За да ориентирате аортното тяло латерално, завъртете цялата 
система за поставяне, докато двата къси рентгено-позитивни 
маркера се визуализират от всяка страна на водача И дългият 
маркер се установи ипсилатерално на пациента. 
 
Ипсилатерална страна 
 
             Дълъг маркер 

                                                                                   Два къси маркера 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ: Завъртете системата за поставяне като 
едно цяло. (Не въртете отделно дезилето на катетъра 
или дръжката.) 
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7 Под флуорографски контрол издърпайте външната обвивка на 
системата за поставяне, докато бутонът за изтегляне срещне 
дръжката. 

8 Уверете се, че маркерите на аортното тяло са проксимално на 
захватното място. Ако е нужно, внимателно наместете системата за 
поставяне. 

9 Уверете се, че дългият маркер на системата за поставяне е все още 
ориентиран към ипсилатералната страна на пациента. Завъртете 
цялата система, ако е нужно. 

10 Поставете първия сегмент на проксималния стент: завъртете първия 
бутон за освобождаване на стента на ¼ оборот по посока обратна на 
часовниковата стрелка, след което издърпайте бутона с прикрепения 
водач от дръжката. 

11 За да се постигне ортогоналност на изгледа, ориентирайте С-рамото, 
така че да се подравни с рентген-позитивните маркери. 

12 Прецизно позиционирайте рентген-позитивните маркери на импланта  
в крайното проксимално място на захващане. Използвайки инжекции 
с контраст, ако е нужно, потвърдете позицията на имплантиране по 
отношение на бъбречните артерии. 

13 Издърпайте ангиографския катетър от проксималния стент.  

14 Разгънете останалата част от проксималния стент: завъртете втория 
бутон за освобождаване на стента на ¼ оборот в посока обратна на 
часовниковата стрелка и след това издърпайте бутона и прикрепения 
водач от дръжката. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ дърпайте силно системата за поставяне 
след позициониране на проксималния стент, за да избегнете 
непреднамерено разчленяване от импланта на връзката за пълнене 
на полимер 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се постигне съответствие на стент-
графта с естествената анатомия, уверете се, че водачът не е 
вътре в аортното тяло по време на инжектирането на полимера за 
запълване. 

Подготовка на полимера за запълване 

1 Използвайки стерилна техника, поставете комплекта и автоматичния 
инжектор върху стерилно поле. 

2 Отворете двете клапи на спринцовката в комплекта за запълване 
и прехвърляйте съдържанието между двете спринцовки с поне 
20 пълни движения на буталото. Прехвърлете съдържанието 
в спринцовката със зелена лента (пълнеща спринцовка) и затворете 
двете спирателни кранчета. Отстранете откъсващата се част 
и разчленете спринцовката за пълнене. 

Забележка: Ако излезе въздух или полимер за запълване от 
спринцовката за пълнене преди затваряне на спирателните 
кранчета, в пълнещата спринцовка трябва да остане следният 
минимален обем запълващполимер, за да се осигури пълно 
запълване на стент-графта:   

Диаметър на аортния 
стент-графт 

Обем на пълнещата 
спринцовка 

20 mm ≥ 7 ml 

23 mm ≥ 8 ml 

26 mm ≥ 9 ml 

29 mm ≥ 11 ml 

34 mm ≥ 13 ml 
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3 Отбележете времето или стартирайте хронометър, когато 
смесването завърши. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако при смесването или прехвърлянето 
възникне грешка, изхвърлете запълващия полимер. Инжектирането 
на запълващия полимер трябва да се извърши веднага след 
смесването. Ако инжектирането на запълващия полимер се забави 
3 или повече минути след смесването, при използване на комплекта 
за пълнене с полимер или инжектирането се забави с 2 или повече 
минути, когато се използва комплект CustomSeal, изхвърлете 
запълващия полимер. Започнете да смесвате с нов комплект за 
пълнене. 

Инжектиране на запълващия полимер 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ издърпвайте силно системата за 
поставяне след позициониране на проксималния стент, за да 
избегнете непреднамерено разчленяване на конектора от 
импланта. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се постигне съответствие на стент-
графта с естествената анатомия, уверете се, че водачът не е 
вътре в аортното тяло по време на инжектирането на 
запълващия полимер. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само автоматичния инжектор, за 
да запълните аортното тяло на стент-графта. Да не се прилага 
ръчно пълнене, тъй като може да увреди импланта. 

1 Махнете зелената капачка от порта за инжектиране на полимер, 
разположен на дръжката. 

2 Прикрепете спринцовката за пълнене към порта на дръжката. 

3 Внимателно задръжте напълнената спринцовка неподвижна 
и натиснете автоматичния инжектор над буталото, като се уверите, 
че автоматичният инжектор е поставен върху рамената на тялото на 
спринцовката. Завъртете автоматичния инжектор на 90 градуса, за 
да заключите (потвърдено с щракване). Запълващият полимер ще 
започне пълнене на аортното тяло. 

4 Изтеглете върха на водача на аортното тяло към рентген-позитивния 
маркер дистално от аортното тяло. 

5 Използвайки флуороскопия, наблюдавайте периодично пълненето на 
графта с полимер. 

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че няма напрежение върху аортното тяло 
на стент-графта, за да се постигне съответствие на стент-
графта с естествената анатомия. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на инжектирането и втвърдяването 
на полимерния пълнеж, наблюдавайте системата за поставяне  и 
или спринцовката за неволно разединяване или изтичане на 
полимер. Движение на рентген-позитивните маркери и/или бързото 
изпразване на спринцовката за пълнене на полимер може да са 
индикации, че полимерът не запълва стент-графта. Ако 
забележите подобно нещо, незабавно изключете автоматичния 
инжектор от полимерната спринцовка.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пациенти с реакции на свръхчувствителност 
по време на процедурата трябва да се лекуват в съответствие със 
стандартните препоръки за лечение на пациенти с алергии от 
радиоконтрастни вещества (напр. антихистамини, 
кортикостероиди, адреналин).  
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Въвеждане и поставяне на контралатералния клон 

1 Вж. Подготовка на системата(ите) за поставянеза етапите на 
подготовка на системата за поставяне. 

2 Канюлирайте контралатералния лумен и поставете водач. 
Интегрираният кръстосан лумен на системата за поставяне на 
аортното тяло може да се използва, за да улесни процеса, 
използвайки водач с максимална дебелина 0,018 инча.  
ВНИМАНИЕ: Уверете се, че няма напрежение върху аортното 
тяло на стент-графта преди или по време на употребата на 
интегрирания кръстосан лумен, за да се достигне 
съответствие на стент-графта с естествената анатомия.  

 ВНИМАНИЕ: Ако се усеща съпротивление при изтегляне на 
кръстосания водач от ипсилатералната страна, не 
прилагайте прекомерно напрежение. Кръстосаният водач ще 
бъде изваден, когато катетърът на аортното тялосе 
отдели и извади. 

ВМИМАНИЕ: Потвърдете реалното канюлиране на 
контралатералния лумен, за да осигурите правилно позициониране 
на контралатералния клон. 

3 Използвайте образни методи, за да локализирате 
контралатералната вътрешна илиачна артерия. 

4 Потвърдете подходящия размер (диаметър и дължина) на илиачния 
клон, избран за контралатералната страна. 

5 Поддържайте позицията на водача, отстранете ангиографския 
катетър и интродюсерното дезиле от мястото за контралатерален 
достъп (ако е приложимо). 

6 Заредете системата за поставяне на илиачния клон върху водача. 
Уверете се, че няма напрежение върху аортното тяло на стент-
графта преди или по време на поставянето на илиачните клонове 
в аортното тяло. 

7 Под постоянен флуорографски контрол поставете системата за 
илиачния клон в съда, докато рентген-позитивните маркери на 
проксималния клон застанат между 3-ия пръстен и 4-ия полупръстен 
на аортното тяло. 

 

8 Уверете се, че проксималните и дистални рентген-позитивни 
маркери на илиачния клон са на подходящи позиции и, че илиачният 
клон е в контралатералния лумен на аортното тяло на стент-графта. 

9 Изтеглете дезилето, за да разгънете илиачния клон, поддържайки 
позицията на държача на катетъра. 

10 Поддържайте позицията на дезилето и издърпайте държача на 
катетъра, за да позиционирате конусовидния край на системата за 
поставяне. 
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11 За да използвате  Ovation iX интегрална обвивка: Като поддържате 
позицията на водача, преместете цялата система за подаване на 
желаната позиция. Изтеглете дръжката, за да отстраните катетъра 
от външната обвивка. Ако е необходимо, завъртете хемостатичния 
клапан, за да поддържате хемостазата.  

Последователно извадете от съда цялата система за поставяне. 

Отделяне и изтегляне на катетъра за аортното тяло 

1 При използване на комплект за пълнене на полимер минимум 20 
минути след завършване на смесването на полимерния пълнеж 
отделете автоматичния инжектор от спринцовката, като държите 
инжектора плътно, за да контролирате неговата сила, след като се 
отдели от рамената на спринцовката. 

 При използване на комплекта CustomSeal минимум 14 минути след  
завършване на смесването на полимерния пълнеж отделете 
автоматичния инжектор от спринцовката, като държите инжектора 
плътно, за да контролирате неговата сила, след като се отдели от 
рамената на спринцовката.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не разединявайте системата за 
поставяне преди определеното време за отделяне, за да 
предотвратите евентуално изтичане на полимер (20 минути 
за комплекта за пълнене на полимер или 14 минути за 
комплекта CustomSeal).  
ВНИМАНИЕ: За пациентите с телесна температура под 35°С 
може да се изискват поне по още една минута на всеки градус 
под 35°С преди разкачането.   

2 Поставете отново водача за аортно тяло. 

3 Освобождаване на катетъра от аортното тяло: завъртете третия 
освобождаващ бутон на ¼ оборот в посока обратна на часовниковата 
стрелка и бавно го изтеглете заедно с прикрепения водач от 
дръжката. 

4 Под флуороскопски контрол внимателно изтеглете вътрешния 
катетър, докато лумена за пълнене се отдели от стент-графта. 
Рентген-позитивните маркери на порта за пълнене на полимер 
трябва да се отдалечават от стент-графта. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако усетите съпротивление при 
изтегляне на катетъра, СПРЕТЕ. Идентифицирайте 
причината за съпротивлението и я отстранете преди да 
продължите с изтеглянето. Завъртането на катетъра 
може да бъде достатъчно за преодоляване на 
съпротивлението.  

5 Като поддържате позицията на водача, стабилизирайте дезилето 
и изтеглете дръжката на катетъра, за да поставите отново 
конусовидния край на външната обвивка на системата за поставяне. 

6 При употреба на Ovation iX интегрирана обвивка: Като поддържате 
позицията на водача, преместете цялата система за поставяне до 
желаната позиция. Изтеглете дръжката, за да махнете катетъра от 
външната обвивка. Ако е нужно завъртете хемостатичния клапан, за 
да поддържате хемостазата. Постъпателно извадете цялата система 
за поставяне от съдовете. 

Въвеждане и поставяне на ипсилатералния клон 

1 Вж. Подготовка на системата(ите) за поставяне за етапите на 
подготовка на системата за поставяне. 

2 Следвайте подходящите процедурни стъпки за въвеждане на 
ипсилатералния клон, както е описано по-рано в „Поставяне 
и разгръщане на контралатералния клон“. 
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Завършване на въвеждането 

1 Уверете се, че аневризмата е изключена. Проведете ангиография от 
проксималните до дисталните захватни места. 

2 Въпреки че не се изискват като част от процедурата по 
имплантиране, могат да се използват ангиопластни балони 
с подходящи размери (диаметър равен на размера на съда), за да 
подобрят изключването на аневризмата или лумена на стент-графта. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важно е да се определи точно 
размерът на балоните и да не се надуват прекалено в 
стент-графта. Внимателно следвайте параметрите на 
надуване на производителя на балона, описани на етикета 
на продукта.  
• Подгответе балонни катетри и други допълнителни устройства, 

които да се използват в съответствие с инструкциите на 
производителя за употреба.  

• Връзка илиачен клон/аортно тяло: връзката може да се 
балонира с помощта на 12-милиметров несъответстващ балон, 
напомпан до не повече от 5 атм. На това място може да се 
използва техника "целуващ балон".  

• Дистална илиака: Районът може да се балонира с помощта на 
несъответстващ балон със същия диаметър, като дисталния.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не балонирайте връзката илиачен 
клон/аортно тяло или дисталната илиачна част със 
съответстващ балон. 
• След отстраняване на ангиографския катетър (ако има такъв), 

проксималната част на аортното тяло може да се балонира 
преди отстраняването на системата за поставяне с подходящ 
балон със същия диаметър като проксималния аортен 
диаметър. В аортното тяло може да се използва 
несъответстващ балон само след отстраняване на системата 
за поставяне. Аортното тяло може да бъде преоформено 
с балон до 40 минути след завършване на смесването на 
полимера при комплекта CustomSeal. 

ВНИМАНИЕ: За комплекта за пълнене с полимер не се 
препоръчва да се използва балон по-рано от 20 минути след 
завършване на смесването на полимера. Балонирането преди 
20-тата минута може да повреди уплътнителните пръстени.  
За комплекта CustomSeal не се препоръчва да се използва 
балон преди 14-тата минута след завършване на 
смесването на полимера. Балонирането преди 14-тата 
минута може да повреди уплътнителните пръстени. 

3 Ако не са необходими други интервенции и е изключена 
аневризмата, премахнете ангиографския катетър и поддържайте 
позицията(ите) на водача(ите). Ако се изисква удължаване на 
клона, продължете със стъпките за въвеждане и разгръщане на 
илиачен удължител по-долу. 

4 Премахнете водачите и интродюсерните дезилета. Затворете 
съдовия достъп. 

Въвеждане и разгръщане на илиачен удължител  

1 Използвайки рентген-позитивните маркери на дисталния край на 
илиачния клон като цел, чрез стандартни ендоваскуларни техники, 
канюлирайте лумена на илиачния клон с водач (ако е нужно). 
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2 Определете нужното удължение. Ако е 20 mm или по-малко, се 

препоръчва прав дистален удължител. За диаметри на правите 

дистални удължители използвайте долната таблица (размери на 

илиачни удължители, 45 mm дължина). Препоръчва се за употреба с 

всеки дистален диаметър на илиачния клон. 

 Размер на илиачния удължител  
(прав, 45 mm дължина) 

10 12 14 16 18 22 28 

Дистал
ен 

диамет
ър на 

илиачн
ия клон 

10 X X X     

12  X X X    

14   X X X   

16    X X X  

18     X X X 

22      X X 

28       X 

 20 mm максимално доспустимо 
удължаване 

 

3 За да използвате илиачен клон като удължение, проверете долната 
таблица. Базирайки се на дисталния диаметър на илиачния клон 
и нужното удължаване, изберете подходящата дължина на 
удължаващия компонент. 

Илиачен клон, 
Дистален 
диаметър 

(mm) 

Нужно 
удължаване, 
размер (mm) 

Дължина на 
удължаващия 

компонент (mm) 

10 
12 

до 50 80 

51 - 70 100 

71 - 90 120 

91 - 110 140 

111 - 130 160 

14 
16 
18 
22 
28 

 

до 10 * 80 * 

11 - 20 100 

21 - 40 120 

41 - 60 140 

61 - 80 160 

* Диаметърт на удължението трябва да бъде ≥ дисталния 
диаметър на илиачния клон. 

 

4 Подгответе системата за поставяне на удължението, както е 
описано в „Подготовка на системата(ите) за поставяне“.  

5 Поддържайте позицията на водача, премахнете ангиографския 
катетър и интродюсерното дезиле от мястото на достъп (ако е 
приложимо). 

6 Заредете системата за поставяне на удължителя на водача. 
Уверете се, че няма налягане върху системата на аортното тяло 
преди или след поставяне на удължителя. 

7 Въведете системата за поставяне, докато дисталните рентген-
позитивни маркери на удължението се изравнят с дисталната цел. 
Под постоянен флуороскопски контрол се уверете, че стент-графта 
е правилно позициониран. 
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8 Уверете се в правилната позиция на удължителя по отношение на 
илиачното коляно и съдовете. 

 

9 Издърпайте обвивката, за да разгънете стент-графта, докато  
поддържате позицията на държача на катетъра. 

10 При запазване на позицията на водача, стабилизирайте обвивката 
и изтеглете дръжката на катетъра, за да поставите конусовидния 
връх в края на външната обвивка на системата. 

11 При употреба на Ovation iX интегрирана обвивка: Докато 
поддържате позицията на водача, преместете цялата система за 
поставяне в желаната позиция. Изтеглете дръжката, за да махнете 
катетъра от външната обвивка. Ако е нужно завъртете 
хемостатичния клапан, за да поддържате хемостазата. 
Постъпателно извадете цялата система  за поставяне от съдовете. 

12 Придвижете напред и раздуйте до подходящ размер 
несъответстващ балон в региона на припокриване. Следвайте 
препоръчания от производителя метод за избор на размери, 
подготовка и използване на балони. 

13 Поставете отново ангиографския катетър и придвижете към 
надбъбречната част на аортата. Извършете ангиография за 
завършване на разполагането, както е описано по-горе. 

11. Препоръки за образно проследяване 

Endologix препоръчва следния график на образните изследвания за пациенти 
с Ovation iX абдомиална стент-графт система. Подходящите начин и метод за 
образно проследяване за конкретен пациент са отговорност на лекаря. 
 
Таблица 8. Препоръчителен график за образни изследвания на пациент 

 

Спирална  
компютърна 
томография 
с контраст* 

Абдоминална 
рентгенография** 

Преди процедурата 
(изходно ниво) 

X  

Преди изписването  X 

След 1 месец X X 

След 6 месеца X X 

След 12 месец (след това 
веднъж годишно) 

X X 

* На коремна/тазова област. Използва се за оценка на фиксирането на  графта, 
деформация, прилепване към стената на съдовете в проксимални и дистални 
места на фиксиране, миграция на стент-графт, проходимост на графта, размер 
на ААА, оклузия на разклонени съдове и кървене (включително източник и вид, 
ако има).  

** Предно-задна, странична, лява и дясна коси проекции. Използва се за оценка 
на наличието на фрактура на стента. Уверете се, че цялото устройство 
е заснето на изображението за оценка.  

Пациентите трябва да бъдат информирани относно важността на спазването на 
препоръчаната схема за проследяване през първата година и ежегодно след това. 
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За някои пациенти може да се наложи по-често проследяване въз основа на 
клинична оценка.  

11.1. Неконтрастна компютърна томография 

При пациенти с нарушена бъбречна функция или такива, които са алергични към 
контрастното вещество, може да се обсъди използването на спирална КТ без 
контраст, за да се оцени фиксиране на стент-графта, деформация, прилепване към 
стената на съда в проксималните и дисталните места за фиксиране, миграция на 
стента и размер на AAA с измервания на диаметър и обем.  

11.2. Дуплексна ехография 

При пациенти с увредена бъбречна функция или такива, които са алергични към 
контрастното вещество, може да се обмисли използването на цветен-дуплексен 
ултразвук, за да се оцени размерът на ААА с диаметър, вътрешно кървене 
и запушване на стент-графта и стеноза. 

11.3. ЯМР или МРА 

Пациентите с нарушена бъбречна функция, т.е. бъбречна недостатъчност, също 
могат да бъдат предвидени за ядрено-магнитен резонанс или ангиография (ЯМР, 
МРА) в центрове, които имат опит в тази област. Може да възникне артефакт, 
свързан със стента, поради което внимателно трябва да се осигури адекватно 
изобразяване на външната стена на аневризмата, за да се оцени размерът на ААА. 
Измерването на обема може да бъде полезно, ако аневризмата не се свие. Ако има 
опасения във връзка с изобразяването на калцирани области, местата на фиксиране 
или външната стена на аневризмата, може да е необходима допълнителна CT без 
контраст. Специфична информация за ЯМР може да се намери в раздел 9.4 
„Информация относно съвместимост с ЯМР“. 
 
Endologix препоръчва контрастна спирална компютърна томография за 
реконструкция. Изискванията са посочени в таблица 9.. 
 
При сканиране трябва да се избягва движение на пациента. Ако е възможно, 
избягвайте сканирането на обекти в зрителното поле извън пациента. Не 
променяйте позицията на пациента, височината на масата или зрителното поле по 
време на сканиране. Ако пациентът се движи, повторете цялото изследването. 
 
Таблица 9. Изисквания за спирална КТ 

 Минимален протокол Вискорезолютивен 
протокол 
(препоръчителен) 

Метод на 
сканиране 

Спирален Спирален 

Параметри на 
сканиране 

110 - 140 kVp, 
автоматично 
mAs или 
170 - 400 mA време на 
сканиране 0,5 sec 

110 - 140 kVp, автоматично  
mAs или 
170 - 400 mA време на 
сканиране 
0,5 sec 

Дебелина на 
среза 

3 mm 0,625 - 2 mm 

Интервал на 
срезовете 

3 mm 0,625 - 2 mm 

Стъпка 0,984:1 0,984:1 

Горно 
разстояние на  
AAA 

2 cm над началото на 
целиачната артерия 

2 cm над началото 
на целиачната артерия 
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 Минимален протокол Вискорезолютивен 
протокол 
(препоръчителен) 

Долно 
разстояние 
На AAA 

Преоперативно: Малки 
трохантери на бедрената 
кост, като се включи 
феморалната 
бифуркация 
Постоперативно: най-
малко на 2 cm дистално 
до най-ниското място на 
хипогастрална артерия 

Преоперативно: Малки 
трохантери на бедрената 
кост, като се включи 
феморалната бифуркация 
Постоперативно: най-
малко на 2 cm дистално до 
най-ниското място на 
хипогастрална артерия 

Контраст Стандартен според 
рентгенологичното 
отделение 

Стандартен според 
рентгенологичното 
отделение 

Обем 80 ml контраст с 40 ml 
физиологичен разтвор  
за приомиване или  
Стандартен обем 
контраст с физиологичен 
разтвор според 
рентгенологичното 
отделение 

80 ml контраст с 40 ml 
Серум за промиване или 
Standard 
Стандартен обем контраст 
с физиологичен разтвор 
според рентгенологичното 
отделение 

Скорост 4 ml/sec 4 ml/sec 

Забавяне ROI – праг 90 -  
100 HU в аортата 

ROI – праг 90 –  
100 HU в аортата 

Зрително поле Широкотелесно Широкотелесно 

Алгоритъм за 
реконструкция 

Стандартен Стандартен 
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12.   Символи 

 

 
Код на партидата 

 

 
Да се използва от 

 
Съдържание 

 

Непирогенно 

 
e-IFU  

Следвайте инструкциите за употреба, 
www.e-labeling.eu 

 

Съвместим с ЯМР при определени условия 

 

Да не се използва повторно 

 

Да не се стерилизира повторно 

 

Да се държи на сухо 

 

Да не се използва, ако опаковката 
е повредена 

 
Стерилизиран с етилен оксид 

 

Радиационно стерилизиран 

 

14 мин. минимално време след смесване на 
полимера преди отделянето на аортния 
катетър 

 

Оторизиран представител за 
Европейския съюз 

 

Производител 

 

За патентно покритие вижте  
www.endologix.com/patents 

ID 

Вътрешен диаметър на системата за 
поставяне 

 Заявяване на печатно копие. 

2
STERILIZE
2

STERILIZE
2

STERILIZE

http://www.endologix.com/patents
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