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1. Opis urządzenia 
System stent-graftu aorty brzusznej Alto™ to urządzenie wewnątrznaczyniowe do leczenia tętniaków aorty 
brzusznej (ang. abdominal aortic aneurysm, AAA) wprowadzane za pomocą niskoprofilowego cewnika. Stent-
graft jest przeznaczony do naprawy zmienionych chorobowo naczyń, zapewniając wewnątrznaczyniowy kanał 
przepływu krwi w celu odizolowania tętniaka od krwi płynącej pod wysokim ciśnieniem, zmniejszając tym 
samym ryzyko jego pęknięcia. Stent-graft ma konstrukcję modułową, składającą się z korpusu aortalnego, 
odnóg biodrowych oraz przedłużeń biodrowych, jeśli są wymagane (Rycina 1). 

System stent-graftu aorty brzusznej Alto™ zawiera: 
• korpus aortalny stent-graftu z cewnikiem wprowadzającym; 
• odnogi biodrowe stent-graftu z cewnikami wprowadzającymi Ovation iX™; 
• przedłużenia biodrowe stent-graftu z cewnikami wprowadzającymi Ovation iX™, jeśli są wymagane; 
• polimerowy zestaw wypełniający CustomSeal™; 
• wstrzykiwacz Autoinjector 2. 
 

Rycina 1: Schemat systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto™ 

W systemie stent-graftu aorty brzusznej Alto™ wprowadzono następujące podstawowe modyfikacje 
zatwierdzonego obecnie systemu stent-graftu aorty brzusznej Ovation iX: 

• umieszczenie pierścienia uszczelniającego 7 mm poniżej tętnic nerkowych, 
• wyposażenie w zintegrowany balon oraz 
• zastosowanie wstrzykiwacza niskociśnieniowego Autoinjector 2. 

Modyfikacje oparto na informacjach zwrotnych od użytkowników systemu Ovation iX. Zachowano 
podstawowe cechy konstrukcyjne i technologiczne platformy Ovation na bazie polimerów.  

1.1. Implant stent-graftu Alto™ 
Korpus aortalny 
Korpus aortalny składa się ze stentu proksymalnego do mocowania w obszarze nadnerkowym oraz protezy 
wykonanej z politetrafluoroetylenu (PTFE) o niskiej przepuszczalności połączonej za pomocą pojedynczych 
mocowań i spirali mocujących, jak przedstawiono na Rycinie 2. Niepowlekany stent proksymalny jest 
wyposażony w 8 kotwic, ułatwiających zamocowanie urządzenia w ścianie aorty. Na potrzeby wprowadzenia 
skompresowany stent umieszczono w cewniku. Po uwolnieniu skompresowanego stentu rozpręża się on 
w celu połączenia ze ścianą naczynia.  
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Rycina 2: Obraz korpusu aortalnego stent-graftu Alto™ 

Tabela 1 poniżej zawiera zestawienie materiałów korpusu aortalnego stent-graftu Alto™. 

Tabela 1 Materiały korpusu aortalnego stent-graftu 
Komponent implantu Materiał 

Proteza Politetrafluoroetylen (PTFE) 
Port wstrzykiwania polimeru  Politetrafluoroetylen (PTFE)  
Stent proksymalny  Stop niklowo-tytanowy (nitinol) 
Pojedyncze mocowania Stop niklowo-tytanowy (nitinol) z fluorowanym 

etylenem propylenem (FEP) 
Znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni 
rentgenowskich (spirale mocujące) 

Stop niklowo-tytanowy (nitinol) 

Proksymalny stent nitinolowy nie przepuszcza promieniowania rentgenowskiego, a przy proksymalnej 
krawędzi protezy umieszczono znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich (spirale mocujące). 
Te znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich ułatwiają umieszczenie urządzenia 
w docelowym położeniu względem tętnic nerkowych. Polimer wypełniający nie przepuszcza promieniowania 
rentgenowskiego i zapewnia wizualizację kanałów wypełniania polimerem po wypełnieniu protezy. Rycina 3 
przedstawia umiejscowienie znaczników nieprzepuszczalnych dla promieni rentgenowskich na korpusie 
aortalnym stent-graftu Alto™. 
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Rycina 3: Umiejscowienie znaczników nieprzepuszczalnych dla promieni 
rentgenowskich na korpusie aortalnym stent-graftu Alto™ 
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Aby uszczelnić proksymalny koniec protezy i zapewnić podtrzymanie odnóg korpusu aortalnego, w których 
umieszczane są odnogi biodrowe, korpus protezy wyposażono w sieć kanałów i pierścieni wypełnianych 
ciekłym polimerem nieprzepuszczalnych dla promieni rentgenowskich (patrz Rycina 3 powyżej), 
twardniejącym podczas procedury umieszczania. Proteza obejmuje port wypełniania polimerem łączący 
wypełnianą sieć protezy z cewnikiem wprowadzającym. Na Rycinie 4 poniżej przedstawiono urządzenie 
z proksymalnym pierścieniem uszczelniającym umieszczonym w aorcie. Dostępnych jest pięć rozmiarów 
proksymalnych pierścieni uszczelniających korpusu aortalnego: 20, 23, 26, 29 i 34 mm. Podczas gdy średnica 
korpusu aortalnego różni się w zależności od modelu produktu, długość pnia (40 mm), długość odnogi (35 mm 
po stronie ipsilateralnej i 40 mm po stronie kontralateralnej), jak również wewnętrzne średnice dystalne odnogi 
(11 mm) są stałe. Ze względu na właściwości uszczelniające urządzenia kwestie dotyczące doboru rozmiaru 
mają wyjątkowe znaczenie i opisano je szczegółowo w części 7.2 (Dobór rozmiaru stent-graftu aorty brzusznej 
Alto™).  

 
Rycina 4: Korpus aortalny stent-graftu Alto™ umieszczony w aorcie 

Odnogi / przedłużenia biodrowe 
Odnogi i przedłużenia biodrowe składają się ze stentu nitinolowego zamkniętego w tworzywie PTFE o niskiej 
przepuszczalności. Materiały zawiera Tabela 2 poniżej. Odnogi biodrowe są umieszczane w odcinkach odnóg 
korpusu aortalnego. Znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich umożliwiają lekarzowi 
obserwację odpowiedniego nachodzenia na siebie odnogi biodrowej i korpusu aortalnego bądź przedłużenia 
biodrowego i odnogi biodrowej podczas umieszczania za pomocą cewnika. Obszar nachodzenia, który jest 
właściwy dla każdej kombinacji urządzeń, podano w punkcie 3. w części 11.3.10, Wprowadzenie 
i umieszczenie przedłużenia biodrowego. Znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich znajdują 
się w tym samym miejscu stent-graftu, zarówno w przypadku odnóg, jak i przedłużeń biodrowych, jak 
przedstawiono na Rycinie 5. 

Siła promieniowa stentu zapewnia zarówno mocowanie, jak i uszczelnienie połączenia korpusu aortalnego 
i każdej odnogi biodrowej, połączenia odnogi biodrowej i przedłużenia biodrowego oraz połączenia odnogi 
biodrowej / przedłużenia biodrowego z miejscem implantacji w tętnicy biodrowej. Dostępnych jest 7 różnych 
średnic dystalnych (10, 12, 14, 16, 18, 22, 28 mm) i 5 różnych długości (80, 100, 120, 140, 160 mm) odnóg 
biodrowych. Proksymalna część odnóg biodrowych ma stałą średnicę 14 mm. Dostępne przedłużenia 
biodrowe mają stałą długość 45 mm i te same 7 średnic, co dystalne odnogi biodrowe. Kwestie doboru 
rozmiaru odnóg i przedłużeń biodrowych opisano szczegółowo w części 7.2 (Dobór rozmiaru stent-graftu aorty 
brzusznej Alto™). 

Tabela 2: Materiały odnogi biodrowej / przedłużenia biodrowego stent-graftu 

Komponent implantu Materiał 
Proteza Politetrafluoroetylen (PTFE) 

Stent i mocowania Stop niklowo-tytanowy (nitinol) 

Znaczniki nieprzepuszczalne 
dla promieni rentgenowskich 

Stop platynowo-irydowy 
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Rycina 5: Umiejscowienie znaczników nieprzepuszczalnych dla promieni rentgenowskich 
na odnodze biodrowej / przedłużeniu biodrowym stent-graftów 

1.2. System wprowadzania 
W celu ułatwienia wprowadzenia urządzenia do naczynia zapewniającego dostęp korpus aortalny, odnogi 
biodrowe oraz przedłużenia biodrowe są fabrycznie umieszczone w cewnikach wprowadzających, patrz 
Ryciny 6–7. Każdy z cewników wprowadzających jest wyposażony w kanał umożliwiający użycie prowadnika 
0,035” (0,89 mm), ułatwiającego dostęp i umieszczenie. Osłony zewnętrzne są powleczone powłoką 
hydrofilową. Dostępne są dwie odmiany systemu wprowadzania: jedna dla korpusu aortalnego stent-graftu 
(Rycina 6) i druga dla odnóg/przedłużeń biodrowych (Rycina 7). Oba systemy pozwalają na wycofanie 
cewnika wewnętrznego przez osłonę zewnętrzną, przy czym osłona zewnętrzna i zintegrowana zastawka 
hemostatyczna pozostają w naczyniach w celu ułatwienia wprowadzenia urządzeń pomocniczych. 

 
Rycina 6: Schemat cewnika wprowadzającego korpusu aortalnego systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto™ 
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Rycina 7: Schemat cewnika wprowadzającego odnogi biodrowej / przedłużenia biodrowego systemu Ovation iX 

Korpus aortalny umieszcza się poprzez cewnik wprowadzający korpusu aortalnego (Rycina 6) o długości 
roboczej ok. 60 cm i średnicy osłony zewnętrznej 15 F (średnica wewnętrzna 13 F). Cewnik ma połączenie 
z dystalnymi odnogami korpusu aortalnego. Podczas umieszczania korpusu aortalnego stent-graftu najpierw 
ustawia się urządzenie, a następnie wycofuje się osłonę. Stent proksymalny umieszcza się, wykorzystując 
pokrętła zwalniania stentu na uchwycie, a zintegrowany balon ułatwia rozprężenie protezy. Następuje wtedy 
wprowadzenie polimeru przez port złącza wypełniania za pomocą wstrzykiwacza Autoinjector 2. 

Odnogi biodrowe, kontralateralna i ipsilateralna, są wprowadzane przez cewniki wprowadzające odnóg 
biodrowych (Rycina 7). Cewniki odnóg biodrowych mają długość roboczą około 60 cm i 4 różne średnice 
zewnętrzne w zależności od średnicy odnogi biodrowej: średnica zewnętrzna/wewnętrzna osłony 
odnóg biodrowych 10–14 mm wynosi 12/10 F, średnica zewnętrzna/wewnętrzna osłony odnóg biodrowych 
16–18 mm wynosi 13/11 F, średnica zewnętrzna/wewnętrzna osłony odnóg biodrowych 22 mm wynosi 
14/12 F, a średnica zewnętrzna/wewnętrzna osłony odnóg biodrowych 28 mm wynosi 15/13 F. 
Po umieszczeniu korpusu aortalnego przez nacięcie dostępowe do kontralateralnej dystalnej odnogi korpusu 
aortalnego wprowadza się prowadnik; w celu ułatwienia tego procesu można wykorzystać zintegrowany kanał 
skrzyżowany systemu wprowadzania korpusu aortalnego. Kontralateralną odnogę biodrową wsuwa się 
w odpowiednie miejsce i umieszcza w odnodze korpusu aortalnego, wycofując osłonę cewnika, podczas gdy 
cewnik pozostaje we właściwym położeniu. Cewnik wprowadzający odnogi kontralateralnej służy następnie 
jako zintegrowana osłona w celu ułatwienia wprowadzenia urządzeń pomocniczych lub jest wycofywany 
z układu naczyniowego.  

Po stwardnieniu polimeru wypełniającego w głównym pierścieniu uszczelniającym korpusu aortalnego można 
użyć zintegrowanego balonu cewnika wprowadzającego korpusu aortalnego do poprawienia apozycji 
pierścienia uszczelniającego. Cewnik zostaje odłączony od portu wypełniania korpusu aortalnego protezy 
i może zostać użyty jako zintegrowana osłona (jak opisano powyżej) lub jest wycofywany z układu 
naczyniowego.  

Cewnik wprowadzający ipsilateralnej odnogi biodrowej przesuwa się po prowadniku ipsilateralnym 
i umieszcza, wykorzystując metodę opisaną powyżej dla odnogi kontralateralnej. Cewnik wprowadzający 
odnogi ipsilateralnej może następnie zostać użyty jako zintegrowana osłona (jak opisano powyżej) lub jest 
wycofywany z układu naczyniowego. 

W razie konieczności użycia przedłużenia biodrowego system wprowadzania przesuwa się po prowadniku 
i umieszcza w taki sam sposób, jak opisano powyżej w przypadku odnóg kontralateralnej oraz ipsilateralnej. 

System stent-graftu aorty brzusznej Alto™ zaprojektowano pod kątem dopasowania do różnych anatomii 
aorty, w tym dopasowania do zróżnicowanych średnic proksymalnych i dystalnych aorty, długości tętniaka 
oraz średnic tętnicy biodrowej wspólnej. Informacje dotyczące doboru rozmiaru zawiera Tabela 21 (część 7.2), 
a w Tabelach 22–24 (część 9.1) podano rozmiary i konfiguracje produktów. 
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1.3. Polimerowy zestaw wypełniający (CustomSeal™ Kit) i wstrzykiwacz 
Autoinjector 2 

Zestaw CustomSeal™ składa się z dwóch strzykawek wypełniających zawierających polimer, który służy do 
wypełniania sieci kanałów i pierścieni w korpusie aortalnym (patrz Rycina 3 powyżej) i twardnieje podczas 
procedury umieszczania. Polimer wypełniający składa się z trzech składników, które miesza się 
w strzykawkach wypełniających przed wstrzyknięciem do korpusu aortalnego stent-graftu. Składniki te 
obejmują roztwór buforowy zawierający środek kontrastowy w jednej strzykawce oraz reaktywny monomer 
w drugiej strzykawce. Trzecim komponentem jest oddzielny reaktywny monomer, który znajduje się w rurce 
łączącej pomiędzy strzykawkami. Reakcja między dwoma monomerami prowadzi do powstania stałego 
hydrożelu w głównym pierścieniu uszczelniającym, dodatkowym pierścieniu podtrzymującym, kanałach 
wypełniania i pierścieniach podtrzymujących odnogi w materiale protezy korpusu aortalnego (patrz Rycina 3) 
podczas procedury umieszczania. Na zestawie CustomSeal™ (Rycina 8) znajduje się informacja 
o 14-minutowym czasie odłączenia, co oznacza, że nie należy odłączać cewnika wprowadzającego korpusu 
aortalnego od protezy, dopóki nie minie 14 minut potrzebnych do utwardzenia polimeru. Ewentualną 
konieczność modyfikacji czasu utwardzania polimeru w zależności od temperatury ciała pacjenta omówiono 
w części 4.4 poniżej.  

W celu przygotowania polimeru wypełniającego do wstrzyknięcia do korpusu aortalnego stent-graftu otwiera 
się dwa zawory na zestawie wypełniającym i miesza się składniki polimeru wypełniającego poprzez 
naprzemienne naciskanie dwóch tłoków strzykawek przynajmniej 20 razy w pełnym zakresie ich ruchu 
(po 10 z każdej strony). Odpowiednio wypełnioną strzykawkę wyjmuje się z uchwytu, a następnie podłącza do 
portu wypełniania cewnika wprowadzającego korpusu aortalnego. Rycina 6 przedstawia umiejscowienie portu 
wypełniania polimerem na cewniku wprowadzającym korpusu aortalnego. Wstrzykiwacz Autoinjector 2 
przymocowuje się na tłoku strzykawki (patrz Rycina 9) i obraca się o ćwierć obrotu w celu jego zablokowania. 
Wstrzykiwacz Autoinjector 2 umożliwia kontrolowanie siły wywieranej na tłok strzykawki podczas 
wstrzykiwania polimeru wypełniającego do protezy, aż do uzyskania wyrównania ciśnienia i całkowitego 
wypełnienia głównego pierścienia uszczelniającego, kanałów wypełniania i pierścieni podtrzymujących 
w materiale protezy korpusu aortalnego. 

Po wymieszaniu i wstrzyknięciu do korpusu aortalnego stent-graftu składniki polimeru tworzą polimer 
usieciowany nieprzepuszczający promieniowania rentgenowskiego, który wypełnia główny pierścień 
uszczelniający, kanały wypełniania i pierścienie podtrzymujące w materiale pnia i odnóg protezy aortalnej. 
Nieprzepuszczalność promieniowania rentgenowskiego polimeru wypełniającego z czasem słabnie 
(1–2 miesiące), dzięki czemu nie powoduje on artefaktów obrazowania, które mogłyby zakłócić wykrywanie 
przecieków w kolejnych kontrolnych badaniach tomografii komputerowej.  

 
Rycina 8: Zestaw CustomSeal z 14-minutowym czasem odłączenia 

 
Rycina 9: Wstrzykiwacz Autoinjector 2 zamocowany na tłoku strzykawki 
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1.4. Szczególne uwarunkowania anatomiczne związane z systemem stent-graftu 
aorty brzusznej Alto™ 

Specyficzne cechy konstrukcyjne tego wszczepu wewnątrznaczyniowego wpływają na sposób oceny 
możliwości poddania pacjenta leczeniu z jego zastosowaniem. Poniższe schematy wskazują szczególne 
uwarunkowania anatomiczne, które należy wziąć pod uwagę, oceniając możliwość podjęcia leczenia przy 
użyciu urządzenia zgodnie z opisem we wskazaniach do stosowania. 

 

Rycina A: Proksymalny obszar implantacji i stożkowatość 

 
Rycina B: Proksymalny obszar implantacji 

 
Rycina C: Skrzeplina obszaru uszczelniania 

Średnica A Średnica B 

Stożkowatość =
(Średnica B − Średnica A)

Średnica 𝐴𝐴
𝑥𝑥 100 < 10% 

Skrzeplina 
nieprzekraczająca 
8 mm w dowolnym 
miejscu obwodu 

aorty 
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Rycina D: Kąt zagięcia aorty 

2. Wskazania do stosowania 
System stent-graftu aorty brzusznej Alto™ jest przeznaczony do leczenia pacjentów z podnerkowymi 
tętniakami aorty brzusznej, u których morfologia układu naczyniowego umożliwia przeprowadzenie 
naprawczego zabiegu wewnątrznaczyniowego przy użyciu niniejszego urządzenia. Warunki, które muszą być 
spełnione: 
• Odpowiedni dostęp do tętnicy biodrowej/udowej zgodny z technikami dostępu naczyniowego (metoda 

kaniulacji udowej lub przezskórnie), urządzeniami i/lub akcesoriami z zakresu dostępu naczyniowego. 
• Proksymalny obszar implantacji w aorcie dla pierścienia uszczelniającego wynoszący 7 mm poniżej 

tętnicy nerkowej dolnej. 
• Obszar uszczelnienia aorty obejmujący zdrową aortę zdefiniowaną jako: 

o brak znacznej skrzepliny o grubości > 8 mm w dowolnym miejscu obwodu aorty w odległości 7 mm 
poniżej tętnicy nerkowej dolnej;  

o brak znacznego zwapnienia w odległości 7 mm poniżej tętnicy nerkowej dolnej;  
o stożkowatość < 10% mierzona od tętnicy nerkowej dolnej do 7 mm poniżej tętnicy nerkowej dolnej; 
o średnica ściany wewnętrznej nie mniejsza niż 16 mm i nie większa niż 30 mm w miejscu położonym 

7 mm poniżej tętnicy nerkowej dolnej, a także 
o kąt zagięcia aorty ≤ 60 stopni.  

• Dystalny obszar implantacji biodrowej: 
o o długości co najmniej 10 mm, a także 
o o średnicy ściany wewnętrznej nie mniejszej niż 8 mm i nie większej niż 25 mm. 

3. Przeciwwskazania 
• Pacjenci ze schorzeniami zagrażającymi zakażeniem protezy. 
• Pacjenci z rozpoznaną wrażliwością lub alergią na materiały, z których wykonano urządzenie (w tym 

politetrafluoroetylen [PTFE], polimery na bazie glikolu polietylenowego [PEG], środki kontrastowe, 
fluorowany etylen propylen [FEP], tytan, nikiel, platyna lub iryd). 

4. Ostrzeżenia i środki ostrożności 
PRZESTROGA: Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Nieprzestrzeganie 
instrukcji, ostrzeżeń bądź środków ostrożności może prowadzić do poważnych konsekwencji lub 
obrażeń ciała pacjenta. 

IR–35 mm 
KONIUSZEK 
IR+14 mm 
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4.1 Ogólne 
Ostrzeżenia 
• System stent-graftu aorty brzusznej AltoTM jest przeznaczony do użytku wyłącznie u jednego pacjenta. 

Nie należy go używać ponownie, przygotowywać do ponownego użycia ani powtórnie sterylizować. 
Ponowne użycie, przygotowanie do ponownego użycia lub powtórna sterylizacja mogą naruszyć 
integralność strukturalną urządzenia i/lub spowodować jego nieprawidłowe działanie, co może być 
przyczyną obrażeń, chorób lub zgonu pacjenta. Ponowne użycie, przygotowanie do ponownego użycia 
lub powtórna sterylizacja może również nieść ze sobą ryzyko skażenia urządzenia i/lub wywołać 
zakażenie u pacjenta, w tym między innymi przeniesienie chorób zakaźnych między pacjentami. Skażenie 
urządzenia może spowodować obrażenia, chorobę lub zgon pacjenta. 

• Nie używać niniejszego urządzenia w przypadku niechęci pacjenta lub niemożności oceny stanu pacjenta 
poprzez przeprowadzenie wymaganego obrazowania przed zabiegiem i po jego wykonaniu. 

Środki ostrożności 
• W przypadku każdego zabiegu wewnątrznaczyniowego w celu prawidłowego umieszczenia urządzenia 

wymagane jest dokładne obrazowanie za pomocą fluoroskopii. Implantacja niniejszego urządzenia 
powinna odbywać się na sali operacyjnej, sali do zabiegów wewnątrznaczyniowych, w pracowni 
cewnikowania lub w podobnym sterylnym środowisku i powinien ją przeprowadzać odpowiednio 
przeszkolony personel, korzystający z odpowiedniego sprzętu i mający możliwość wykonania 
odpowiedniego obrazowania.  

• Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Nieprzestrzeganie instrukcji, ostrzeżeń bądź 
środków ostrożności może prowadzić do poważnych konsekwencji lub obrażeń ciała pacjenta.  

• W trakcie zabiegów implantacji lub ponownej interwencji należy zawsze zapewnić dostępność 
wykwalifikowanego zespołu chirurgicznego na wypadek konieczności przejścia do otwartego zabiegu 
chirurgicznego. 

• System stent-graftu aorty brzusznej Alto powinien być używany wyłącznie przez lekarzy oraz zespoły 
przeszkolone i mające doświadczenie w zakresie przeprowadzania zabiegów z wykorzystaniem technik 
wewnątrznaczyniowych. Doświadczenie z tego zakresu powinno obejmować znajomość: 
- naturalnych przyczyn powstawania tętniaka aorty brzusznej, najczęstszych chorób współistniejących 

oraz powikłań powiązanych z zabiegami naprawczymi tętniaka aorty brzusznej; 
- technik dostępu naczyniowego; 
- nieselektywnych i selektywnych technik z użyciem prowadnika i cewnika; 
- interpretacji obrazu radiograficznego, fluoroskopowego i angiograficznego; 
- embolizacji; 
- angioplastyki; 
- umieszczania produktów wewnątrznaczyniowych; 
- technik pętlowych; 
- odpowiedniego użycia radiograficznych środków kontrastowych; 
- technik minimalizowania ekspozycji na promieniowanie; 
- wiedzy fachowej z zakresu badań kontrolnych pacjenta. 

4.2 Dobór pacjenta i urządzenia 
Ostrzeżenia 
• Stosowanie niniejszego urządzenia nie jest zalecane w przypadku pacjentów: z istniejącym lub 

podejrzewanym czynnym zakażeniem ogólnoustrojowym; z nietolerancją środków kontrastowych 
wymaganych podczas śródoperacyjnych i pooperacyjnych kontrolnych badań obrazowych; wrażliwych lub 
uczulonych na materiały, z których wykonano system stent-graftu, oraz na leki przeciwpłytkowe 
i przeciwzakrzepowe; u których poziom kreatyniny wynosi > 2,0 mg/dl; cierpiących na dusznicę bolesną 
niestabilną i/lub po zawale serca (MI) lub udarze naczyniowym mózgu (CVA) do 3 miesięcy przed 
implantacją; cechujących się nadwagą i/lub wielkością ciała uniemożliwiającą przeprowadzenie badań 
obrazowych. 
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Środki ostrożności 
• Techniki z zakresu dostępu naczyniowego (metodą kaniulacji udowej lub przezskórnie) powinny być 

zgodne ze średnicą naczynia dostępu, morfologią naczynia i średnicą systemu wprowadzania.  
• Naczynia o znacznym stopniu zwapnienia, niedrożne, zwężone, kręte, zajęte przez tętniak lub zajęte dużą 

ilością skrzepliny mogą uniemożliwić implantację urządzenia. 
• System stent-graftu aorty brzusznej Alto™ nie został sprawdzony w przypadku: 

- kobiet w ciąży lub karmiących piersią; 
- pacjentów w wieku poniżej 18 lat; 
- pacjentów, u których wystąpiło urazowe uszkodzenie aorty, pęknięcie lub urazowe pęknięcie tętniaka 

bądź zagrożonych pęknięciem tętniaka lub wymagających innego pilnego leczenia aorty/tętniaka; 
- pacjentów z tętniakiem nadnerkowym, piersiowym, piersiowo-brzusznym, biodrowo-udowym, 

obejmującym tętnice nerkowe, przynerkowym, grzybiczym, zapalnym lub rzekomym; 
- pacjentów cierpiących na nadkrzepliwość, skazę krwotoczną lub koagulopatię; 
- pacjentów ze zwężeniem tętnicy krezkowej lub pnia trzewnego i przetrwałą dominującą tętnicą 

krezkową dolną; 
- pacjentów z chorobą tkanki łącznej lub wrodzoną zwyrodnieniową kolagenozą, np. z zespołem 

Marfana; 
- pacjentów z rozdęciem tętnic udowych wymagających wyłączenia podbrzusznego przepływu krwi. 

• Nieregularne zwapnienia, płytka miażdżycowa i/lub grubość skrzepliny > 8 mm w dowolnym miejscu 
obwodu aorty w strefach uszczelnienia mogą niekorzystnie wpływać na mocowanie i/lub uszczelnienie 
w miejscach implantacji. 

• Zmieniona chorobowo aorta w strefach uszczelnienia może powodować zwiększone ryzyko przecieku do 
tętniaka lub przemieszczenia protezy. Do kluczowych kwestii anatomicznych mogących mieć wpływ na 
pomyślne wyłączenie tętniaka należą duże zagięcie szyi w odcinku proksymalnym (> 60°), dystalny 
obszar implantacji w odcinku biodrowym < 10 mm, średnica ściany wewnętrznej aorty / tętnicy biodrowej 
nieodpowiednia do zastosowania stent-graftu i/lub skrzeplina lub zwapnienie szczególnie w obszarach 
uszczelniania. 

• Rozwidlenie aorty powinno pomieścić dwie 11 mm odnogi biodrowe systemu Alto™. Średnica rozwidlenia 
aorty, zdaniem lekarza, nie powinna zakłócać przepływu krwi przez odnogi biodrowe.  

• Należy zwrócić szczególną uwagę na morfologię strefy implantacji protezy biodrowej w celu oceny 
prawidłowości doboru/odpowiedniości odnogi protezy. 

• Nieodpowiedni wybór pacjenta może prowadzić do słabej skuteczności urządzenia lub działania 
niezgodnego ze specyfikacją. 

4.3 Przed zabiegiem implantacji i w jego trakcie 
Ostrzeżenia 
• Wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie wolno powtórnie sterylizować ani ponownie używać żadnych 

części systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto™. Ponowne użycie, przygotowanie do ponownego użycia 
lub powtórna sterylizacja może naruszyć integralność strukturalną urządzenia i/lub spowodować jego 
nieprawidłowe działanie, co z kolei może być przyczyną obrażeń, chorób lub zgonu pacjenta. 

• Zwrócić uwagę na datę przydatności do użycia produktu i nie używać go po upływie tej daty. 
• Podczas zabiegu implantacji należy zastosować ogólnoustrojowe leczenie przeciwzakrzepowe w oparciu 

o protokół preferowany przez szpital i lekarza. Jeśli istnieją przeciwwskazania do użycia heparyny, należy 
rozważyć alternatywny środek przeciwzakrzepowy. 

• Nie wolno zbyt mocno zaginać ani załamywać elementów systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto, 
ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub jego elementów. 

• Nie stosować korpusu aortalnego, jeśli w rurce wypełniania polimerem systemu wprowadzania pozostał 
płyn po płukaniu.  

• W przypadku napotkania oporu podczas wprowadzania akcesoriów zabiegowych lub systemu stent-graftu 
nie wolno kontynuować wprowadzania lub wycofywania prowadnika ani żadnego elementu systemu 
wprowadzania.  

• Należy zachować szczególną ostrożność w obszarach ze zwężeniami naczyń lub skrzeplinami 
wewnątrznaczyniowymi oraz w naczyniach zwapnionych lub krętych. 
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• Nie umieszczać elementów systemu stent-graftu w miejscu, w którym spowodowałoby to niedrożność 
tętnic niezbędnych do zapewniania przepływu krwi do narządów lub kończyn, chyba że istnieje do tego 
wskazanie medyczne.  

• Aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza wypełniania polimerem od implantu, po całkowitym 
umieszczeniu stentu proksymalnego nie wolno mocno ciągnąć za system wprowadzania korpusu 
aortalnego.  

• Podczas używania urządzenia system wprowadzania należy obracać jako całość. Nie wolno obracać 
niezależnie osłony cewnika i uchwytu. Unikać nadmiernej manipulacji cewnikiem w celu utrzymania 
połączenia z systemem wprowadzania. 

• Do wypełniania korpusu aortalnego stent-graftu należy używać wyłącznie wstrzykiwacza Autoinjector 2. 
Wstrzykiwanie ręczne może uszkodzić implant i nie wolno go stosować. 

• Do napełniania zintegrowanego balonu nigdy nie stosować powietrza ani innego gazu. 
• Zintegrowany balon zaleca się napełniać ręcznie przy użyciu strzykawki, stosując roztwór o maksymalnym 

stężeniu środka kontrastowego odpowiadającemu stosunkowi roztworu soli fizjologicznej do środka 
kontrastowego wynoszącemu 4:1. Do napełniania zintegrowanego balonu nie należy używać urządzenia 
do napełniania pod ciśnieniem. 

• Napełniając zintegrowany balon, nie przekraczać maksymalnej objętości napełniania. Może dojść do 
pęknięcia balonu. Nadmierne napełnienie może spowodować uszkodzenie ściany naczynia i/lub pęknięcie 
naczynia bądź uszkodzenie stent-graftu. 

Środki ostrożności 
• Przed otworzeniem opakowania urządzenia należy zaplanować zabieg pod kątem miejsca dostępu 

i implantacji. 
• Badania wykazują, że wraz z wydłużeniem czasem trwania zabiegu wzrasta niebezpieczeństwo 

mikroembolizacji. 
• Użycie zbyt dużej ilości środka kontrastowego i/lub zator bądź nieprawidłowe umieszczenie stent-graftu 

mogą doprowadzić do powikłań związanych z pracą nerek. 
• Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić opakowanie urządzenia i samo urządzenie pod kątem 

uszkodzeń lub wad. Nie wolno używać urządzenia w przypadku wykrycia uszkodzeń bądź wad lub 
w przypadku przedwczesnego naruszenia sterylności. Wadliwe opakowanie i/lub urządzenie zwrócić do 
firmy Endologix. 

• W celu zmniejszenia ryzyka skażenia i zakażenia należy maksymalnie ograniczyć manipulowanie stent-
graftem umieszczonym w cewniku wprowadzającym podczas jego przygotowywania i wprowadzania. 

• Przy przesuwaniu systemu wprowadzania, monitorowaniu procedury implantacji, umieszczaniu 
urządzenia oraz wstrzykiwaniu/utwardzaniu polimeru należy zawsze używać obrazowania 
fluoroskopowego. 

• Podczas manipulacji i wprowadzania urządzenia należy zachować ostrożność, aby nie rozerwać naczynia. 
• W razie nieumyślnego wycofania osłony systemu wprowadzania biodrowego protezy nastąpi 

przedwczesne rozprężenie urządzenia i może dojść do jego nieprawidłowego umieszczenia. 
• Nieprawidłowe umieszczenie lub niewystarczające uszczelnienie może zwiększyć ryzyko wystąpienia 

przecieku okołoprotezowego do tętniaka lub przemieszczenia urządzenia. 
• Komponentów stent-graftu nie można wymienić ani wycofać do systemu wprowadzania nawet 

w przypadku jedynie częściowego umieszczenia komponentu stent-graftu. 
• Przypadkowe częściowe umieszczenie lub przemieszczenie stent-graftu może wymagać usunięcia lub 

zabiegu naprawczego metodą chirurgiczną.  
• Aby zapobiec ewentualnemu zwężeniu lub niedrożności, przed umieszczeniem odnogi biodrowej lub 

przedłużenia biodrowego albo w jego trakcie należy się upewnić, że korpus aortalny stent-graftu nie jest 
naprężony. 

• W celu zapewnienia dokładnego umieszczenia odnogi kontralateralnej należy sprawdzić kaniulację 
zasuwki odnogi kontralateralnej korpusu aortalnego. 

• W przypadku napotkania oporu podczas odłączania cewnika, sprawdzić, czy cewnik został zwolniony 
z korpusu aortalnego, korzystając z trzeciego pokrętła zwalniania. Jeśli problem z odłączeniem cewnika 
utrzymuje się, sprawdzić, czy nie zaczepił się on o stent nadnerkowy. Po potwierdzeniu zintegrowaną 
osłonę można wykorzystać jako „podporę” w celu ustabilizowania korpusu aortalnego. Jeśli wycofywanie 
stożka czołowego wywołuje opór, należy podeprzeć 1. pierścień odnogi ipsilateralnej, używając osłony 
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korpusu aortalnego. Przed połączeniem stożka czołowego z końcówką osłony, wycofać osłonę na 2 cm, 
aby port wypełniania nie został zakleszczony w osłonie / stożku czołowym. 

• Nie zaleca się wykonywania balonikowania wcześniej niż po upływie 14 minut po zakończeniu mieszania 
polimeru. Wykonanie balonikowania przed upływem 14 minut może spowodować powstanie wysokiego 
ciśnienia, wystarczającego do uszkodzenia pierścienia uszczelniającego i spowodowania przecieku 
polimeru. 

• Ważne jest, aby dokładnie dobrać balony, które zostaną użyte podczas umieszczania urządzenia, oraz 
postępować zgodnie z instrukcją napełniania balonu. Podczas napełniania balon należy utrzymywać 
wewnątrz protezy i nie wolno go napełnić wewnątrz stent-graftu zbyt mocno. Chociaż nie doszło do takiego 
zdarzenia podczas badań klinicznych systemu Alto™, napełnienie balonu poza protezą może 
spowodować uszkodzenie lub rozerwanie naczynia. Należy dokładnie przestrzegać parametrów 
napełniania balonu podanych przez jego producenta na etykiecie produktu. 

• Maksymalne stężenie środka kontrastowego w roztworze do napełniania zintegrowanego balonu 
odpowiada stosunkowi roztworu soli fizjologicznej do środka kontrastowego wynoszącemu 4:1.  

• Zintegrowany balon należy utrzymywać w obrębie protezy. Napełnienie zintegrowanego balonu poza 
protezą może doprowadzić do uszkodzenia lub pęknięcia naczynia. 

• Manipulowanie balonem i jego napełnianie należy przez cały czas monitorować przy użyciu fluoroskopii. 
• W celu zmiany położenia cewnika lub wyjęcia go ze zintegrowanej osłony należy całkowicie opróżnić 

zintegrowany balon i sprawdzić, czy znajduje się pod działaniem siły podciśnienia strzykawki. 
• W przypadku utraty ciśnienia balonu i/lub pęknięcia balonu należy go opróżnić i postępować zgodnie 

z procedurą odłączenia i wycofania cewnika.  
• Należy zachować szczególną ostrożność przy doborze urządzenia i jego prawidłowym 

umieszczaniu/pozycjonowaniu w przypadku występowania warunków trudnych anatomicznie, takich jak 
obszary znacznego zwężenia, skrzeplina wewnątrznaczyniowa, zwapnienie, krętość i/lub zagięcie, które 
mogą mieć wpływ na skuteczne początkowe leczenie tętniaka. 

• Po użyciu wszystkie używane komponenty i materiały opakowania mogą stanowić potencjalne zagrożenie 
biologiczne. Należy obchodzić się z nimi i utylizować je zgodnie z przyjętą praktyką medyczną oraz 
obowiązującymi lokalnymi, stanowymi oraz federalnymi prawami i przepisami. 

4.4 Informacje dotyczące polimeru 
Ostrzeżenia 
• Nie odłączać systemu wprowadzania przed upływem wskazanego czasu odłączenia. Minimalne czasy 

odłączenia systemu wprowadzania od stent-graftu są oparte o minimalną temperaturę wewnątrz ciała 
wynoszącą 35°C. Jeśli temperatura ciała pacjenta nie przekracza 35°C, przed odłączeniem należy 
odczekać co najmniej jedną minutę na każdy stopień poniżej temperatury 35°C. Odłączenie systemu 
wprowadzania przed minimalnym zalecanym czasem w przypadku niskiej temperatury ciała pacjenta 
może spowodować przeciek polimeru. 

• Zewnętrzne oznaki, które mogą wskazywać na przeciek polimeru, obejmują szybkie opróżnienie 
strzykawki z polimerem wypełniającym, pustą strzykawkę z polimerem wypełniającym, niepełne 
wypełnienie kanałów polimerowych oraz znaczne przesunięcie dystalnego znacznika 
nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich. W razie ich zaobserwowania należy uważnie 
monitorować pacjenta i każde podejrzenie przecieku polimeru leczyć w sposób opisany powyżej. 

Środki ostrożności 
• W celu umożliwienia dopasowania stent-graftu do anatomii pacjenta należy dopilnować, aby podczas 

wstrzykiwania polimeru wewnątrz korpusu aortalnego nie znajdował się dodatkowy pręt usztywniający. 
• Polimer wypełniający należy wyrzucić w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia lub błędu podczas jego 

mieszania albo przenoszenia. Podczas wstrzykiwania i twardnienia polimeru należy kontrolować znacznik 
nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich cewnika pod kątem ewentualnego przemieszczenia, 
a w razie jego zaobserwowania należy niezwłocznie odłączyć wstrzykiwacz Autoinjector 2 od strzykawki 
z polimerem wypełniającym.  

• W celu umożliwienia dopasowania stent-graftu do anatomii pacjenta podczas wstrzykiwania polimeru 
wypełniającego lub stosowania zintegrowanego kanału skrzyżowanego należy się upewnić, że korpus 
aortalny stent-graftu nie jest naprężony.  

• Pacjentów, u których w dowolnym momencie zabiegu, a zwłaszcza podczas wypełniania polimerem 
występują reakcje związane z nadwrażliwością (w tym silna reakcja alergiczna i/lub reakcja 
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anafilaktoidalna), należy leczyć zgodnie ze standardowymi zaleceniami dotyczącymi pacjentów z ciężką 
alergią na środki kontrastowe stosowane w radiologii (np. podać płyny, leki przeciwhistaminowe, 
kortykosteroidy, adrenalinę). 

• Wystąpienie niedociśnienia podczas etapu procedury polegającego na wstrzyknięciu polimeru może 
wskazywać na przeciek polimeru. Monitorowanie ciśnienia krwi podczas wypełniania polimerem może 
ułatwić wczesne rozpoznanie ewentualnego przecieku polimeru. W przypadku braku innych oczywistych 
diagnoz powodu wystąpienia niedociśnienia podczas wypełniania polimerem firma Endologix zaleca, aby 
za prawdopodobną diagnozę uznać reakcję nadwrażliwości (silną reakcję alergiczną lub reakcję 
anafilaktoidalną) na wewnątrznaczyniowy przeciek polimeru. Pacjenci z przeciekiem polimeru powinni 
zostać poddani szybkiemu leczeniu w kierunku możliwej ciężkiej reakcji nadwrażliwości zgodnie 
z protokołami obowiązującymi w danej placówce (np. płyny dożylne, leki antyhistaminowe, kortykosteroidy, 
epinefryna). 

• Zewnętrzne oznaki, które mogą wskazywać na przeciek polimeru, obejmują szybkie opróżnienie strzykawki 
z polimerem wypełniającym, pustą strzykawkę z polimerem wypełniającym, niepełne wypełnienie kanałów 
polimerowych oraz znaczne przesunięcie dystalnego znacznika nieprzepuszczalnego dla promieni 
rentgenowskich. W razie ich zaobserwowania należy uważnie monitorować pacjenta i każde podejrzenie 
przecieku polimeru leczyć w sposób opisany powyżej. 

• Problemy z leczeniem tętniaków, które mogą wystąpić w związku z przeciekiem polimeru (np. przeciek 
okołoprotezowy typu IA spowodowany niepełnym wypełnieniem protezy polimerem), należy rozwiązać 
zgodnie z oceną lekarza, używając standardowych technik wewnątrznaczyniowych, wykorzystując 
wyposażenie pomocnicze wymienione w części 10.3. Określone leczenie będzie zależało od wymiarów 
i lokalizacji niepełnego wypełnienia pierścieni polimerowych oraz związanych z tym wyników badań 
klinicznych. 

4.5 Plan leczenia i badań kontrolnych 
Środki ostrożności 
• Dotychczas nie określono długoterminowego działania tego implantu. 
• U wszystkich pacjentów leczonych za pomocą niniejszego urządzenia przez całe życie muszą być 

wykonywane okresowe badania obrazowe w celu sprawdzenia integralności i pozycji stent-graftu, rozmiaru 
i pulsacyjności tętniaka oraz wystąpienia ewentualnego przecieku okołoprotezowego i/lub okluzji naczynia 
w leczonym obszarze. Znaczne powiększenie tętniaka (> 5 mm), stały przeciek okołoprotezowy, powstanie 
nowego przecieku okołoprotezowego, zmiana pulsacyjności tętniaka, przemieszczenie urządzenia, 
mniejszy przepływ krwi przez protezę i/lub pogorszenie pracy nerek spowodowane okluzją tętnicy nerkowej 
są wskazaniem do przeprowadzenia badań pod kątem dalszego leczenia pacjenta obejmującego 
dodatkową interwencję lub przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego. W przypadku pacjentów, u których 
stwierdzono niższą skuteczność wszczepionego urządzenia, należy rozważyć dodatkowe kontrolne 
badania obrazowe określone dla danego pacjenta. 

• Wszyscy pacjenci powinni zostać dokładnie poinformowani o konieczności długoterminowych badań 
kontrolnych. Nie zaleca się stosowania tego urządzenia u pacjentów, którzy nie będą w stanie lub nie będą 
chcieli stosować się do zaleceń zawartych w części Zalecenia dotyczące kontrolnych badań obrazowych 
(część 12). 

• Każdy przeciek okołoprotezowy niewyeliminowany podczas zabiegu implantacji należy dokładnie 
monitorować po jej zakończeniu. 

• Po naprawie tętniaka wewnątrznaczyniowego niedokrwienie rdzenia kręgowego może spowodować 
rzadkie powikłanie, paraplegię lub paraparezę. W przypadku podejrzenia niedokrwienia rdzenia kręgowego 
zaleca się wykonanie drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego. 

4.6 Informacje dotyczące bezpieczeństwa obrazowania metodą rezonansu 
magnetycznego (MRI) 

Badania niekliniczne wykazały, że urządzenie Alto™ jest warunkowo bezpieczne w środowisku rezonansu 
magnetycznego (MRI). Urządzenie Alto™ pozwala na bezpieczne przeprowadzenie badania metodą 
rezonansu magnetycznego wyłącznie przy użyciu systemów o indukcji 1,5 T i 3,0 T; przy zachowaniu 
określonych parametrów podanych w części 10.4. 
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5. Zdarzenia niepożądane 
5.1 Znane/potencjalne zdarzenia niepożądane 
Zdarzenia niepożądane, które mogą wystąpić i/lub wymagać interwencji, to między innymi:  
• ostra i przewlekła niewydolność nerek, mikrozatorowość nerek, niewydolność nerek, okluzja tętnicy 

nerkowej, toksyczność środka kontrastowego; 
• amputacja; 
• powikłania związane ze znieczuleniem i późniejsze powikłania towarzyszące (aspiracja); 
• powiększenie lub pęknięcie tętniaka; 
• uszkodzenie aorty (perforacja, rozwarstwienie ściany, krwawienie, pęknięcie); 
• przetoki aortalno-czcze; 
• przetoki aortalno-jelitowe; 
• zdarzenia związane z krwią i krwawieniem, takie jak niedokrwistość, krwawienie z przewodu 

pokarmowego, krwawienie zaotrzewnowe; 
• zdarzenia związane z pracą jelit, takie jak niedokrwienie jelita, zawał jelita, martwica jelita, niedokrwienie 

jelita grubego, porażenna niedrożność jelit, porażenie jelit, niedrożność, przetoka; 
• zdarzenia związane z pracą serca i późniejsze powikłania towarzyszące, takie jak zastoinowa 

niewydolność serca, przeciążenie serca, arytmia, zawał serca, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej lub 
dusznica bolesna, podwyższenie fosfokinazy kreatynowej (CPK), niedociśnienie, nadciśnienie; 

• zdarzenia związane z pracą mózgu (miejscowe lub ogólne) i późniejsze powikłania towarzyszące, takie jak 
zmiana stanu psychicznego; udar naczyniowy mózgu (krwotoczny lub zatorowy), odwracalny udar mózgu, 
uszkodzenie nerwu, przemijające niedokrwienia mózgu, porażenie kończyn dolnych, niedowład kończyn 
dolnych, paraliż; 

• chromanie; 
• toksyczność środka kontrastowego / anafilaksja; 
• zgon; 
• zdarzenia związane z samym urządzeniem, takie jak awaria podczas umieszczania lub awaria urządzenia, 

złamanie stentu, utrata integralności komponentu systemu stent-graftu, rotacja lub załamanie protezy, 
zużycie materiału protezy, rozszerzenie, erozja, przebicie, okluzja stent-graftu, migracja, przemieszczenie, 
przeciek okołoprotezowy;  

• obrzęk; 
• zdarzenia natury zatorowej i zakrzepowej (z przejściowym lub trwałym niedokrwieniem lub zawałem), takie 

jak zakrzepica żył głębokich, zatorowość, mikrozatorowość, zapalenie zakrzepowe żył, zakrzep żylny, zator 
powietrzny; 

• przecieki okołoprotezowe (lub przepływ okołoprotezowy); 
• gorączka; 
• powikłania związane z przewodem pokarmowym; 
• uczucie ogólnego dyskomfortu związanego z przeprowadzonym zabiegiem; 
• ogólna reakcja zapalna, którą można powiązać z podwyższonymi poziomami układowych czynników 

pośredniczących zapalenia, podwyższona temperatura ciała; 
• powikłania ze strony układu moczowo-płciowego i późniejsze powikłania towarzyszące, takie jak 

niedokrwienie, nadżerka, przetoka, nietrzymanie moczu, krwiomocz, zakażenie; 
• krwiak (chirurgiczny); 
• niewydolność wątroby; 
• nadwrażliwość (ciężka reakcja alergiczna i/lub reakcja anafilaktoidalna) na radiologiczny barwnik 

kontrastowy, terapię przeciwpłytkową, materiały urządzenia, w tym politetrafluoroetylen (PTFE), polimery 
na bazie glikolu polietylenowego (PEG), środki kontrastowe, fluorowany etylenopropylen (FEP), tytan, 
nikiel, platynę lub iryd; 

• powikłania powiązane z miejscem nacięcia i dostępem naczyniowym, takie jak zakażenie, rozwarstwienie 
naczynia, przemijająca gorączka, krwawienie, ból, opóźnienie gojenia, ropień, krwiak, rozejście się rany, 
surowiczak, zapalenie tkanki łącznej, uraz/uszkodzenie nerwu, neuropatia, nerwoból, odpowiedź 
wazowagalna, tętniak rzekomy, tętniak rzekomy w miejscu zespolenia, przetoka tętniczo-żylna; 



17 

• impotencja / dysfunkcja seksualna; 
• niewłaściwe umieszczenie stent-graftu; 
• niepełne umieszczenie stent-graftu; 
• problemy związane z wprowadzeniem i usunięciem; 
• powikłania ze strony układu limfatycznego i późniejsze powikłania towarzyszące, takie jak torbiel 

limfatyczna, przetoka węzła chłonnego; 
• niewydolność wielonarządowa; 
• nowotwór; 
• przejście do zabiegu otwartego; 
• krwawienie i krwotok operacyjny oraz pooperacyjny, koagulopatia; 
• paraliż (czasowy lub trwały), taki jak porażenie kończyn dolnych, porażenie jednej kończyny, niedowład, 

niedokrwienie rdzenia kręgowego, porażenie połowicze, nietrzymanie kału lub moczu; 
• zapalenie osierdzia; 
• odma opłucnowa; 
• wyciek polimeru z reakcją nadwrażliwości; 
• możliwe zakażenie dróg moczowych, zakażenie układowe lub miejscowe (miejsce dostępu), zakażenie 

stent-graftu; 
• okluzja/stenoza protezy; 
• tętniak rzekomy; 
• zdarzenia związane z układem oddechowym i późniejsze powikłania towarzyszące, takie jak niewydolność 

płuc, zapalenie płuc, depresja lub niewydolność oddechowa, obrzęk płuc, zator płucny, niedodma płuc, 
wysięk opłucnowy; 

• obrażenia spowodowane promieniowaniem, późne zezłośliwienie; 
• uszkodzenie nerek / niewydolność nerek; 
• sepsa; 
• surowiczak; 
• wstrząs; 
• rdzeniowy deficyt neurologiczny; 
• stenoza/okluzja naczynia macierzystego; 
• przejście do otwartego zabiegu chirurgicznego; 
skurcz naczyń krwionośnych lub uszkodzenie/uraz naczyniowy obejmujące uszkodzenie naczyń 
krwionośnych i sąsiadujących tkanek, owrzodzenie miażdżycowe, rozwarstwienie naczyń krwionośnych, 
perforacja naczyń krwionośnych, rozwarstwienie płytki miażdżycowej, zwężenie, tętniak rzekomy, okluzja 
naczynia krwionośnego, embolizacja, niedokrwienie, ubytek tkanki, utrata kończyny, choroba zgorzelinowa, 
pogorszenie lub pojawienie się chromania, obrzęk, przetoka, krwawienie, pęknięcie, zgon. 
• powikłania związane z raną lub miejscem dostępu.  

Określone zdarzenia niepożądane, które wystąpiły w badaniu klinicznym, zawiera część 6.2.7 poniżej. 
5.2 Zgłaszanie zdarzeń 
Wszystkie zdarzenia, w tym wszelkie zdarzenia niepożądane, należy natychmiast zgłaszać firmie Endologix. 
W celu zgłoszenia zdarzenia należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem i/lub firmą Endologix pod 
numerem telefonu (707) 543-8800. 
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6. Podsumowanie informacji klinicznych  
6.1 Badanie kliniczne systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto™ 

(Identyfikator ClinicalTrials.gov: NCT02949297). 
Głównym celem kluczowego badania systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto™ w Stanach Zjednoczonych 
była ocena bezpieczeństwa i skuteczności systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto™ w leczeniu pacjentów 
z tętniakiem aorty brzusznej (AAA). Badanie było prospektywną nierandomizowaną wieloośrodkową oceną 
kliniczną z konsekutywnym włączaniem. Łącznie w 13 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych włączono 
75 pacjentów. 

6.1.1 Punkt końcowy 
Pierwszorzędowy punkt końcowy zdefiniowano jako skuteczne zaopatrzenie tętniaka, złożony punkt końcowy 
zdefiniowano jako: 
• sukces techniczny; 
• brak przecieku okołoprotezowego typu I i III po 12 miesiącach, oceniany przez niezależne laboratorium 

centralne; 
• brak przemieszczenia stent-graftu > 10 mm po 12 miesiącach (w porównaniu z wizytą wyjściową po 

1 miesiącu), oceniany przez niezależne laboratorium centralne; 
• brak powiększenia tętniaka aorty brzusznej > 5 mm po 12 miesiącach (w porównaniu z wizytą wyjściową 

po 1 miesiącu); 
• brak pęknięcia tętniaka aorty brzusznej w ciągu 12 miesięcy; 
• brak konieczności przejścia do otwartego zabiegu chirurgicznego w ciągu 12 miesięcy; 
• brak zwężenia, okluzji lub zagięcia stent-graftu wymagającego powtórnej interwencji w ciągu 12 miesięcy; 
• brak choroby zakrzepowo-zatorowej spowodowanej stent-graftem wymagającej powtórnej interwencji 

w ciągu 12 miesięcy, a także 
• brak złamania stentu wymagającego powtórnej interwencji w ciągu 12 miesięcy. 

Sukces techniczny stanowił złożony punkt końcowy, na który składają się wszystkie następujące elementy: 

• udane wprowadzenie, zdefiniowane jako możliwość wprowadzenia implantu w docelowe położenie bez 
konieczności nieprzewidzianej interwencji korygującej związanej z wprowadzeniem przy użyciu urządzenia 
pomocniczego spoza systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto™; 

• udane i dokładne umieszczenie, zdefiniowane jako: 
o umieszczenie stent-graftu wewnątrznaczyniowego w planowanej lokalizacji; 
o drożność stent-graftu wewnątrznaczyniowego, brak deformacji urządzenia (np. zagięć, 

zniekształcenia stentu, nieprawidłowego umieszczenia, nierównego umieszczenia) wymagających 
nieplanowanego umieszczenia dodatkowego urządzenia w stent-grafcie wewnątrznaczyniowym oraz 

o udane wycofanie systemu wprowadzania bez konieczności nieprzewidzianej interwencji korygującej 
związanej z wycofaniem. 

Pierwszorzędowy punkt końcowy zdefiniowano jako powodzenie leczenia po 1 roku w stosunku do celu 
dotyczącego skuteczności wynoszącego 80%, stanowiącego klasyczny próg skuteczności po jednym roku dla 
urządzeń do wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków (EVAR). Pierwszorzędowe hipotezy dotyczące 
skuteczności zdefiniowano jako: 
• H0: π ≤ 80% 
• H1: π > 80%, gdzie π był oczekiwanym wskaźnikiem powodzenia leczenia po 12 miesiącach u pacjentów 

leczonych przy użyciu urządzenia Alto™. Pierwszorzędowy punkt końcowy skuteczności zostałby 
osiągnięty, gdyby dolna granica jednostronnego 95% przedziału ufności dla π była większa niż 80%. 

6.1.2 Wielkość próby 
Wielkość próby badania obliczono na podstawie pierwszorzędowego punktu końcowego, czyli powodzenia 
leczenia po 12 miesiącach. Oszacowano, że 60 pacjentów, których dane można było ocenić po 1 roku, 
zapewniłoby 80% mocy statystycznej do przetestowania głównej hipotezy (szacowane powodzenie leczenia 
wynoszące 92,8% po 12 miesiącach) przy jednostronnym poziomie 0,05. Oczekiwano 20% wskaźnika utraty 
w ciągu 12 miesięcy, co doprowadziło do liczebności próby badania wynoszącej 75 pacjentów. 
Pierwszorzędowy punkt końcowy po jednym roku obliczono na podstawie 61 ocenianych pacjentów. 
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6.1.3 Dodatkowe oceny 
Dodatkowe oceny obejmowały następujące kwestie: 
• przeciek okołoprotezowy typu I oceniany przez niezależne laboratorium centralne; 
• przeciek okołoprotezowy typu III oceniany przez niezależne laboratorium centralne; 
• przemieszczenie stent-graftu > 10 mm (w porównaniu z badaniem wyjściowym po 1 miesiącu) oceniane 

przez niezależne laboratorium centralne; 
• powiększenie tętniaka aorty brzusznej > 5 mm (w porównaniu z badaniem wyjściowym po 1 miesiącu); 
• utrata drożności; 
• złamanie stentu oceniane przez niezależne laboratorium centralne; 
• pęknięcie tętniaka aorty brzusznej; 
• przejście do otwartego zabiegu chirurgicznego; 
• powtórne interwencje; 
• zgony związane z tętniakiem aorty brzusznej; 
• zdarzenia niepożądane, niezależnie od ich powagi lub przyczyny, w tym: 

o ciężkie zdarzenia niepożądane, 
o poważne zdarzenia niepożądane, 
o zdarzenia niepożądane związane z zabiegiem, 
o zdarzenia niepożądane związane z urządzeniem. 

Do oceny badań tomografii komputerowej i badań rentgenowskich wykonanych od momentu wypisu 
(tylko badanie rentgenowskie) do wizyty kontrolnej po 1 roku (badania tomografii komputerowej i badanie 
rentgenowskie) wykorzystano zewnętrzne niezależne laboratorium centralne. Oceniało ono następujące 
zdarzenia: powiększenie tętniaka, przecieki okołoprotezowe, złamanie stentu, przemieszczenie stent-graftu 
i inne stany związane ze stent-graftem (zagięcie i kompresja stent-graftu) oraz angiogramy na życzenie.  

Komitet ds. zdarzeń klinicznych (ang. Clinical Events Committee, CEC) dokonał analizy wszystkich zdarzeń 
niepożądanych związanych z urządzeniem oraz wszystkich ciężkich zdarzeń niepożądanych, niezależnie od 
ich związku z urządzeniem, i zdecydował o ich kwalifikacji. Komitet ds. zdarzeń klinicznych (CEC) określił 
również, które zdarzenia niepożądane zostaną uznane za poważne zdarzenia niepożądane (ang. Major 
Adverse Event, MAE) do celów oceny pierwszorzędowych (30 dni) i drugorzędowych (1 rok) punktów 
końcowych bezpieczeństwa. Komitet składał się z trzech lekarzy różnych specjalności zaznajomionych 
z leczeniem tętniaka aorty brzusznej. Komitet ds. zdarzeń klinicznych (CEC) przedstawił analizę Komisji ds. 
monitorowania bezpieczeństwa danych (ang. Data Safety Monitoring Board, DSMB). 

Komisja ds. monitorowania bezpieczeństwa danych (DSMB) dokonała analizy bezpieczeństwa i postępu badania 
klinicznego i była odpowiedzialna za analizę danych związanych z urządzeniem i pacjentami. Komisja ds. 
monitorowania bezpieczeństwa danych (DSMB) na podstawie analizy danych i informacji wyjściowych 
otrzymanych od komitetu ds. zdarzeń klinicznych (CEC) przedstawiła sponsorowi niezależne zalecenia. 

6.1.4 Badania przesiewowe i włączanie pacjentów 
Proces badań przesiewowych pacjentów przebiegał według następujących etapów: 
1. Ośrodek uzyskał zgodę pacjenta zgodnie z procesem uzyskiwania świadomej zgody. 
2. Ośrodek przesłał badania TK pacjenta do firmy Endologix. 
3. Po otrzymaniu badań tomografii komputerowej pacjenta zostały one przeanalizowane przez dział 

obrazowania firmy Endologix. Dział obrazowania ocenił wskaźniki anatomiczne pacjenta pod kątem 
kryteriów włączenia/wyłączenia, a także ogólnej możliwości zastosowania urządzenia EVAR. 
Jeśli pacjent nie spełniał kryteriów anatomicznych, został odrzucony. 

4. Jeżeli pacjent został zaaprobowany przez dział obrazowania, badanie tomografii komputerowej zostało 
następnie przeanalizowane przez Komisję ds. analizy przypadku (ang. Case Review Board, CRB). 
Komisja ds. analizy przypadku (CRB) składała się z dwóch chirurgów naczyniowych. Analizy przypadku 
musiał dokonać co najmniej jeden członek Komisji ds. analizy przypadku (CRB). Badacze z ośrodka mogli 
brać udział we wszystkich spotkaniach Komisji ds. analizy przypadku (CRB). Przekazane zostały im 
również podsumowania analiz badań tomografii komputerowej. Komisja ds. analizy przypadku (CRB) 
przeanalizowała klisze z badań przesiewowych pacjentów pod kątem ogólnych predyspozycji 
naczyniowych, takich jak nadmierna skrzeplina w szyi i brak proksymalnej szyi aorty.  
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5. Jeśli pacjent został zaaprobowany zarówno przez Komisję ds. analizy przypadku (CRB), jak i dział 
obrazowania, ośrodek uzyskiwał zgodę na włączenie pacjenta do badania. 

Ogółem pod kątem włączenia do badania poddano badaniom przesiewowym 140 pacjentów. Do badania 
włączono 75 pacjentów, a 65 pacjentów odrzucono. Wykluczonych 65 pacjentów odrzuconych zostało przez: 
dział obrazowania, komisję ds. analizy przypadku (CRB) lub badacza. Dwudziestu pięciu pacjentów zostało 
wykluczonych przez dział obrazowania (na podstawie ilościowej oceny anatomicznej badań tomografii 
komputerowej). Do najczęstszych przyczyn wykluczenia z badania przez dział obrazowania należało 
niespełnienie kryterium kąta zagięcia szyi aorty pod kątem ≤ 60º oraz drożności tętnic biodrowych lub 
udowych, umożliwiających dostęp wewnątrznaczyniowy za pomocą systemu stent-graftu aorty brzusznej 
Alto™, a także właściwości proksymalnego obszaru implantacji w aorcie, w przypadku którego średnica ściany 
wewnętrznej nie powinna być mniejsza niż 16 mm i większa niż 30 mm w miejscu położonym 7 mm poniżej 
tętnicy nerkowej dolnej. Dziewiętnastu pacjentów zostało wykluczonych przez Komisję ds. analizy przypadku 
(CRB). Najczęstszymi przyczynami wykluczenia tych pacjentów były następujące kwestie: okołonerkowy 
tętniak aorty brzusznej, nadmierna skrzeplina w obszarze uszczelnienia, wąskie rozwidlenie naczynia 
macierzystego (< 18 mm) i zbyt mały rozmiar tętniaka. Pacjenci mogli zostać wykluczeni przez badacza 
z ośrodka w dowolnym momencie badania. Dwudziestu jeden pacjentów zostało wykluczonych przez 
badaczy. Najczęstsze przyczyny to: decyzja badacza związana z anatomią pacjenta, możliwościami 
prowadzenia obserwacji pacjenta oraz wycofanie zgody przez pacjenta. W przypadku czterech pacjentów 
badacze uznali, że nie są odpowiednimi kandydatami do badania ze względów anatomicznych: jeden pacjent 
wymagał okluzji tętnicy podbrzusznej z powodu tętniaka tętnicy biodrowej wspólnej i nie wyraził zgody na 
umieszczenie spirali embolizacyjnej w tętnicy biodrowej wewnętrznej; jeden pacjent wymagał embolizacji 
worka z powodu dużych tętnic lędźwiowych zaobserwowanych w przedoperacyjnym badaniu tomografii 
komputerowej; przedoperacyjne badanie tomografii komputerowej u jednego pacjenta wykazało, że 
dominująca była górna tętnica nerkowa, jednak według angiogramu nerka prawa była zasilana równomiernie 
z górnej i dolnej prawej tętnicy nerkowej, dlatego też rozważano zastosowanie alternatywnego urządzenia do 
leczenia tętniaka aorty brzusznej; lekarz ustalił, że w przypadku jednego pacjenta występują słabe możliwości 
przeprowadzania badań kontrolnych. 

6.1.4.1 Pacjenci 
Pacjenci włączeni do tego badania mieli podnerkowego tętniaka aorty, który spełniał następujące cechy 
anatomiczne: 

• Tętnice biodrowe lub udowe pacjenta umożliwiające uzyskanie dostępu wewnątrznaczyniowego za 
pomocą systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto™. 

• Proksymalny obszar implantacji w aorcie o średnicy ściany wewnętrznej nie mniejszej niż 16 mm i nie 
większej niż 30 mm w miejscu położonym 7 mm poniżej tętnicy nerkowej dolnej. 

• Odpowiedni dystalny obszar implantacji w odcinku biodrowym o średnicy ściany wewnętrznej nie mniejszej 
niż 8 mm i nie większej niż 25 mm. 

• Odpowiedni dystalny obszar implantacji w odcinku biodrowym o długości co najmniej 10 mm. 
Po przeprowadzeniu zabiegu naprawczego powinna zostać zachowana drożność co najmniej jednej 
tętnicy biodrowej wewnętrznej. 

• Odległość od najbardziej oddalonej tętnicy nerkowej do najwyżej położonego miejsca pomiaru tętnicy 
biodrowej wewnętrznej wynosząca co najmniej 125 mm. 

• Zagięcie szyi aorty w odcinku okołonerkowym pod kątem ≤ 60º w przypadku proksymalnej szyi o długości 
≥ 7 mm oraz ≤ 45º w przypadku proksymalnej szyi o długości < 7 mm. 

Pacjenci zostali wykluczeni z badania w przypadku następujących cech anatomicznych lub fizjologicznych: 
• znaczna skrzeplina o grubości > 8 mm w dowolnym miejscu obwodu aorty w odległości 7 mm poniżej 

tętnicy nerkowej dolnej;  
• średnica rozwidlenia aorty, która, zdaniem lekarza, mogłaby zakłócać przepływ krwi przez odnogi 

biodrowe; 
• rozwarstwiający się tętniak; 
• ostre pęknięcie tętniaka; 
• rozpoznany tętniak aorty piersiowej lub jej rozwarstwienie; 
• choroba tkanki łącznej w wywiadzie (np. zespół Marfana lub Ehlera-Danlosa); 
• zaburzenia krwawienia lub odmowa transfuzji krwi w wywiadzie; 
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• niewydolność nerek pociągająca za sobą konieczność dializowania lub wyjściowe stężenie kreatyniny 
w surowicy > 2,0 mg/dl; 

• rozpoznana nadwrażliwość lub przeciwwskazanie do stosowania leków przeciwzakrzepowych albo 
środków kontrastowych niepodatne na leczenie wstępne; 

• rozpoznana alergia lub nietolerancja politetrafluoroetylenu (PTFE), polimerów na bazie glikolu 
polietylenowego (PEG), środków kontrastowych, fluorowanego etylenopropylenu (FEP) lub nitinolu/niklu; 

• ograniczona przewidywana długość życia pacjenta poniżej 1 roku; 
• inne schorzenia medyczne, społeczne lub psychologiczne, które w opinii badacza uniemożliwiają 

skorzystanie z leczenia wstępnego, wymaganego leczenia oraz procedur i ocen po leczeniu. 
Wszyscy pacjenci włączeni do tego badania spełnili te kryteria wyboru w oparciu o kliniczną ocenę badacza 
oraz analizy badań tomografii komputerowej pod kątem kryteriów anatomicznych przez dział obrazowania 
firmy Endologix przy dodatkowym wkładzie ze strony Komisji ds. analizy przypadku (CRB). 

6.2 Wyniki badania 
6.2.1 Statystyki pacjentów i badania kontrolne 
Sto procent (100%) włączonych pacjentów wykonało badania kontrolne po 1 miesiącu (75/75) i 6 miesiącach 
(72/72). Po 1 roku wskaźnik odbytych wizyt włączonych pacjentów wyniósł 98,5% (67/68). 

Od 89,7% (61/75) do 94,1% (64/75) (w zależności od ocenianego wskaźnika) pacjentów wykonało 
odpowiednie badanie obrazowe po 1 roku oceniane przez zewnętrzne laboratorium centralne. 
Dwóch pacjentów wycofało się przed wizytą kontrolną po 6 miesiącach, ale po wizycie kontrolnej po 
1 miesiącu, 1 pacjent wycofał się przed wizytą kontrolną po 1 roku, ale po wizycie kontrolnej po 6 miesiącach, 
1 pacjent zmarł przed wizytą kontrolną po 6 miesiącach, ale po wizycie kontrolnej po 1 miesiącu, 2 pacjentów 
zmarło przed wizytą kontrolną po 1 roku, ale po wizycie kontrolnej po 6 miesiącach oraz zgłoszono 1 przejście 
do otwartego zabiegu chirurgicznego przed wizytą kontrolną po 1 roku, ale po wizycie kontrolnej po 
6 miesiącach. Nie było żadnych przejść do otwartego zabiegu chirurgicznego, które doprowadziłyby do zgonu 
okołooperacyjnego. Utracono możliwość obserwowania jednego z pacjentów po okresie, w którym powinna 
się odbyć wizyta kontrolna po 1 roku. Szczegółowe informacje na temat statystyk pacjentów i badań 
kontrolnych zawiera Tabela 3. Wartości podane w Tabeli 3, jak również w kolejnych częściach, dotyczą tych 
pacjentów, których dane pozwalały na ocenę odpowiednich parametrów. 
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Tabela 3 Statystyki pacjentów i obrazowania w ciągu 12 miesięcy wizyt kontrolnych (grupa leczona przy użyciu urządzenia Alto™) 
 Zgodność badań obrazowych  
 Badanie tomografii komputerowej Badanie rentgenowskie  
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Zabieg 75 75 nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. 68 
(90,7%) 

68 
(90,7%) 

68 
(90,7%) 0 0 0 0 

1 miesiąc 75 75 
(100,0%) 0 0 0 0 74 

(98,7%) 
74 

(100,0%) 
74 

(98,7%) 
73 

(97,3%) 
74 

(98,7%) 
74 

(98,7%) 
70 

(93,3%) 
70 

(93,3%) 
70 

(93,3%) 2 1 0 0 

6 miesięcy 72 72 
(100,0%) 0 0 0 0 72 

(100,0%) 
72 

(100,0%) 
72 

(100,0%) 
70 

(97,2%) 
72 

(100,0%) 
72 

(100,0%) 
69 

(95,8%) 
69 

(95,8%) 
69 

(95,8%) 1 2 1 0 

1 rok 68 67 
(98,5%) 1** 0 0 0 63 

(92,6%) 
65 

(103,2%)$ 
64 

(94,1%) 
61 

(89,7%) 
64 

(94,1%) 
64 

(94,1%) 
61 

(89,7%) 
61 

(89.7%) 
61 

(89,7%) 0 0 0 0 

* Spełniający wymagania wizyt kontrolnych = pacjenci, który odbyli wizytę kontrolną + przekroczony termin wizyty + opuszczona wizyta. Nie obejmuje pacjentów, w przypadku których badania 
kontrolne nie zostały jeszcze zakończone, nie mają zaplanowanej wizyty, zmarli wcześniej, u których wykonano otwarte zabiegi chirurgiczne oraz pacjentów, w przypadku których utracono 
możliwość wykonywania badań kontrolnych lub wycofali się z badania. 

† Pacjenci, którzy nie odbyli wizyty kontrolnej, ale nie znajdują się jeszcze w następnym okresie wizyty. 
‡ Pacjenci, którzy nie odbyli wizyty kontrolnej i znajdują się w następnym okresie wizyty. 
¥ Pacjenci znajdujący się w okresie wizyty, ale dane nie są jeszcze dostępne. 
€ Pacjenci, którzy nie znajdują się jeszcze w okresie wizyty. 
§ Wartości te odpowiadają liczbie pacjentów, którym wykonano odpowiednie badania obrazowe, określone przez laboratorium centralne. 
** Przypadek tego jednego pacjenta sklasyfikowano jako przekroczenie terminu, ponieważ do opuszczenia badania doszło w 455. dniu po zabiegu i w związku z tym uznano go za uczestnika 

badania w trwającym 1-rok okresie badań kontrolnych. Ponieważ po upływie jednego roku nie było dostępnych okresów wizyt kontrolnych, przypadek nie kwalifikował się do uznania za 
opuszczoną wizytę. 

@ W każdym okresie wizyty zmienna „Badania wykonane w ośrodku” i 4 zmienne „Odpowiednich badań obrazowych” wykorzystują jako mianownik liczbę pacjentów „spełniających wymagania”. 
Niekiedy liczba pacjentów z wykonanymi odpowiednimi badaniami obrazowymi dla określonej zmiennej może być wyższa lub niższa od wartości „Badania wykonane w ośrodku”, ponieważ 
ta ostatnia obejmowała tylko badania obrazowe wymaganego typu (badanie tomografii komputerowej z kontrastem lub badanie tomografii komputerowej bez kontrastu + ultrasonografia 
dupleksowa). Na przykład ośrodek może nie wykonywać badań tomografii komputerowej, ale nadal może wykonać badanie ultrasonograficzne. Nie zostało to uznane za wizytę zgodną 
z wymaganiami dotyczącymi obrazowania dla ośrodka, a zatem nie zostało uwzględnione w kolumnie „Badania wykonane w ośrodku”. Wciąż jednak może być dostępna wystarczająca ilość 
danych dla konkretnych zmiennych, takich jak rozmiar worka, więc badanie obrazowe zostało uwzględnione w tych kolumnach, w których zebrano dane podlegające ocenie. 

# Kolumna „Analiza przez laboratorium centralne” zawiera liczbę badań tomografii komputerowej / badań ultrasonograficznych przeanalizowanych przez laboratorium centralne i wykorzystuje 
jako mianownik liczbę odpowiednich badań obrazowych z kolumny „Badania wykonane w ośrodku”. Od czasu do czasu laboratorium centralne analizowało więcej badań obrazowych niż 
zgodne badania obrazowe uzyskane przez ośrodek. 

$ Jednego pacjenta zarejestrowano tylko z badaniem ultrasonograficznym, bez badania tomografii komputerowej po 1 roku (laboratorium centralne przeanalizowało badanie ultrasonograficzne). 
Inny pacjent nie miał w zbiorze danych badania tomografii komputerowej z podaniem środka kontrastowego zarejestrowanego przez ośrodek, jednak laboratorium centralne oceniło badanie 
tomografii komputerowej bez podania środka kontrastowego. Wartość procentowa przekraczała 100% w przypadku wizyty po 1 roku, ponieważ dwóch pacjentów nie miało wykonanych badań 
obrazowych wymaganego typu, ale zostało uwzględnionych w analizie laboratorium centralnego. 
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6.2.2 Dane demograficzne badania  
Tabela 4 zawiera podsumowanie wyjściowych danych demograficznych pacjentów. Większość 
uczestników badania to mężczyźni 93% (70/75) i osoby starsze (średni wiek: 73 lata). W odniesieniu do 
rasy / pochodzenia etnicznego 77% (58/75) pacjentów było rasy białej / pochodzenia niehiszpańskiego 
i nielatynoskiego, 15% (11/75) było rasy nieznanej / pochodzenia niehiszpańskiego i nielatynoskiego, 1% 
(1/75) był rasy białej / pochodzenia hiszpańskiego lub latynoskiego oraz 1% (1/75) był rasy czarnej lub 
afroamerykańskiej / pochodzenia niehiszpańskiego i nielatynoskiego. 

Tabela 4: Dane demograficzne pacjentów 

Zmienna Dane 
statystyczne 

Grupa leczona 
przy użyciu 

urządzenia Alto™ 
 N 75 

Wiek (lata) Średnia ±SD 73 ±7 

Obliczony wskaźnik masy ciała (BMI), (kg/m2) Średnia ±SD 30 ±7 

Płeć 
Mężczyzna % (n/N) 93% (70/75) 

Kobieta % (n/N) 7% (5/75) 

Rasa / 
pochodzenie 
etniczne 

Biała / niehiszpańskie i nielatynoskie % (n/N) 77% (58/75) 

Biała / hiszpańskie lub latynoskie % (n/N) 1% (1/75) 

Czarna lub afroamerykańska / 
niehiszpańskie i nielatynoskie % (n/N) 1% (1/75) 

Nieznana / niehiszpańskie i nielatynoskie % (n/N) 15% (11/75) 

Nieznana / hiszpańskie lub latynoskie % (n/N) 1% (1/75) 

Nieznana / nieznane % (n/N) 4% (3/75) 

6.2.3 Początkowy wywiad medyczny 
Tabela 5 zawiera podsumowanie danych początkowego wywiadu medycznego. U pacjentów z typowymi 
chorobami współistniejącymi obserwowanymi u pacjentów z tętniakami aorty brzusznej najczęściej 
występowało nadciśnienie tętnicze 83% (62/75), hiperlipidemia 76% (57/75) i palenie tytoniu 75% (56/75). 
Pacjentów sklasyfikowano pod względem ryzyka według kryteriów Amerykańskiego Towarzystwa 
Anestezjologicznego (ang. American Society of Anesthesiology, ASA), przy czym większość z nich 
zakwalifikowano do klasy III i IV wg ASA: 93% (70/75). 

Tabela 5: Wywiad medyczny pacjenta 

Zmienna 
Grupa leczona przy użyciu 

urządzenia Alto™ 
% (n/N) 

Klasa wg ASA 
1/2 5 (7%) 

3/4 70 (93%) 

Choroby układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie 72/75 (96%) 

Choroba wieńcowa 35/75 (47%) 

Choroba zastawek serca 11/75 (15%) 

Dławica piersiowa lub dyskomfort w klatce piersiowej 5/75 (7%) 

Kardiomiopatia 3/75 (4%) 

Zastoinowa niewydolność serca 6/75 (8%) 

Zawał serca 11/75 (15%) 
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Zmienna 
Grupa leczona przy użyciu 

urządzenia Alto™ 
% (n/N) 

Arytmia 17/75 (23%) 

Nadciśnienie 62/75 (83%) 

Niedociśnienie 0 (0%) 

Hiperlipidemia 57/75 (76%) 

Choroba naczyń obwodowych, udar mózgu i tętniak w wywiadzie 75/75 (100%) 

Choroba naczyń obwodowych 13/75 (17%) 

Choroba tętnicy szyjnej 6/75 (8%) 

Przemijający napad niedokrwienny (TIA) 4/75 (5%) 

Udar 0 (0%) 

Tętniaki w rodzinie w wywiadzie 9/75 (12%) 

Choroby płuc 71/75 (95%) 

Palenie tytoniu (obecnie) 15/75 (20%) 

Palenie tytoniu (wcześniej) 56/75 (75%) 

POChP 27/75 (36%) 

Choroby układu pokarmowego, moczowo-płciowego, rozrodczego 
w wywiadzie 49/75 (65%) 

Niewydolność nerek 5/75 (7%) 

Zaburzenia hormonalne 31/75 (41%) 

Cukrzyca (typ II) 22/75 (29%) 

Zaburzenia hematologiczne 9/75 (12%) 

Anemia 5/75 (7%) 

Problemy psychospołeczne 11/75 (15%) 

Depresja 7/75 (9%) 

Nadużywanie alkoholu 3/75 (4%) 

Inne mające znaczenie schorzenia w wywiadzie 26/75 (35%) 

6.2.4 Początkowa charakterystyka naczyniowa 
Początkowe dane zostały zgłoszone wyłącznie przez dział obrazowania. Tabela 6 zawiera podstawowe 
charakterystyki naczyniowe badanej populacji. 

Wszyscy pacjenci włączeni do badania spełniali kryteria włączenia oparte na pomiarach wykonanych na 
podstawie badań tomografii komputerowej przez dział obrazowania. Średnia średnica tętniaka aorty 
brzusznej wynosiła 51,7 mm przy średniej długości szyi proksymalnej wynoszącej 27,9 mm. 
Zewnętrzne średnice tętnic biodrowych wynosiły 8,2 ±1,7 mm po lewej stronie i 8,1 ±1,5 mm po prawej 
stronie. 
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Tabela 6: Charakterystyka naczyniowa 

Zmienna Dane 
statystyczne N 

Grupa leczona 
przy użyciu 

urządzenia Alto™* 

Zakrzywienie okołonerkowe (°)  75 23,1 ±18,7 

Średnica aorty 35 mm powyżej tętnicy nerkowej dolnej1 

Min. (mm) 75 25,0 ±2,3 

Maks. (mm) 75 26,6 ±2,4 

Średnia (mm) 75 25,9 ±2,3 

Średnica aorty przy odejściu tętnicy nerkowej dolnej 
(lub położenie docelowe) 

Min. (mm) 75 21,8 ±2,5 

Maks. (mm) 75 23,2 ±2,6 

Średnia (mm) 75 22,5 ±2,5 

Średnica aorty 7 mm poniżej tętnicy nerkowej dolnej 

Min. (mm) 75 21,8 ±2,3 

Maks. (mm) 75 23,0 ±2,7 

Średnia (mm) 75 22,4 ±2,4 
Zmiana średnicy między odejściem tętnicy nerkowej dolnej, a miejscem 
położonym 7 mm poniżej tętnicy nerkowej dolnej (%)  75 0,0 ±7,2 

Średnica aorty 10 mm poniżej tętnicy nerkowej dolnej 

Min. (mm) 75 21,8 ±2,5 

Maks. (mm) 75 23,4 ±2,8 

Średnia (mm) 75 22,6 ±2,5 

Maksymalna średnica worka (mm)  75 51,7 ±6,6 

 < 40 mm#  4 5% 

 ≥ 40, < 50 mm  23 31% 

 ≥ 50, < 60 mm  40 53% 

 ≥ 60 mm  8 11% 

Rozwidlenie naczynia macierzystego 
Min. (mm) 74 20,1 ±5,1 

Maks. (mm) 74 26,2 ±6,7 

Wymiar poprzeczny sąsiedniego prawidłowego odcinka aorty (mm)  27 22,7 ±4,1 

Długość szyi (mm)  75 27,9 ±13,7 
Odległość od najbardziej dystalnej tętnicy nerkowej do najwyższej tętnicy 
biodrowej wewnętrznej lewej (mm)  75 182,5 ±24,7 

Odległość od najbardziej dystalnej tętnicy nerkowej do najwyższej tętnicy 
biodrowej wewnętrznej prawej (mm)  75 181,2 ±21,0 

Odległość od tętnicy nerkowej dolnej do rozwidlenia aorty (mm)  75 110,9 ±13,1 

Średnica dystalnej tętnicy biodrowej prawej  

Min. (mm) 75 15,8 ±3,8 

Maks. (mm) 75 17,1 ±4,0 

Średnia (mm) 75 16,5 ±3,9 

Średnica tętnicy biodrowej zewnętrznej prawej 

Min. (mm) 75 7,6 ±1,6 

Maks. (mm) 75 8,7 ±1,6 

Średnia (mm) 75 8,1 ±1,5 

Średnica dystalnej tętnicy biodrowej lewej 

Min. (mm) 75 15,1 ±3,0 

Maks. (mm) 75 16,4 ±3,3 

Średnia (mm) 75 15,8 ±3,1 

Średnica tętnicy biodrowej zewnętrznej lewej 
Min. (mm) 75 7,6 ±1,9 

Maks. (mm) 75 8,7 ±1,6 
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Zmienna Dane 
statystyczne N 

Grupa leczona 
przy użyciu 

urządzenia Alto™* 

Średnia (mm) 75 8,2 ±1,7 

Lewy dystalny obszar implantacji biodrowej (mm)  75 49,1 ±18,7 

Prawy dystalny obszar implantacji biodrowej (mm)  75 50,1 ±20,7 

Stopień zwapnienia wg SIR2  Zwapnienie zajmujące 0% obwodu  14 19% 

 Zwapnienie zajmujące < 25% obwodu  49 65% 

 Zwapnienie zajmujące 25–50% obwodu  11 15% 

 Zwapnienie zajmujące > 50% obwodu  1 1% 

Stopień skrzepliny wg SIR2  Skrzeplina zajmująca 0% obwodu  27 36% 

 Skrzeplina zajmująca < 25% obwodu  16 21% 

 Skrzeplina zajmująca 25–50% obwodu  18 24% 

 Skrzeplina zajmująca > 50% obwodu  14 19% 
*Wyniki przedstawiane są jako wartość średnia ±SD (min., maks.) [mediana] lub % wszystkich odpowiedzi na leczenie. 
#Do badania włączono 4 pacjentów, u których średnice tętniaków aorty brzusznej wynosiły < 40 mm. Wszyscy ci pacjenci 
zostali włączeni zgodnie z wersją A (według wersji A nie stanowiło to naruszenia kryterium włączenia ani wyłączenia). 
Następnie dokonano zmiany protokołu na wersję B, według której pacjenci z tętniakami aorty brzusznej o średnicy < 40 mm 
nie mogli zostać włączeni do badania. Po przekazaniu notatki korygującej do badania nie włączono żadnych innych pacjentów 
z tętniakami aorty brzusznej o średnicy < 40 mm. 
1 Dane dostarczone przez pracownię obrazowania ośrodka. 
2 Klasyfikacja zwapnienia i skrzepliny szyi proksymalnej: ilość zwapnienia i/lub skrzepliny obecna w obszarze przekroju 
poprzecznego docelowego położenia pierścienia uszczelniającego (od OR+4 do IR+10). 

6.2.5 Urządzenia wszczepione/użyte 
W trakcie pierwszego zabiegu implantacji u 75 pacjentów wszczepiono 75 korpusów aortalnych, 155 odnóg 
biodrowych oraz 7 przedłużeń biodrowych. Konstrukcja tego urządzenia wymaga wszczepienia co najmniej 
jednego korpusu aortalnego i dwóch odnóg biodrowych. W stosownych przypadkach do wydłużenia 
urządzenia można wykorzystać dodatkowe odnogi biodrowe i przedłużenia biodrowe. Czterem pacjentom 
wszczepiono przedłużenia odnogowe po obu stronach. Czterem pacjentom wszczepiono przedłużenia 
odnogowe po jednej stronie (trzy po lewej stronie i jedno po prawej stronie). Zastosowano siedem 
przedłużeń biodrowych, a 5 odnóg biodrowych wykorzystano jako przedłużenia. Jednemu z pacjentów 
wszczepiono stent rozprężalny na balonie w 48. dniu w celu leczenia przecieku okołoprotezowego typu IA. 

Podsumowanie wszczepionych komponentów systemu Alto™ przedstawiono w Tabeli 7. Łączną liczbę 
urządzeń Alto™ wszczepionych u każdego pacjenta według średnicy zawiera Tabela 8. 

Tabela 7: Podsumowanie wszczepionych komponentów Alto™ 
Komponenty systemu Alto™ Grupa leczona przy użyciu 

urządzenia Alto™ % (n/N) 
Korpus aortalny 100% (75/75) 

Odnoga ipsilateralna 100% (75/75) 

Odnoga kontralateralna 100% (75/75) 

Przedłużenie biodrowe 9,3% (7/75) 

Odnoga ipsilateralna/kontralateralna użyta jako przedłużenie 7,0% (5/75) 

Trzem pacjentom podczas głównego zabiegu wszczepiono spirale embolizacyjne: u dwóch pacjentów 
spirale umieszczono w lewych tętnicach nerkowych dodatkowych, a u jednego pacjenta spirale 
umieszczono w tętnicy biodrowej wewnętrznej / tętnicy podbrzusznej. Z powodu zwężenia i rozwarstwienia 
umieszczono jeden stent samorozprężalny w zewnętrznej tętnicy biodrowej. 

Wykorzystanie urządzeń według rozmiaru podano w Tabeli 8 poniżej. Wszczepiono 75 korpusów 
aortalnych, 155 odnóg biodrowych i 7 przedłużeń biodrowych.   
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Tabela 8: Rozkład rozmiarów wszczepionych urządzeń 

Typ urządzenia Średnica 
(mm) 

Grupa leczona przy użyciu 
urządzenia Alto™ 

% (n/N) 
Korpus aortalny 

N=75 
20 0,0% (0/75) 

23 18,7% (14/75) 

26 45,3% (34/75) 

29 29,3% (22/75) 

34 6,7% (5/75) 

Odnoga biodrowa 
N=155* 

10 1,3% (2/155) 

12 9,7% (15/155) 

14 14,2% (22/155) 

16 26,5% (41/155) 

18 21,3% (33/155) 

22 18,7% (29/155) 

28 8,4% (13/155) 

Przedłużenie biodrowe 
N=7 

10 0,0% (0/7) 

12 0,0% (0/7) 

14 0,0% (0/7) 

16 14,3% (1/7) 

18 57,1% (4/7) 

22 14,3% (1/7) 

28 14,3% (1/7) 
* Pięć odnóg biodrowych użyto jako przedłużeń. 

Korpus aortalny systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto™ miał długość 80 mm, odnogi biodrowe były 
dostępne w 5 długościach (80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm i 160 mm), a przedłużenie biodrowe miało 
długość 45 mm, jak opisano w części 9 (Sposób dostarczania).  

6.2.6 Dokładne informacje dotyczące zabiegu 
Zebrane drugorzędowe punkty końcowe użyteczności klinicznej przedstawiono w Tabeli 9. Obustronny 
dostęp przezskórny uzyskano u 90,7% (68/75) pacjentów, a 33,3% (25/75) pacjentów nie wymagało 
znieczulenia ogólnego. Zabieg wewnątrznaczyniowy trwał średnio 90 minut z minimalną utratą krwi 
(średnia: 52,5 ml) i wymagał krótkiego pobytu w szpitalu (średnia: 1,3 dnia). Na oddział intensywnej terapii 
zostało przyjętych 26,7% pacjentów (20/75). Pacjenci, którzy trafili na oddział intensywnej terapii, 
przebywali na nim średnio 0,9 dnia. Średni czas fluoroskopii wyniósł 20 minut. Sukces techniczny 
(pomyślne wprowadzenie, umieszczenie i wycofanie urządzenia) osiągnięto w 100% przypadków. 
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Tabela 9: Informacje dotyczące zabiegu 

Zmienna Dane 
statystyczne* 

Grupa leczona przy 
użyciu urządzenia Alto™ 

Całkowity czas trwania zabiegu (min) N 75 

 Mediana 90 

 Min., maks. 41, 241 

< 90 min % (n/N) 49,3% (37/75) 

≥ 90 min, < 150 min % (n/N) 44,0% (33/75) 

≥ 150 min, < 210 min % (n/N) 5,3% (4/75) 

≥ 210 min % (n/N) 1,3% (1/75) 

Szacowana utrata krwi w trakcie zabiegu (ml) N 72 

 Mediana 52,5 

 Min., maks. 10, 1000 

Długość pobytu w szpitalu (dni) N 75 

Mediana 1,3 

Min., maks. 0,2; 20,2 

Czas pobytu na OIT 
(wśród pacjentów przyjętych na OIT, w dniach) 

N 20 

Mediana 0,9 

Min., maks. 0,6; 1,3 

Rodzaj znieczulenia N 75 

 Ogólne % (n/N) 66,7% (50/75) 

 Regionalne % (n/N) 1,3% (1/75) 

 Miejscowe z płytką sedacją % (n/N) 32,0% (24/75) 

Całkowity czas znieczulenia (min) N 50 

 Mediana 147 

 Min., maks. 86; 316 

< 90 min % (n/N) 2,0% (1/50) 

≥ 90 min, < 150 min % (n/N) 50,0% (25/50) 

≥ 150 min, < 210 min % (n/N) 28,0% (14/50) 

≥ 210 min % (n/N) 20,0% (10/50) 
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Zmienna Dane 
statystyczne* 

Grupa leczona przy 
użyciu urządzenia Alto™ 

Czas fluoroskopii (min) N 75 

 Mediana 20 

 Min., maks. 6, 46 

< 10 min % (n/N) 6,7% (5/75) 

≥ 10 min, < 20 min % (n/N) 42,7% (32/75) 

≥ 20 min, < 30 min % (n/N) 28,0% (21/75) 

≥ 30 min % (n/N) 22,7% (17/75) 

Dostęp korpusu aortalnego N 75 

Przezskórny % (n/N) 94,7% (71/75) 

Nacięcie chirurgiczne % (n/N) 5,3% (4/75) 

Sukces techniczny@ % (n/N) 100% (75/75) 
* Wyniki przedstawiane są jako mediana (min., maks.) lub jako % wszystkich odpowiedzi na leczenie. 
@ Sukces techniczny zdefiniowano jako: 

• udane wprowadzenie, zdefiniowane jako możliwość wprowadzenia implantu w docelowe położenie bez 
konieczności nieprzewidzianej interwencji korygującej związanej z wprowadzeniem przy użyciu urządzenia 
pomocniczego spoza systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto™; 

• udane i dokładne umieszczenie, zdefiniowane jako: 
o umieszczenie stent-graftu wewnątrznaczyniowego w planowanej lokalizacji; 
o drożność stent-graftu wewnątrznaczyniowego, brak deformacji urządzenia (np. zagięcia, zniekształcenia 

stentu, nieprawidłowe umieszczenie, niewyrównane umieszczenie) wymagającej nieplanowanego 
umieszczenia dodatkowego urządzenia w stent-grafcie wewnątrznaczyniowym; 

• udane wycofanie systemu wprowadzania bez konieczności nieprzewidzianej interwencji korygującej związanej 
z wycofaniem. 

Jeden z pacjentów był hospitalizowany przez 20,2 dnia. Pacjent ten został przyjęty do szpitala dzień przed 
planowanym zabiegiem naprawy tętniaka aorty brzusznej z powodu upadku. U pacjenta wystąpiły pewne 
komplikacje spowodowane upadkiem i pozostał on w szpitalu. Zabieg przeprowadzono 15. dnia pobytu 
pacjenta w szpitalu. Pacjentem był 73-letni mężczyzna, u którego stwierdzono nadciśnienie, hiperlipidemię, 
palenie tytoniu, chorobliwą otyłość, cukrzycę, chorobę naczyń obwodowych oraz zakwalifikowano go do klasy 
III wg ASA. Przeszedł on pomyślnie implantację systemu stent-graftu Alto™ w podnerkowym tętniaku aorty 
o średnicy 65,6 mm. W trakcie zabiegu pacjent stracił 1 l krwi z powodu trudności z uzyskaniem dostępu, 
które doprowadziły do wykonania nacięcia chirurgicznego i przetoczenia 2 jednostek koncentratu krwinek 
czerwonych. Mimo trudnego przebiegu przedoperacyjnego nie wystąpiły żadne późniejsze powikłania 
pooperacyjne, a pacjent został wypisany w 5. dobie po zabiegu w dobrym stanie. Zdarzenie to zostało 
ocenione jako niezwiązane z urządzeniem zarówno przez ośrodek, jak i Komitet ds. zdarzeń klinicznych 
(CEC). Pacjent pomyślnie ukończył badania kontrolne i zakończył udział w badaniu po odbyciu wizyty 
kontrolnej po 1 roku. 

6.2.7 Wyniki badania: bezpieczeństwo 
6.2.7.1 Poważne zdarzenia niepożądane w ciągu 365 dni 
Drugorzędowe punkty końcowe bezpieczeństwa obejmują poważne zdarzenia niepożądane (ang. Major 
Adverse Event, MAE) i zdarzenia związane z poszczególnymi komponentami przez okres 1 roku. Częstość 
występowania poważnych zdarzeń niepożądanych w ciągu 365 dni (Tabela 10) u pacjentów leczonych 
przy użyciu urządzenia Alto™ wyniosła 10,7% (8/75). U żadnego pacjenta nie wystąpiło więcej niż jedno 
zdarzenie. U trzech pacjentów wystąpiło niedokrwienie jelita, odpowiednio w 1., 5. i 5. dniu po zabiegu. 
Wszystkie trzy przypadki niedokrwienia jelita zostały uznane za związane z zabiegiem, a nie 
z urządzeniem. Według Komitetu ds. zdarzeń klinicznych (CEC) u dwóch pacjentów występowały czynniki 
anatomiczne, które mogły predysponować ich do tych zdarzeń. Jeden pacjent z niedokrwieniem jelita nie 
wymagał leczenia. Jeden z pacjentów wymagał kolonoskopii i płynnej diety. U jednego z pacjentów 
próbowano wykonać angioplastykę tętnicy krezkowej górnej (ang. superior mesenteric artery, SMA), która 
nie została zakończona ze względu na trudności z przeprowadzeniem cewników w pobliżu rozpórek stentu 
nadnerkowego i stwierdzenie gradientu ciśnienia wynoszącego 18 mm. Następnie objawy u pacjenta 
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ustąpiły. Wszyscy trzej pacjenci, u których wystąpiło niedokrwienie jelita, pomyślnie zakończyli badanie po 
1 roku. 

U jednego z pacjentów doszło do utraty krwi w trakcie zabiegu przekraczającej 1000 ml w 0. dniu po 
operacji. Komitet ds. zdarzeń klinicznych (CEC) uznał, że jest to związane z zabiegiem, a nie 
z urządzeniem. W badaniu zgłoszono trzy zgony. Jeden z pacjentów zmarł w 97. dniu po zabiegu 
z nieznanej przyczyny. Jeden z pacjentów zmarł w 225. dniu po zabiegu z powodu raka płuc, a kolejny 
zmarł w 248. dniu po zabiegu z powodu powikłań urazu kończyny. Wszystkie trzy zgony zostały uznane za 
niezwiązane z zabiegiem ani urządzeniem. U jednego z pacjentów doszło do zawału serca (który nie 
doprowadził do zgonu) w 225. dniu po zabiegu. Zdarzenie to zostało uznane za niezwiązane z urządzeniem 
ani zabiegiem. Pacjent ukończył badanie. Nie odnotowano przypadków paraliżu, niewydolności nerek, 
niewydolności oddechowej ani udaru mózgu.  

Tabela 10: Odsetki poważnych zdarzeń niepożądanych (MAE) w ciągu 365 dni 

Poważne zdarzenia niepożądane ≤ 30 dni 31 dni – 1 rok 
Ogółem w ciągu 

1 roku 
Pacjenci z ≥ 1 MAE 5,3% (4/75) 5,3% (4/75) 10,7% (8/75) 

Zgon 0% 4,0% (3/75) 4,0% (3/75) 

Niedokrwienie jelita 4,0% (3/75) 0% 4,0% (3/75) 

Zawał serca 0% 1,3% (1/75) 1,3% (1/75) 

Paraliż (nie obejmuje paraparezy) 0% 0% 0% 

Uszkodzenie nerek (nie obejmuje niewydolności nerek) 0% 0% 0% 

Niewydolność oddechowa 0% 0% 0% 

Udar (nie obejmuje TIA) 0% 0% 0% 

Utrata krwi w trakcie zabiegu ≥ 1000 ml 1,3% (1/75) 0% 1,3% (1/75) 

6.2.7.2 Śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 365 dni 
Tabele 11–12 zawierają wyniki dotyczące śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny. Śmiertelność 
z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 365 dni po zabiegu wyniosła 4,0% (3/75). Wszystkie trzy zgony miały 
miejsce po 30 dniach po zabiegu, w 97., 225. i 248 dniu. Zgony były spowodowane nieznaną przyczyną 
(97. dzień), rakiem płuc (225. dzień) oraz powikłaniami urazu kończyny (248. dzień). Wszystkie zgony zostały 
ocenione przez komitet ds. zdarzeń klinicznych (CEC) jako niezwiązane z urządzeniem ani zabiegiem. 
Brak śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny oszacowano na 100% po 30 dniach; 98,7% po 180 dniach 
i 95,9% po 365 dniach. W ciągu 365 dni badania nie było zgonów związanych z tętniakiem aorty brzusznej. 

Tabela 11: Śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 365 dni 

Zmienna ≤ 30 dni 31–365 dni 0–365 dni 
Zgon (z jakiejkolwiek przyczyny) 0% 4,0% (3/75) 4,0% (3/75) 

Tabela 12: Brak śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 365 dni: 
Estymator Kaplana-Meiera 

Zmienna Leczenie do 30 dni 31–180 dni 181–365 dni 
Liczba pacjentów narażonych1 75 75 73 
Liczba zdarzeń2 0 1 2 
Liczba pacjentów cenzurowanych3 0 1 33 
Estymator Kaplana-Meiera4 100 98,7 95,9 
Błąd standardowy 0 1,3 2,3 
1 Liczba pacjentów narażonych na początku przedziału 
2 Wszystkie zdarzenia w przedziale czasowym 
3 Pacjenci podlegają cenzurowaniu w bieżącym dniu po zabiegu, przyjmowanym jako data odcięcia danych, po zakończeniu 

badania lub po opuszczeniu badania albo utracie danych na skutek braku wizyt kontrolnych 
4 Estymator na końcu przedziału czasowego 
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6.2.8 Wyniki badania: skuteczność 
6.2.8.1 Powodzenie leczenia 
Pierwszorzędowy punkt końcowy osiągnął swój wcześniej zdefiniowany cel skuteczności wynoszący 80%. 
Wskaźnik udanego leczenia tętniaka do 1 roku wyniósł 95,1% (58/61) (Tabela 13). Skonstruowano 
jednostronny 95% przedział ufności Cloppera-Pearsona dla wskaźnika powodzenia leczenia 
zaobserwowanego w badaniu. Dolną granicę tego przedziału ufności porównano z celem skuteczności 
w celu oceny hipotezy zerowej, zgodnie z którą oczekiwany wskaźnik powodzenia leczenia był mniejszy 
lub równy 80%. Hipoteza zerowa została odrzucona, biorąc pod uwagę dolną granicę 90%, a zatem dane 
potwierdziły hipotezę alternatywną, że powodzenie leczenia było większe niż 80%.  

Tabela 13: Pierwszorzędowy punkt końcowy: powodzenie leczenia 

Zmienna 
Grupa leczona 

przy użyciu 
urządzenia Alto™ 

% (n/N) 

Dolna granica 
jednostronnego 
95% przedziału 

ufności* 

Docelowa 
skuteczność 

Punkt końcowy 
badania 

Powodzenie 
leczenia  95,1% (58/61) 87,8% 80% OSIĄGNIĘTY 

* Dokładny przedział ufności (metoda Cloppera-Pearsona) 

Biorąc pod uwagę, że 14 z 75 pacjentów zostało włączonych do badania, ale brakowało odpowiednich 
informacji do oceny pierwszorzędowego punktu końcowego, przeprowadzono analizę wrażliwości post-hoc 
w celu obliczenia estymatora Kaplana-Meiera dla pierwszorzędowego punktu końcowego. Estymator 
Kaplana-Meiera dla pierwszorzędowego punktu końcowego wskazuje na 96,8% braku niepowodzenia po 
1 roku, co jest porównywalne z ustalonym wcześniej wynikiem analizy pierwotnej wynoszącym 95,1%.  

Na pierwszorzędowy punkt końcowy składa się sukces techniczny zabiegu oraz brak pęknięcia tętniaka, 
przejścia do otwartego zabiegu chirurgicznego, powtórnych interwencji z powodu zwężenia, okluzji, 
epizodu zakrzepowo-zatorowego, złamania lub zagięcia stentu w ciągu 1 roku, jak również brak stanów 
ustalonych na podstawie obrazowania w ciągu 12-miesięcznego okresu obrazowania (poszerzenie worka 
> 5 mm, przemieszczenia stentu > 10 mm w ciągu 1 roku i przecieków okołoprotezowych typu I lub III). 
Trzem pacjentom nie udało się osiągnąć zdefiniowanego poniżej punktu końcowego (Tabela 14). 
U jednego pacjenta zaszła konieczność przeprowadzenia otwartego zabiegu naprawczego w 273. dniu po 
implantacji z powodu zakażenia urządzenia. U kolejnego pacjenta doszło do powiększenia tętniaka 
(5,9 mm) w ciągu trwającego 1 rok okresu obrazowania. Przypadek tego pacjenta został uznany przez 
Komitet ds. zdarzeń klinicznych (CEC) za spowodowany prawdopodobnie przeciekiem okołoprotezowym 
typu II. Następny pacjent miał przeciek okołoprotezowy typu IA w ciągu 30-dniowej obserwacji, który został 
następnie skorygowany przy użyciu stentu rozprężalnego na balonie w 48. dniu po zabiegu. Komitet ds. 
zdarzeń klinicznych (CEC) ocenił zdarzenie jako związane z urządzeniem. Pacjent pomyślnie ukończył 
badanie. Estymator Kaplana-Meiera dla przecieków okołoprotezowych typu IA omówiono oddzielnie. 

Tabela 14: Powodzenie leczenia do 1 roku 

Oceniany parametr Wynik Punkt odniesienia 

 (n=61)  

Łączna liczba pacjentów z powodzeniem leczenia 58 (95,1%) 80% 

Łączna liczba pacjentów z niepowodzeniem leczenia 3 (4,9%)  

Nieudany zabieg z przyczyn technicznych 0 (0,0%)  

Pęknięcie tętniaka 0 (0,0%)  

Przejście do otwartego zabiegu chirurgicznego 1 (1,6%)  

Powtórne interwencje 0 (0,0%)  

Poszerzenie worka tętniaka 1 (1,6%)  

Przemieszczenie istotne klinicznie 0 (0,0%)  
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Oceniany parametr Wynik Punkt odniesienia 

Przeciek okołoprotezowy typu I* 1 (1,6%)  

Przeciek okołoprotezowy typu III 0 (0,0%)  
*U jednego pacjenta w trakcie 30-dniowej obserwacji stwierdzono przeciek okołoprotezowy typu IA, który poddano leczeniu 
i skorygowano przy użyciu stentu rozprężalnego na balonie (powtórna interwencja) w 48. dniu po zabiegu. 

6.2.8.2 Sukces techniczny 
Sukces techniczny przedstawiono w Tabeli 15. Sukces techniczny osiągnięto u 100% (75/75) pacjentów, 
a w żadnym przypadku podczas wprowadzania nie wystąpiła awaria urządzenia (np. wyciek polimeru), 
która uniemożliwiłaby sukces techniczny. 

Tabela 15: Punkt końcowy skuteczności: element sukcesu technicznego 

Sukces techniczny 100% (75/75) 

Udane wprowadzenie* 100% (75/75) 

Udane umieszczenie** 100% (75/75) 

Udane wycofanie# 100% (75/75) 
* Udane wprowadzenie, zdefiniowane jako możliwość wprowadzenia implantu 
w docelowe położenie bez konieczności nieprzewidzianej interwencji korygującej 
związanej z wprowadzeniem przy użyciu urządzenia pomocniczego spoza systemu stent-
graftu aorty brzusznej Alto™. 
**Udane i dokładne umieszczenie, zdefiniowane jako: 

o umieszczenie stent-graftu wewnątrznaczyniowego w planowanej lokalizacji; 
o drożność stent-graftu wewnątrznaczyniowego, brak deformacji urządzenia 

(np. zagięcia, zniekształcenia stentu, nieprawidłowe umieszczenie, niewyrównane 
umieszczenie) wymagającej nieplanowanego umieszczenia dodatkowego 
urządzenia w stent-grafcie wewnątrznaczyniowym; 

# Udane wycofanie systemu wprowadzania bez konieczności przeprowadzania 
nieprzewidzianej interwencji korygującej związanej z wycofaniem. 

6.2.8.3 Integralność urządzenia 
Integralność stent-graftu została oceniona przez laboratorium centralne z wykorzystaniem badań 
rentgenowskich jamy brzusznej wykonywanych podczas regularnych wizyt kontrolnych. Nie zgłoszono 
żadnych złamanych stentów ani żadnych innych problemów naruszających integralność stent-graftu. 
Jako punkt odniesienia dla wszystkich ocen integralności stent-graftu posłużyło badanie rentgenowskie 
jamy brzusznej wykonane przy wypisie lub po 1 miesiącu. W celu oceny punktu końcowego częstość 
występowania utraty integralności stent-graftu obliczono, dzieląc liczbę pacjentów z utratą integralności 
stent-graftu przez liczbę pacjentów z wykonanym odpowiednim badaniem obrazowym. Laboratorium 
centralne nie zgłosiło żadnych złamań urządzenia ani innych problemów zagrażających integralności stent-
graftu w żadnym momencie. 

6.2.8.4 Przemieszczenie 
Przemieszczenie zdefiniowano jako potwierdzone proksymalne lub dystalne przesunięcie stent-graftu 
> 10 mm w stosunku do stałych anatomicznych punktów orientacyjnych. Do określenia przemieszczenia 
podczas regularnych zaplanowanych wizyt kontrolnych wykorzystywano obrazy spiralnej tomografii 
komputerowej. Ocenę początkową stanowiło badanie wykonane po 1 miesiącu. Nie doszło do żadnych 
przesunięć stentów, które spełniałyby warunki definicji przemieszczenia podanej w protokole. Największe 
zgłoszone przesunięcie wyniosło 7 mm u jednego pacjenta. W trakcie badania u tego pacjenta nie 
przeprowadzono żadnej powtórnej interwencji z powodu przemieszczenia. 
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6.2.8.5 Przeciek okołoprotezowy 
Przecieki okołoprotezowe były oceniane przez laboratorium centralne. Zdefiniowano je jako utrzymywanie 
się przepływu krwi poza światłem wszczepu wewnątrznaczyniowego, ale w obrębie worka tętniaka i można 
je sklasyfikować jako: 
• typ I — nieskuteczne uszczelnienie w proksymalnym lub dystalnym obszarze uszczelnienia; 

o typ IA — nieskuteczne uszczelnienie w proksymalnym obszarze uszczelnienia; 
o typ IB — nieskuteczne uszczelnienie w dystalnym obszarze uszczelnienia; 

• typ II — wsteczny przepływ krwi z tętnic lędźwiowych, tętnicy krezkowej dolnej lub innych naczyń 
obocznych do worka tętniaka; 

• typ III — przeciek spowodowany rozdarciem lub rozerwaniem materiału, rozłączeniem komponentów 
lub rozpadem protezy; 

• typ IIIA — przeciek węzłowy lub rozłączenie komponentów; 
• typ IIIB — otwór w środku protezy; 
• typ IV — przepływ krwi przez nienaruszony materiał. 
• nieznany przeciek okołoprotezowy— przeciek okołoprotezowy, którego typu nie można określić. 

Do oszacowania wskaźników braku przecieku okołoprotezowego w czasie trwania badania wykorzystano 
metodologię Kaplana-Meiera. Dotyczy to pacjentów, którzy w ciągu 1 roku nie zgłosili się na wizyty 
kontrolne lub w inny sposób nie byli w stanie wykonać tomografii komputerowej z podaniem środka 
kontrastowego. Po 12 miesiącach 61 pacjentów miało wykonane nadające się do oceny badania obrazowe 
w kierunku przecieków okołoprotezowych. Wskaźnik braku przecieku okołoprotezowego typu IA po 
6 miesiącach i 1 roku wyniósł 98,7% (Tabela 16), ponieważ zgłoszono przeciek okołoprotezowy typu IA 
u jednego pacjenta. Przeciek okołoprotezowy typu IA został zgłoszony podczas wizyty kontrolnej po 
1 miesiącu i był leczony w 48. dniu po zabiegu za pomocą stentu rozprężalnego na balonie. Zatamowano 
przeciek okołoprotezowy typu IA i nie zgłoszono powiększenia tętniaka u tego pacjenta. Zdarzenie zostało 
uznane za związane z urządzeniem. 

Wskaźnik braku przecieku okołoprotezowego typu II po 6 miesiącach i 1 roku wyniósł odpowiednio 53,3% 
i 51,7%. Zgłoszono tylko jeden przypadek poszerzenia worka tętniaka, który według Komitetu ds. zdarzeń 
klinicznych (CEC) mógł być spowodowany przeciekiem okołoprotezowym typu II. Pacjent opuścił badanie 
bez powtórnej interwencji związanej z tętniakiem aorty brzusznej. 

Ze względu na wysoki wskaźnik przecieku okołoprotezowego typu II w badaniu ELEVATE przeprowadzono 
analizę w celu określenia czynników odpowiedzialnych za przecieki okołoprotezowe typu II. Wyjściowe 
dane demograficzne, wywiad medyczny i pomiary anatomiczne na początku badania zostały ocenione przy 
użyciu modelu regresji logistycznej. Spośród wszystkich początkowych chorób współistniejących, palenie 
tytoniu było istotnym negatywnym predyktorem (ochronnym) w przypadku przecieków okołoprotezowych 
typu II (iloraz szans: 0,12; 95% CI 0,026–0,602). 

Wskaźnik braku nieznanego przecieku okołoprotezowego po 6 miesiącach i 1 roku wyniósł odpowiednio 
96,0% i 94,3%. Nieznane przecieki okołoprotezowe nie zostały ocenione przez Komitetu ds. zdarzeń 
klinicznych (CEC). 

W ciągu 1 roku w badaniu nie zaobserwowano żadnych przecieków okołoprotezowych typu IB, III ani IV. 

Tabela 16: Estymatory Kaplana-Meiera dotyczące przecieków okołoprotezowych  
Estymatory Kaplana-Meiera 6 miesięcy 12 miesięcy 
Brak przecieku okołoprotezowego typu IA 98,7% 98,7% 
Brak przecieku okołoprotezowego typu II 53,3% 51,7% 
Brak nieznanego przecieku okołoprotezowego 96,0% 94,3% 
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6.2.8.6 Powiększenie tętniaka aorty brzusznej 
Powiększenie tętniaka zdefiniowano jako wzrost rozmiaru tętniaka przekraczający 5 mm (średnica). 
Do określenia powiększenia tętniaka wykorzystano badania spiralnej tomografii komputerowej 
wykonywane podczas regularnych wizyt kontrolnych. Ocenę początkową stanowiło badanie wykonane po 
1 miesiącu. W okresie 1 roku po leczeniu zgłoszono jedno powiększenie średnicy tętniaka (1,6%, 1/61) 
(Tabela 17), zidentyfikowane przez laboratorium centralne obrazowania. Ośrodek odnotował to jako 
zdarzenie niepożądane podczas wizyty kontrolnej po 6 miesiącach. Komitet ds. zdarzeń klinicznych (CEC) 
uznał, że powiększenie tętniaka zostało prawdopodobnie spowodowane przeciekiem okołoprotezowym 
typu II. Zdarzenie to zostało również uznane za ciężkie, związane z zabiegiem i niezwiązane 
z urządzeniem. Pacjent opuścił pomyślnie badanie bez żadnych powtórnych interwencji w celu leczenia 
poszerzenia tętniaka. 

Tabela 17: Zmiany średnicy worka zgłoszone przez laboratorium centralne w ciągu 12 miesięcy 

 Średnica worka 
podczas wizyty 

Zmiana średnicy worka od wizyty po 1 miesiącu 

Punkt 
czasowy 

N Średnica 
worka (mm) 

N* Zmniejszenie 
(> 5 mm) 

Brak zmiany 
(±5 mm) 

Zwiększenie 
(> 5 mm) 

Brak wzrostu 

Badanie 
przesiewowe 75 51,7 ±6,6 Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. 

1 miesiąc 74 51,1 ±7,0 Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. 

6 miesięcy 72 49,6 ±7,3 69 7 (10,1%) 62 (89,9%) 0 (0,0%) 69 (100,0%) 

12 miesięcy 64 49,0 ±8,3 61 13 (21,3%) 47 (77,0%) 1 (1,6%) 60 (98,4%) 
*Liczba ta odpowiada liczbie pacjentów, u których wykonano tomografię komputerową zarówno po 1 miesiącu, jak i w ramach 
późniejszej wizyty kontrolnej, co pozwoliło ocenić zmianę średnicy worka. 

6.2.8.7 Drożność stent-graftu 
Drożność została zdefiniowana jako brak całkowitej okluzji (100%) urządzenia lub naczynia macierzystego. 
Drożność może występować w obrębie urządzenia (drożność urządzenia) lub w naczyniu macierzystym 
poza urządzeniem (drożność naczynia). Zakrzepica została zdefiniowana jako całkowita okluzja (100%) 
urządzenia lub naczynia macierzystego. Zakrzepica może występować w obrębie urządzenia (zakrzepica 
urządzenia) lub w naczyniu macierzystym poza urządzeniem (zakrzepica naczynia). Zwężenie zostało 
zdefiniowane jako zwężenie światła przepływu krwi mniejsze niż 100% okluzja. Zwężenie może 
występować albo w obrębie urządzenia (zwężenie urządzenia), albo w naczyniu macierzystym poza 
obszarem implantacji urządzenia (zwężenie naczynia). Drożność, zakrzepicę i zwężenie można 
potwierdzić z wykorzystaniem: tomografii komputerowej, angiografii, badania ultrasonograficznego lub 
innej metody obrazowania, czy też analizy patomorfologicznej. Zostało to ocenione przez ośrodki, 
w których przeprowadzono badanie. W żadnym momencie badania ośrodki nie zgłosiły żadnych zdarzeń 
niepożądanych związanych z drożnością. 

6.2.8.8 Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe 
Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe definiowano jako zakrzepicę żył głębokich, zatorowość płucną, udar 
zatorowy, niedokrwienie kończyn w obecności okluzji lub zakrzepicę w obrębie stent-graftu. W żadnym 
punkcie czasowym ośrodki nie zgłosiły wystąpienia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych wymagających 
powtórnej interwencji. 

6.2.8.9 Przejście do otwartego zabiegu chirurgicznego w ciągu 12 miesięcy 
Wskaźnik przejścia do otwartego zabiegu chirurgicznego (Tabele 18–19) w ciągu 365 dni po zabiegu 
wyniósł 1,3% (1/75). Wskaźnik braku konieczności przejścia do zabiegu otwartego w ciągu 1 roku wyniósł 
98,6%. Z powodu zakażenia stent-graftu u jednego pacjenta wykonano zabieg naprawczy metodą otwartą 
273 dni po implantacji. Przejście do otwartego zabiegu chirurgicznego powiodło się, a zakażenie u pacjenta 
ustąpiło. 
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Tabela 18: Przejścia do otwartego zabiegu chirurgicznego w ciągu 365 dni 

Zmienna ≤ 30 dni 31–365 dni 0–365 dni 
Przejście do otwartego zabiegu 
chirurgicznego 

0 1,3% (1/75) 1,3% (1/75) 

Tabela 19: Brak przejścia do otwartego zabiegu chirurgicznego w ciągu 365 dni: 
Estymator Kaplana-Meiera 

Zmienna Leczenie do 30 dni 31–180 dni 181–365 dni 
Liczba pacjentów 
narażonych1 75 75 73 

Liczba zdarzeń2 0 0 1 

Liczba pacjentów 
cenzurowanych3 0 2 34 

Estymator Kaplana-Meiera4 100 100 98,6 

Błąd standardowy 0 0 1,4 
1 Liczba pacjentów narażonych na początku przedziału 
2 Wszystkie zdarzenia w przedziale czasowym 
3 Pacjenci podlegają cenzurowaniu w bieżącym dniu po zabiegu, przyjmowanym jako data odcięcia 

danych, po zakończeniu badania lub po opuszczeniu badania albo utracie danych na skutek braku wizyt 
kontrolnych 

4 Estymator na końcu przedziału czasowego 

6.2.8.10 Powtórne interwencje 
Łącznie przeprowadzono 3 powtórne zabiegi związane z tętniakami aorty brzusznej u 2 (2,7%) pacjentów; 
u jednego pacjenta doszło do przecieku okołoprotezowego typu 1A i wykonano balonikowanie oraz 
wszczepiono niepowlekany stent metalowy w trakcie interwencji w 48. dniu po zabiegu, podczas której 
z powodzeniem zatamowano przeciek okołoprotezowy. Zostało to uznane przez Komitet ds. zdarzeń 
klinicznych (CEC) za zdarzenie związane z urządzeniem i zabiegiem. U innego pacjenta doszło do 
zakażenia urządzenia i przeprowadzono naprawę metodą otwartego zabiegu chirurgicznego w 273. dniu 
po zabiegu. Zostało to uznane przez Komitet ds. zdarzeń klinicznych (CEC) za zdarzenie związane 
z urządzeniem, ale niezwiązane z zabiegiem. Tabela 20 zawiera powtórne zabiegi związane z tętniakami 
aorty brzusznej. 

Tabela 20: Powtórne zabiegi związane z tętniakami aorty brzusznej w ciągu 365 dni 

Powtórna interwencja ≤ 30 dni 31–365 dni 0–365 dni 
(1 rok) 

 (N=75) (N=75) (N=75) 
Łączna liczba pacjentów 0 2 (2,7%) 2 (2,7%) 
Przeciek okołoprotezowy IA 0 1 (1,3%) 1 (1,3%) 
 Balonikowanie 0 1 (1,3%) 1 (1,3%) 
 Niepowlekany metalowy stent rozprężalny na balonie 0 1 (1,3%) 1 (1,3%) 
Zakażenie urządzenia 0 1 (1,3%) 1 (1,3%) 
 Przejście do otwartego zabiegu chirurgicznego 0 1 (1,3%) 1 (1,3%) 

7. Dobór i leczenie pacjentów 
7.1 Indywidualizacja leczenia 
Lekarze powinni współpracować z każdym pacjentem w celu podjęcia decyzji, czy system stent-graftu aorty 
brzusznej Alto™ będzie odpowiednim urządzeniem do leczenia jego tętniaka na podstawie tego, czy 
pacjent spełnia kryteria określone we Wskazaniach do stosowania, w tym: 
• Odpowiedni dostęp do tętnicy biodrowej/udowej zgodny z technikami dostępu naczyniowego (metoda 

kaniulacji udowej lub przezskórnie), urządzeniami i/lub akcesoriami z zakresu dostępu naczyniowego. 
• Proksymalny obszar implantacji w aorcie dla pierścienia uszczelniającego wynoszący 7 mm poniżej 

tętnicy nerkowej dolnej.  
• Obszar uszczelnienia aorty obejmujący zdrową aortę zdefiniowaną jako: 
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o brak znacznej skrzepliny o grubości > 8 mm w dowolnym miejscu obwodu aorty w odległości 7 mm 
poniżej tętnicy nerkowej dolnej;  

o brak znacznego zwapnienia w odległości 7 mm poniżej tętnicy nerkowej dolnej; 
o stożkowatość < 10% mierzona od tętnicy nerkowej dolnej do 7 mm poniżej tętnicy nerkowej dolnej; 
o średnica ściany wewnętrznej nie mniejsza niż 16 mm i nie większa niż 30 mm w miejscu położonym 

7 mm poniżej tętnicy nerkowej dolnej, a także 
o kąt zagięcia aorty ≤ 60 stopni. 

• Dystalny obszar implantacji biodrowej: 
o o długości co najmniej 10 mm, a także 
o o średnicy ściany wewnętrznej nie mniejszej niż 8 mm i nie większej niż 25 mm. 

Więcej szczegółów zawiera część 2.  

Czynniki, które należy uwzględnić podczas doboru pacjentów, to między innymi: 

• wiek pacjenta i oczekiwana długość życia; 
• choroby współistniejące (np. przedoperacyjna niewydolność serca, płuc lub nerek, chorobliwa 

otyłość); 
• morfologiczne predyspozycje pacjenta do leczenia metodą wewnątrznaczyniową;  
• możliwość poddania pacjenta otwartemu zabiegowi chirurgicznemu; 
• zdolność pacjenta do tolerowania znieczulenia ogólnego, regionalnego lub miejscowego. 

7.2 Dobór rozmiaru stent-graftu aorty brzusznej Alto™ 
Rozmiar systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto™ musi odpowiadać anatomii pacjenta. Za dobór 
odpowiedniego rozmiaru urządzenia odpowiada lekarz. Dostępne rozmiary urządzenia zawiera Tabela 21. 

Tabela 21: Informacje dotyczące doboru rozmiaru 

Korpus aortalny  Odnoga biodrowa / 
przedłużenie biodrowe 

Średnica stent-
graftu, mm  

Średnica wewn. 
aorty, mm 

Maksymalna średnica aorty 
przy kotwicach, mm (35 mm 
powyżej najniższej tętnicy 
nerkowej)  

 Średnica stent-
graftu, mm 

Średnica 
wewn. części 
biodrowej, mm 

20 16–17 ≤ 24  10 8–9 

23 18–20 ≤ 26  12 10–11 

26 21–23 ≤ 29  14 12–13 

29 24–26 ≤ 32  16 14–15 

34 27–30 ≤ 35  18 16–17 

    22 18–20 

    28 21–25 

W przypadku korpusu aortalnego należy potwierdzić średnicę wewnętrzną aorty w miejscu umieszczenia 
proksymalnego pierścienia uszczelniającego 7 mm poniżej tętnicy nerkowej dolnej. Dopilnować 
odpowiedniego przewymiarowania stentu proksymalnego w miejscu jego zakotwiczenia. 

PRZESTROGA: Za dobór odpowiedniego rozmiaru systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto™ 
odpowiada lekarz. Dobór rozmiaru niniejszego stent-graftu obejmuje zalecane przewymiarowanie 
urządzenia w stosunku do wymiarów anatomicznych i opiera się na danych z badań in-vitro. 
Zalecana całkowita długość rozprężonego wszczepionego systemu powinna być taka, aby sięgał on od 
punktu znajdującego się dystalnie tuż za najniższą tętnicą nerkową aż do punktu tuż powyżej rozwidlenia 
tętnicy biodrowej wspólnej. Należy upewnić się, że długość od najniższej tętnicy nerkowej do rozwidlenia 
aorty macierzystej wynosi > 80 mm, aby zapewnić dopasowanie protezy Alto™ do anatomii pacjenta. 
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W przypadku uzyskania niejednoznacznych wyników pomiarów przedoperacyjnych w celu pomyślnego 
przeprowadzenia zabiegu należy się upewnić, że dostępne są protezy we wszystkich długościach i średnicach. 

Podczas procesu planowania przypadku lekarze mogą się skonsultować z firmą Endologix w zakresie ustalenia 
odpowiedniego rozmiaru stent-graftu w oparciu o ocenę wymiarów anatomicznych pacjenta przez lekarza. 
Przed implantacją systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto™ należy wcześniej, indywidualnie dla każdego pacjenta, 
rozważyć korzyści i ryzyko związane z zabiegiem. 

8. Porady dla pacjenta 
Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien wspólnie z pacjentem rozważyć korzyści i ryzyko związane 
z zastosowaniem tego urządzenia wewnątrznaczyniowego i przeprowadzeniem tego typu zabiegu, w tym: 
• ryzyko i korzyści z naprawy tętniaka z uwzględnieniem wieku i przewidywanej długości życia pacjenta; 
• ryzyko, korzyści i różnice w przypadku otwartego zabiegu chirurgicznego; 
• ryzyko, korzyści i różnice w przypadku zabiegu wewnątrznaczyniowego;  
• ryzyko pęknięcia tętniaka w porównaniu z ryzykiem naprawy wewnątrznaczyniowej za pomocą 

urządzenia Alto™ w porównaniu do innych systemów wszczepów wewnątrznaczyniowych; 
• ryzyko powiązane z leczeniem nieinterwencyjnym (farmakoterapia); 
• nieustalone długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność naprawy metodą wewnątrznaczyniową 

z zastosowaniem urządzenia Alto™; 
• znaczenie regularnych kontroli w celu oceny zdrowia pacjenta oraz działania stent-graftu 

przeprowadzanych do końca życia pacjenta; 
• ewentualną konieczność przeprowadzenia naprawy tętniaka techniką wewnątrznaczyniową lub za 

pomocą otwartego zabiegu chirurgicznego; 
• ścisłe monitorowanie pacjentów z określonymi stanami klinicznymi (np. z przeciekami 

okołoprotezowymi lub powiększającymi się tętniakami); 
• objawy, w przypadku których należy niezwłocznie szukać pomocy lekarskiej (obejmujące okluzję tętnic 

kończyn, powiększenie lub pęknięcie tętniaka). 

Firma Endologix zaleca, aby lekarz przedstawił pacjentowi na piśmie wszystkie zagrożenia powiązane 
z leczeniem za pomocą systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto™. Szczegóły dotyczące zagrożeń 
występujących w trakcie i po implantacji zawiera część 5. (Zdarzenia niepożądane).  

9. Sposób dostarczania 
System stent-graftu aorty brzusznej Alto™ składa się z korpusu aortalnego stent-graftu / systemu 
wprowadzania, odnóg i przedłużeń biodrowych stent-graftu / systemów wprowadzania, zestawu 
CustomSeal i wstrzykiwacza Autoinjector 2. 

9.1 Dobór rozmiaru i konfiguracje stent-graftu 
Stent-grafty są dostępne w następujących rozmiarach i konfiguracjach (Tabele 22–24).  

Tabela 22: Rozmiary korpusu aortalnego stent-graftu Alto™ 
Średnica 

proksymalna 
stent-graftu, mm 

Długość 
robocza 

cewnika, cm 

Profil zewnętrzny 
systemu 

wprowadzania, F 

Średnica wewnętrzna 
zintegrowanej 

osłony, F 

Długość stent-
graftu 

powlekanego, mm 
20 60 15 13 80 
23 
26 
29 
34 
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Tabela 23: Rozmiary odnogi biodrowej Ovation iX 
Średnica 

proksymalna 
stent-graftu, 

mm 

Średnica 
dystalna 

stent-graftu, 
mm 

Długość 
robocza 
cewnika, 

cm 

Profil 
zewnętrzny 

systemu 
wprowadzania, F 

Średnica 
wewnętrzna 

zintegrowanej 
osłony, F 

Długość 
stent-graftu 

powlekanego, 
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 
22 160 
28 15 13 80 
28 100 
28 120 
28 140 
28 160 
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Tabela 24: Rozmiary przedłużenia biodrowego Ovation iX 
Średnica proksymalna 
i dystalna stent-graftu, 

mm 

Długość 
robocza 

cewnika, cm 

Profil 
zewnętrzny 

systemu 
wprowadzania, F 

Średnica 
wewnętrzna 

zintegrowanej 
osłony, F 

Długość 
stent-graftu 

powlekanego, 
mm 

10 60 12 10 45 
12 
14 
16 13 11 
18 
22 14 12 
28 15 13 

9.2 Informacje dotyczące sterylności  
Dostarczane stent-grafty / systemy wprowadzania są STERYLNE i niepirogenne, poddane sterylizacji 
tlenkiem etylenu (EO). Dostarczany zestaw CustomSeal i wstrzykiwacz Autoinjector 2 są STERYLNE 
w wyniku sterylizacji wiązką elektronów. Zestaw CustomSeal jest niepirogenny. 
• Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan urządzenia i opakowania pod kątem ewentualnych 

uszkodzeń powstałych w wyniku transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia bądź 
uszkodzenia lub naruszenia jego bariery sterylnej nie należy go używać. 

• Nie używać po upłynięciu terminu ważności podanego na etykiecie. 
• Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. 
• Wyłącznie do użytku u jednego pacjenta. Nie należy go używać ponownie, przygotowywać do 

ponownego użycia ani powtórnie sterylizować. Ponowne użycie, przygotowanie do ponownego użycia 
lub powtórna sterylizacja mogą naruszyć integralność strukturalną urządzenia i/lub spowodować jego 
nieprawidłowe działanie, co może być przyczyną obrażeń, chorób lub zgonu pacjenta. Ponowne użycie, 
przygotowanie do ponownego użycia lub powtórna sterylizacja może również nieść ze sobą ryzyko 
skażenia urządzenia i/lub wywołać zakażenie u pacjenta, w tym między innymi przeniesienie chorób 
zakaźnych między pacjentami. Skażenie urządzenia może spowodować obrażenia, chorobę lub zgon 
pacjenta. 

• Po użyciu produkt wraz z opakowaniem należy zutylizować zgodnie z wytycznymi szpitalnymi, 
administracyjnymi i/lub samorządowymi. 

10. Informacje dotyczące zastosowania klinicznego 
10.1 Szkolenie dla lekarzy 
PRZESTROGA: W trakcie zabiegów implantacji lub ponownej interwencji należy zawsze zapewnić 
dostępność zespołu specjalizującego się w zabiegach naczyniowych na wypadek konieczności 
przejścia do otwartego zabiegu chirurgicznego. 
PRZESTROGA: System stent-graftu aorty brzusznej Alto powinien być używany wyłącznie przez 
lekarzy i zespoły przeszkolone w zakresie przeprowadzania zabiegów z wykorzystaniem 
interwencyjnych technik naczyniowych oraz w używaniu niniejszego urządzenia. 
Poniżej podano zalecane wymagania w zakresie umiejętności i wiedzy w przypadku lekarzy stosujących 
system stent-graftu aorty brzusznej Alto. W przypadku pytań dotyczących produktu lub doboru rozmiaru 
należy skontaktować się z firmą Endologix, korzystając z danych podanych z tyłu niniejszej instrukcji. 

Ponadto poniżej podano wymagania w zakresie wiedzy na temat użytkowania tego urządzenia: 
• Znajomość naturalnych przyczyn powstawania tętniaka aorty brzusznej, chorób współistniejących oraz 

powikłań powiązanych z zabiegami z zakresu leczenia tętniaka aorty brzusznej. 
• Znajomość interpretacji obrazów radiograficznych, umiejętność doboru produktu pod względem rodzaju 

i rozmiaru. 
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Multidyscyplinarny zespół posiadający łącznie doświadczenie zabiegowe w zakresie: 
• nacinania tętnic udowych, zabiegów pomostowania aortalnego i zabiegów naprawczych; 
• technik dostępu przezskórnego i zamykania; 
• nieselektywnych i selektywnych technik z użyciem prowadnika i cewnika; 
• interpretacji obrazów fluoroskopowych i angiograficznych; 
• embolizacji; 
• angioplastyki; 
• umieszczania produktów wewnątrznaczyniowych; 
• technik pętlowych; 
• odpowiedniego użycia radiograficznych środków kontrastowych; 
• technik minimalizowania ekspozycji na promieniowanie; 
• metod wymaganej obserwacji pacjenta. 

10.2 Kontrola przed użyciem 
Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan urządzenia i opakowania pod kątem ewentualnych 
uszkodzeń powstałych w wyniku transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia lub 
naruszenia jego bariery sterylnej nie należy go używać. W przypadku uszkodzenia urządzenia nie wolno 
używać produktu. Należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Endologix w celu uzyskania informacji 
na temat zwrotu produktu. 

10.3 Wymagane materiały 
Tabela 25 poniżej zawiera wymagane wyposażenie i elementy pomocnicze systemu stent-graftu aorty 
brzusznej Alto™. 

Tabela 25: Wyposażenie i elementy pomocnicze 
Wyposażenie wymagane Wyposażenie pomocnicze 

Korpus aortalny systemu stent-graftu aorty 
brzusznej Alto™ fabrycznie umieszczony 
w systemie wprowadzania 

Opcjonalnie (w celu użycia zintegrowanego kanału 
skrzyżowanego) 
• prowadnik powleczony powłoką niehydrofilową, 

maksymalna średnica 0,018” (0,457 cm), 
wymagana długość cewnika typu exchange, 
końcówka musi być zgodna z pętlą 

• pętla 
• osłona introduktora, minimalna średnica 

wewnętrzna 5 F 
Odnogi biodrowe (2) systemu Ovation iX 
umieszczone w systemach wprowadzania 

 

 Przedłużenia biodrowe systemu Ovation iX 
umieszczone w systemach wprowadzania 

Zestaw CustomSeal Zapasowy zestaw CustomSeal 
Stoper lub zegar 

Wstrzykiwacz Autoinjector 2  
Sprzęt do obrazowania z możliwością nagrywania 
i przywoływania zarejestrowanych obrazów 
• Stół do obrazowania lub stół operacyjny 

przystosowany do pracy z ramieniem C 
• Możliwość przeprowadzenia fluoroskopii 
• Możliwość przeprowadzenia cyfrowej angiografii 

subtrakcyjnej (DSA) 
• Odpowiednie środki ochrony dla personelu 

wykonującego fluoroskopię 

Rejestrator wideo 
Wstrzykiwacz ciśnieniowy z akcesoriami 

Cewniki angiograficzne i cewniki typu exchange 
Wybór odpowiednich rozmiarów (zgodność 
z rozmiarem 0,035” [0,89 mm]) o różnych długościach 
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Wyposażenie wymagane Wyposażenie pomocnicze 
Prowadniki: Różne rozmiary wg preferencji lekarza, 
zgodność z rozmiarem 0,035” (0,89 mm) 

 

Środek kontrastowy  

Heparynizowany roztwór soli fizjologicznej 
i strzykawki 

  

Standardowe zalecenia dotyczące leczenia 
pacjentów z ciężkimi alergiami na środki 
kontrastowe stosowane w radiologii (np. płyny, leki 
przeciwhistaminowe, kortykosteroidy, adrenalina) 

 

Narzędzia i materiały do przeprowadzania zabiegów 
naczyniowych 

Materiały do przeprowadzania zabiegów 
wewnątrznaczyniowych 
• Trójdrożne kurki odcinające 
• Adaptery Tuohy-Borst 
Opcjonalnie: 
• Osłony introduktora o długości < 35 cm 
• Wybór balonów do angioplastyki o odpowiednio 

dobranych rozmiarach (średnica i długość balonu 
oraz długość trzonu): 
- balony niepodatne o średnicy 12 mm do 
ewentualnego balonikowania połączenia odnogi 
biodrowej z korpusem aortalnym 

- balony niepodatne do stosowania w części 
biodrowej, o rozmiarze równoważnym z jej 
dystalną średnicą 

- balony podatne i niepodatne do stosowania 
w aorcie, o rozmiarze równoważnym z jej 
średnicą 

- Uwaga: Balony niepodatne z długimi częściami 
zwężanymi / dużymi „ramionami” mogą nie być 
odpowiednie do stosowania z tym urządzeniem.  

• Wybór wszystkich rozmiarów stentów dostępnych 
na rynku 

• Urządzenia do embolizacji, takie jak spirale 

10.4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa badań MRI 

 Wyrób warunkowo bezpieczny w środowisku MR 
Wyrób warunkowo bezpieczny w środowisku MR 
Badania niekliniczne dotyczące systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto™ wykazały, że jest on 
warunkowo bezpieczny w środowisku rezonansu magnetycznego (MR). Pacjent z wszczepionym 
urządzeniem może być bezpiecznie badany metodą rezonansu magnetycznego przy zachowaniu 
następujących parametrów: 

• statyczne pole magnetyczne o indukcji 1,5 T oraz 3,0 T; 
• maksymalne przestrzenne gradientowe pole magnetyczne o wartości 4000 Gs/cm (40 T/m);  
• maksymalny odnotowany przez system MR współczynnik absorpcji swoistej (SAR) uśredniony do 

całego ciała wynoszący 2 W/kg (normalny tryb pracy). 

Oczekuje się, że opisane powyżej warunki spowodują maksymalny wzrost temperatury systemu stent-
graftu aorty brzusznej Alto™ poniżej 2ºC po 15 minutach ciągłego badania. 

W badaniach nieklinicznych artefakt obrazu spowodowany przez system stent-graftu aorty brzusznej Alto™ 
rozciąga się na około 5 mm od tego urządzenia, jeśli obrazowanie wykonywane jest za pomocą sekwencji 
impulsów echa gradientowego i systemu MRI o indukcji 3,0 T. 
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11. Wskazówki dotyczące stosowania 
11.1 Przygotowanie pacjenta 
• Zwykle przygotowanie pacjenta jest takie samo, jak w przypadku standardowego zabiegu otwartego na 

tętniaku aorty brzusznej: bycie na czczo, opróżnienie jelita i profilaktyczna antybiotykoterapia. 
Wymagane jest przygotowanie i obłożenie pacjenta do otwartego zabiegu chirurgicznego na tętniaku 
aorty brzusznej na wypadek konieczności przejścia do otwartego zabiegu chirurgicznego.  

• Protokół znieczulenia pacjenta na potrzeby przeprowadzenia zabiegu wewnątrznaczyniowego 
pozostawiono do decyzji lekarza wszczepiającego urządzenie i anestezjologa. W przypadku zabiegów 
wewnątrznaczyniowych z powodzeniem stosuje się znieczulenie ogólne, miejscowe lub miejscowe 
połączone z płytką sedacją. 

• W celu pomyślnego umieszczenia systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto w układzie naczyniowym 
i zapewnienia prawidłowego przylegania do ściany tętnicy wymagane jest odpowiednie obrazowanie 
podczas zabiegu. Nawigacja, wprowadzanie, wstrzykiwanie/utwardzanie polimeru wypełniającego oraz 
obserwacja systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto w układzie naczyniowym musi odbywać się pod 
kontrolą fluoroskopii. 

11.2 Ogólne środki ostrożności dotyczące zabiegu implantacji 
• Nie zaginać cewników wprowadzających. Może to spowodować uszkodzenie cewników 

wprowadzających oraz stent-graftów. 
• Podczas zabiegu implantacji należy zastosować ogólnoustrojowe leczenie przeciwzakrzepowe 

w oparciu o protokoły preferowane przez szpital i lekarza. Jeśli istnieją przeciwwskazania do użycia 
heparyny, należy rozważyć alternatywny środek przeciwzakrzepowy. 

• W celu zmniejszenia ryzyka skażenia i zakażenia należy maksymalnie ograniczyć manipulowanie stent-
graftem umieszczonym w cewniku wprowadzającym podczas jego przygotowywania i wprowadzania. 

• W przypadku napotkania oporu nie należy kontynuować wprowadzania prowadnika ani cewnika 
wprowadzającego, ponieważ może dojść do uszkodzenia naczynia lub cewnika wprowadzającego. 
Należy przerwać wprowadzanie i określić przyczynę oporu. Więcej informacji zawiera część Odłączenie 
i wycofanie cewnika korpusu aortalnego. 

• Przypadkowe częściowe umieszczenie lub przemieszczenie stent-graftu może wymagać usunięcia lub 
zabiegu naprawczego metodą chirurgiczną. 

11.3 Procedura implantacji i instrukcje dotyczące umieszczania 
11.3.1 Dostęp naczyniowy 

1 Uzyskać dostęp obustronny, używając standardowej techniki interwencyjnej. 
2 W razie potrzeby umieścić cewnik angiograficzny nadnerkowo od strony kontralateralnej 

i przeprowadzić ocenę układu naczyniowego pacjenta za pomocą angiografii. 
3 Zidentyfikować punkty odniesienia dla tętnic nerkowych. 
4 Wprowadzić prowadnik 0,035” (0,89 mm) od strony ipsilateralnej i odpowiednio go ustawić. 
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11.3.2 Przygotowanie systemów wprowadzania 
1 Sprawdzić całość opakowania pod kątem uszkodzeń lub utraty sterylnej bariery. W przypadku 

stwierdzenia uszkodzenia wymienić urządzenie na nowe. 
2 Zachowując sterylność, wyjąć system wprowadzania ze sterylnego opakowania i umieścić go 

w obszarze sterylnym. 
3 Sprawdzić system wprowadzania pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia wymienić urządzenie. 
4 Przepłukać osłonę systemu wprowadzania heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej, 

korzystając z portu płukania osłony. W celu zapewnienia szczelności można obrócić obrotową 
zastawkę hemostatyczną.  
PRZESTROGA: W przypadku korpusu aortalnego należy upewnić się, że w rurce 
wypełniania polimerem nie pozostał żaden płyn po płukaniu osłony. W razie stwierdzenia 
obecności płynu należy wymienić cewnik korpusu aortalnego stent-graftu. 

5 Przepłukać kanał prowadnika heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej, korzystając 
z portu płukania prowadnika na uchwycie. 

6 Założyć niebieską zatyczkę na port kanału skrzyżowanego.  

11.3.3 Wprowadzenie i umieszczenie korpusu aortalnego 
1 Wycofać osłonę introduktora z ipsilateralnego miejsca dostępu (jeśli ma to zastosowanie). 
2 Wprowadzić po prowadniku system wprowadzania korpusu aortalnego. 
3 Aktywować powłokę hydrofilową zewnętrznej części osłony systemu wprowadzania, delikatnie 

przecierając powierzchnię heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej. 
4 Ustawić system wprowadzania tak, aby port płukania osłony i osadzone pokrętła były 

skierowane w ipsilateralną stronę pacjenta. 
5 Pod ciągłą kontrolą fluoroskopową włożyć system wprowadzania do układu naczyniowego 

i przesuwać go do momentu, aż znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich 
korpusu aortalnego znajdą się w odległości ok. 1 cm proksymalnie do zamierzonego miejsca 
implantacji. 
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6 Aby ustawić korpus aortalny lateralnie, obracać cały system wprowadzania korpusu aortalnego, 
aż dwa krótkie znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich systemu 
wprowadzania będą widoczne po obu stronach prowadnika ORAZ długi znacznik 
nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich będzie skierowany w stronę ipsilateralną 
pacjenta.  

PRZESTROGA: System wprowadzania należy obracać jako pojedynczą jednostkę. 
Nie wolno obracać niezależnie osłony cewnika i uchwytu. Unikać nadmiernej manipulacji 
cewnikiem w celu utrzymania połączenia z systemem wprowadzania. 

7 Pod kontrolą fluoroskopową wycofywać osłonę zewnętrzną systemu wprowadzania, dopóki 
pokrętło wycofywania osłony nie zetknie się z uchwytem. 

8 Upewnić się, że znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich korpusu aortalnego 
są ustawione proksymalnie do miejsca implantacji. W razie potrzeby należy ostrożnie zmienić 
ustawienie systemu wprowadzania. 

9 Upewnić się, że długi znacznik nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich systemu 
wprowadzania jest w dalszym ciągu skierowany w stronę ipsilateralną pacjenta. W razie 
potrzeby obrócić cały system wprowadzania korpusu aortalnego. 

10 Umieścić pierwszy segment stentu proksymalnego (wieniec środkowy): przekręcić pierwsze 
pokrętło zwalniania stentu o ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek 
zegara, a następnie jednostajnym ruchem odciągnąć pokrętło i zamocowany drut od uchwytu. 

11 Zdjąć białą zatyczkę z portu napełniania balonu na uchwycie. Napełnić balon standardową 
mieszaniną roztworu soli fizjologicznej i środka kontrastowego w stosunku 4:1. Stosować się do 
zalecanych objętości napełniania podanych w poniższej tabeli. 
Opróżnić całkowicie zintegrowany balon, wytwarzając podciśnienie przy użyciu strzykawki do 
napełniania. 

Średnica korpusu 
aortalnego stent-graftu 

Zalecana objętość napełniania 
zintegrowanego balonu 

Maksymalna objętość napełniania 
zintegrowanego balonu 

20 mm 
5 ml 

7 ml 
23 mm 8 ml 
26 mm 12 ml 
29 mm 10 ml 15 ml 
34 mm 19 ml 

OSTRZEŻENIE: Maksymalne stężenie środka kontrastowego w roztworze do napełniania 
zintegrowanego balonu odpowiada stosunkowi roztworu soli fizjologicznej do środka 
kontrastowego wynoszącemu 4:1. 
OSTRZEŻENIE: Do napełniania zintegrowanego balonu nigdy nie stosować powietrza ani 
innego gazu.  
OSTRZEŻENIE: Zintegrowany balon zaleca się napełniać ręcznie przy użyciu strzykawki. 
Do napełniania zintegrowanego balonu nie należy używać urządzenia do napełniania pod 
ciśnieniem. 
OSTRZEŻENIE: Napełniając zintegrowany balon, nie przekraczać maksymalnej objętości 
napełniania. Może dojść do pęknięcia balonu. Nadmierne napełnienie może spowodować 
uszkodzenie ściany naczynia i/lub pęknięcie naczynia bądź uszkodzenie stent-graftu. 
OSTRZEŻENIE: Przed umiejscowieniem cewnika należy całkowicie opróżnić 
zintegrowany balon i sprawdzić, czy znajduje się pod działaniem siły podciśnienia 
strzykawki. 

12 Ustawić ramię C tak, aby wyrównać znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich 
implantu w celu uzyskania ortogonalności widoku. 

Strona ipsilateralna 

Dwa krótkie znaczniki 
Długi znacznik 
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13 Precyzyjnie ustawić znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich implantu 
w docelowym proksymalnym miejscu implantacji. Używając środka kontrastowego, potwierdzić 
w razie potrzeby ustawienie implantu względem tętnic nerkowych. 

14 Wycofać cewnik angiograficzny ze stentu proksymalnego. 

15 Umieścić pozostałą część stentu proksymalnego (wieniec proksymalny): obrócić drugie pokrętło 
zwalniania stentu o ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, 
a następnie jednostajnym ruchem odciągnąć pokrętło i zamocowany drut od uchwytu. 

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza wypełniania polimerem od 
implantu, po całkowitym rozprężeniu stentu proksymalnego NIE WOLNO mocno ciągnąć 
systemu wprowadzania. 

OSTRZEŻENIE: W tym momencie procedury NIE WOLNO korzystać z kanału skrzyżowanego. 
Użycie kanału skrzyżowanego przed wypełnieniem polimerem może spowodować wyciek 
polimeru. 

11.3.4 Przygotowanie polimeru wypełniającego 
1 Zachowując sterylność, umieścić zestaw CustomSeal i wstrzykiwacz Autoinjector 2 w obszarze 

sterylnym. 
2 Otworzyć oba zawory zestawu wypełniającego i wymieszać jego zawartość między 

strzykawkami, naciskając naprzemiennie dwa tłoki strzykawek przynajmniej 20 razy w pełnym 
zakresie ich ruchu.  

Uwaga: Przed rozpoczęciem 20 nieprzerwanych pełnych pociągnięć tłoczków dopilnować, aby 
tłok każdej strzykawki znalazł się w najniższym położeniu. 

Przenieść zawartość do strzykawki oznaczonej zielonym kolorem (strzykawka do napełniania) do 
minimalnej objętości strzykawki do napełniania i zamknąć oba kurki odcinające. 
Oderwać wypustkę i odłączyć strzykawkę do napełniania. 

Uwaga: W przypadku ubytku powietrza lub polimeru w strzykawce przed zamknięciem kurków 
odcinających należy dopilnować, aby w strzykawce znajdowała się podana minimalna objętość 
polimeru w celu zapewnienia całkowitego wypełnienia stent-graftu. 

Średnica korpusu 
aortalnego stent-graftu 

Objętość strzykawki 
do napełniania 

20 mm ≥ 7 ml 
23 mm ≥ 8 ml 
26 mm ≥ 9 ml 
29 mm ≥ 11 ml 
34 mm ≥ 13 ml 

Na zestawie CustomSeal znajduje się etykieta, na której podano minimalną objętość polimeru 
wymaganą do wystarczającego wypełnienia danego rozmiaru stent-graftu. Należy kierować się 
tymi minimalnymi objętościami w celu wyznaczenia całkowitej ilości wstrzykiwanego polimeru 
wypełniającego i zmniejszenia ilości polimeru wypełniającego w przypadku przecieku. 

3 Po zakończeniu mieszania zapisać godzinę lub uruchomić stoper. 
OSTRZEŻENIE: W przypadku jakiegokolwiek błędu podczas mieszania lub przenoszenia 
polimeru należy go wyrzucić. Polimer wstrzyknąć natychmiast po wymieszaniu. Jeśli dojdzie 
do opóźnienia wynoszącego więcej niż 2 minuty przy korzystaniu z zestawu CustomSeal, 
należy wyrzucić polimer. Rozpocząć mieszanie, używając nowego zestawu. 
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11.3.5 Wstrzykiwanie polimeru wypełniającego 
OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza wypełniania polimerem od 
implantu, po całkowitym rozprężeniu stentu proksymalnego NIE WOLNO mocno ciągnąć 
systemu wprowadzania. Przedwczesne odłączenie może spowodować przeciek polimeru. 
OSTRZEŻENIE: Do wypełniania korpusu aortalnego stent-graftu należy używać wyłącznie 
wstrzykiwacza Autoinjector 2. Wstrzykiwanie ręczne może uszkodzić implant i nie wolno go 
stosować. 
1 Oderwać wypustkę i odłączyć strzykawkę do napełniania od złącza rurki łączącej. 

Wyjąć strzykawkę ze wspornika strzykawki. Zdjąć zieloną zatyczkę z portu wstrzykiwania 
polimeru na uchwycie cewnika. 

Zestaw CustomSeal Dystalny koniec cewnika 
 wprowadzającego korpusu aortalnego 

2 Przymocować strzykawkę do napełniania do portu wstrzykiwania polimeru na uchwycie. 
3 Mocno chwycić i unieruchomić napełnioną strzykawkę i wepchnąć wstrzykiwacz Autoinjector 

2 na tłok, dopilnowując, aby wstrzykiwacz został umieszczony nad „ramionami” korpusu 
strzykawki. Obrócić wstrzykiwacz Autoinjector 2 o 90 stopni, aby go zablokować 
(zablokowanie sygnalizowane jest dźwiękiem kliknięcia). Polimer wypełniający zacznie 
wypełniać korpus aortalny. 

4 Wycofać końcówkę prowadnika korpusu aortalnego do znacznika nieprzepuszczalnego dla 
promieni rentgenowskich znajdującego się dystalnie względem korpusu aortalnego.  

5 Pod kontrolą fluoroskopii okresowo sprawdzać wypełnianie protezy polimerem 
nieprzepuszczalnym dla promieni rentgenowskich. 

PRZESTROGA: W celu umożliwienia dopasowania stent-graftu do anatomii pacjenta należy 
się upewnić, że nie występują naprężenia korpusu aortalnego stent-graftu.  
OSTRZEŻENIE: W celu umożliwienia dopasowania stent-graftu do budowy anatomicznej 
pacjenta należy dopilnować, aby podczas wstrzykiwania polimeru wewnątrz korpusu 
aortalnego nie znajdował się dodatkowy pręt usztywniający. 
OSTRZEŻENIE: Podczas wstrzykiwania i twardnienia polimeru należy kontrolować system 
wprowadzania i/lub strzykawkę pod kątem nieumyślnego odłączenia lub uwolnienia/wycieku 
polimeru wypełniającego do ciała pacjenta. Niedociśnienie, znaczne przemieszczenie 
dystalnego znacznika nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich i/lub gwałtowny 
ubytek polimeru wypełniającego ze strzykawki do napełniania może wskazywać, że polimer 
nie wypełnia stent-graftu, tylko doszło do wycieku do ciała pacjenta. W takim przypadku 
należy niezwłocznie odłączyć wstrzykiwacz Autoinjector 2 od strzykawki z polimerem. 
OSTRZEŻENIE: Pacjentów, u których w trakcie wypełniania polimerem występują reakcje 
związane z nadwrażliwością (w tym silna reakcja alergiczna i/lub reakcja anafilaktoidalna), 
należy leczyć zgodnie ze standardowymi zaleceniami dotyczącymi pacjentów z ciężką 
alergią na środki kontrastowe stosowane w radiologii (np. podać płyny, leki 
przeciwhistaminowe, kortykosteroidy, adrenalinę). 

Odrywana 
wypustka i złącze 
rurki łączącej 

Strzykawka do 
napełniania 

Wspornik strzykawki 

Ramiona korpusu 
strzykawki 

Port wstrzykiwania 
polimeru 

wypełniającego 

Zielona 
zatyczka 

Ramiona korpusu 
strzykawki 

Strzykawka do 
napełniania 
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11.3.6 Wprowadzenie i umieszczenie odnogi kontralateralnej 
1 Zapoznać się z etapami przygotowania systemu wprowadzania podanymi w części 

Przygotowanie systemów wprowadzania. 
2 Używając prowadnika, wykonać kaniulację zasuwki kontralateralnej. W celu ułatwienia 

procesu obejmującego zastosowanie prowadnika o maksymalnym rozmiarze 0,018” 
(0,457 mm) można użyć zintegrowanego kanału skrzyżowanego w systemie wprowadzania 
korpusu aortalnego. 
OSTRZEŻENIE: Kanału skrzyżowanego można użyć tylko po wstrzyknięciu polimeru 
wypełniającego. Zastosowanie kanału skrzyżowanego przed wypełnieniem 
polimerem (tj. w niewłaściwej kolejności) zwiększa ryzyko przecieku polimeru. 
PRZESTROGA: W celu umożliwienia dopasowania stent-graftu do budowy 
anatomicznej pacjenta, przed zastosowaniem zintegrowanego kanału skrzyżowanego 
lub w jego trakcie należy się upewnić, że korpus aortalny stent-graftu nie jest 
naprężony. 
PRZESTROGA: W przypadku napotkania oporu podczas wycofywania 
skrzyżowanego prowadnika od strony ipsilateralnej nie należy stosować 
nadmiernego naprężenia. Skrzyżowany prowadnik zostanie usunięty po odłączeniu 
i wycofaniu cewnika korpusu aortalnego.  

PRZESTROGA: W celu zapewnienia prawidłowego umieszczenia odnogi kontralateralnej 
należy sprawdzić kaniulację zasuwki odnogi kontralateralnej korpusu aortalnego. 

3 Korzystając z technik obrazowania, zlokalizować kontralateralną tętnicę biodrową 
wewnętrzną. 

4 Potwierdzić odpowiedni rozmiar (średnica i długość) odnogi biodrowej wybranej dla strony 
kontralateralnej. 

5 Utrzymując prowadnik w odpowiedniej pozycji, wycofać cewnik angiograficzny i osłonę 
introduktora z kontralateralnego miejsca nacięcia (jeśli ma to zastosowanie). 

6 Wprowadzić po prowadniku system wprowadzania odnogi biodrowej. Przed umieszczaniem 
odnogi biodrowej w korpusie aortalnym lub w jego trakcie upewnić się, że korpus aortalny 
stent-graftu nie jest naprężony. 

7 Pod ciągłą kontrolą fluoroskopową włożyć system wprowadzania odnogi biodrowej do 
układu naczyniowego, aż proksymalne znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni 
rentgenowskich odnogi biodrowej znajdą się pomiędzy trzecim (3/4) i czwartym pierścieniem 
(1/2) korpusu aortalnego.  

8 Upewnić się, że proksymalne i dystalne znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni 
rentgenowskich odnogi biodrowej znajdują się w odpowiednich miejscach, a odnoga 
biodrowa znajduje się w kontralateralnym kanale korpusu aortalnego stent-graftu. 
Niezależnie od długości między odnogą biodrową a korpusem aortalnym stent-graftu należy 
zastosować obszar połączenia (nachodzenia) wynoszący 35 mm. Wymaganą długość 
można obliczyć, korzystając z Tabeli 23 (Rozmiary odnogi biodrowej Ovation iX) w części 
9.1 (Dobór rozmiaru i konfiguracje stent-graftu). Zmierzona odległość od najniższego ujścia 
tętnicy nerkowej do tętnicy biodrowej wewnętrznej to całkowita długość, którą można poddać 
leczeniu. Dodanie długości odcinka objętego korpusem aortalnym i długości odcinka 
objętego odnogą biodrową oraz odjęcie długości obszaru nachodzenia (35 mm) daje 
całkowitą długość objętą urządzeniem. Całkowita długość objęta urządzeniem nie powinna 
być większa niż całkowita długość, którą można poddać leczeniu. 

PÓŁPIERŚCIEŃ 
PROKSYMALNE ZNACZNIKI 
NIEPRZEPUSZCZALNE DLA PROMIENI 
RENTGENOWSKICH ODNOGI BIODROWEJ 
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9 Utrzymując pozycję uchwytu cewnika, wycofać osłonę w celu rozprężenia odnogi biodrowej.  
10 Utrzymać pozycję osłony i wycofać uchwyt cewnika w celu ustawienia stożka czołowego na 

końcu osłony zewnętrznej systemu wprowadzania. 
11 Użycie zintegrowanej osłony: Utrzymując pozycję prowadnika, przesunąć cały system 

wprowadzania do wymaganego położenia. Wycofać uchwyt, aby wyjąć cewnik z osłony 
zewnętrznej. W razie potrzeby obrócić zastawkę hemostatyczną w celu zachowania 
hemostazy.  
Ewentualnie wyjąć cały system wprowadzania z układu naczyniowego. 

11.3.7 Odłączenie i wycofanie cewnika korpusu aortalnego 
1 Najwcześniej po 14 minutach od zakończenia mieszania polimeru wypełniającego odłączyć 

wstrzykiwacz Autoinjector 2 od strzykawki, trzymając go pewnie w celu zachowania nad nim 
kontroli podczas zdejmowania z ramion strzykawki. 
OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec ewentualnemu uwolnieniu polimeru wypełniającego, nie 
odłączać systemu wprowadzania przed upłynięciem podanego czasu odłączenia 
(14 minut).  
PRZESTROGA: Jeśli temperatura ciała pacjenta nie przekracza 35°C, przed 
odłączeniem należy odczekać co najmniej jedną minutę na każdy stopień poniżej 
temperatury 35°C. 
UWAGA: Odłączenie przed minimalnym zalecanym czasem w przypadku niskiej 
temperatury ciała pacjenta może spowodować przeciek polimeru. 

2 Ponownie wprowadzić prowadnik korpusu aortalnego. 
3 W celu poprawienia przylegania pierścienia uszczelniającego do naczynia można 

zastosować w następujący sposób zintegrowany balon: 

Wykorzystując fluoroskopię, ustawić znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni 
rentgenowskich proksymalnie w stosunku do głównego pierścienia uszczelniającego korpusu 
aortalnego i dystalnie do pierścienia dodatkowego. 

 
Napełnić zintegrowany balon standardowym roztworem soli fizjologicznej i środka 
kontrastowego w stosunku 4:1. Stosować się do zalecanych objętości napełniania podanych 
w poniższej tabeli. Opróżnić całkowicie zintegrowany balon, wytwarzając podciśnienie przy 
użyciu strzykawki do napełniania.  
 

Średnica korpusu 
aortalnego stent-graftu 

Maksymalna objętość napełniania 
zintegrowanego balonu 

20 mm 7 ml 
23 mm 8 ml 
26 mm 12 ml 
29 mm 15 ml 
34 mm 19 ml 

OSTRZEŻENIE: Maksymalne stężenie środka kontrastowego w roztworze do 
napełniania zintegrowanego balonu odpowiada stosunkowi roztworu soli 
fizjologicznej do środka kontrastowego wynoszącemu 4:1. 
OSTRZEŻENIE: Do napełniania zintegrowanego balonu nigdy nie stosować powietrza 
ani innego gazu.  



49 

OSTRZEŻENIE: Zintegrowany balon zaleca się napełniać ręcznie przy użyciu 
strzykawki. Do napełniania zintegrowanego balonu nie należy używać urządzenia do 
napełniania pod ciśnieniem. 

OSTRZEŻENIE: Napełniając zintegrowany balon, nie przekraczać maksymalnej 
objętości napełniania. Może dojść do pęknięcia balonu. Nadmierne napełnienie może 
spowodować uszkodzenie ściany naczynia i/lub pęknięcie naczynia bądź uszkodzenie 
stent-graftu. 

OSTRZEŻENIE: Przed umiejscowieniem cewnika należy całkowicie opróżnić 
zintegrowany balon i sprawdzić, czy znajduje się pod działaniem siły podciśnienia 
strzykawki. 
OSTRZEŻENIE: Zintegrowany balon należy utrzymywać w obrębie protezy. 
Napełnienie zintegrowanego balonu poza protezą może doprowadzić do uszkodzenia 
lub pęknięcia naczynia. 

PRZESTROGA: Manipulowanie balonem i jego napełnianie należy przez cały czas 
monitorować przy użyciu fluoroskopii. 

PRZESTROGA: W przypadku utraty ciśnienia balonu i/lub pęknięcia balonu należy go 
opróżnić i postępować zgodnie z procedurą odłączenia i wycofania cewnika. 

PRZESTROGA: Nie zaleca się wykonywania balonikowania wcześniej niż po upływie 
14 minut po zakończeniu mieszania polimeru. Balonikowanie przed upływem 14 minut 
może spowodować uszkodzenie pierścieni uszczelniających. 

4 Wycofać cewnik z korpusu aortalnego: przekręcić pokrętło zwalniania protezy (trzecie) o ¼ 
obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie jednostajnym 
ruchem odciągnąć pokrętło i przyczepiony drut od uchwytu. 

5 Pod kontrolą fluoroskopii ostrożnie wycofać cewnik wewnętrzny. Znacznik nieprzepuszczalny 
dla promieni rentgenowskich na kanale prowadnika powinien odsunąć się od stent-graftu. 
OSTRZEŻENIE: W przypadku napotkania oporu podczas odłączania cewnika należy 
natychmiast PRZERWAĆ. Sprawdzić, czy cewnik został zwolniony z korpusu 
aortalnego przy użyciu pokrętła zwalniania protezy (trzecie pokrętło zwalniania). 
Jeśli problem z odłączeniem cewnika utrzymuje się, sprawdzić, czy nie zaczepił się on 
o stent nadnerkowy. Po potwierdzeniu zintegrowaną osłonę można wykorzystać jako 
„podporę” w celu ustabilizowania korpusu aortalnego. 
Jeśli wycofywanie stożka czołowego wywołuje opór, należy podeprzeć pierwszy 
pierścień odnogi ipsilateralnej osłoną korpusu aortalnego. Przed połączeniem stożka 
czołowego z końcówką osłony, wycofać osłonę na 2 cm, aby port wypełniania nie 
został zakleszczony w osłonie / stożku czołowym. 

6 Utrzymując pozycję prowadnika, nieco wycofać osłonę, a następnie wycofać uchwyt cewnika 
w celu ponownego osadzenia stożka czołowego na końcu osłony zewnętrznej systemu 
wprowadzania. Może się okazać, że do wyeliminowania oporu wystarczy obrócenie cewnika. 

7 Użycie zintegrowanej osłony: Utrzymując pozycję prowadnika, przesunąć cały system 
wprowadzania do wymaganego położenia. Wycofać uchwyt, aby wyjąć cewnik z osłony 
zewnętrznej. W razie potrzeby obrócić zastawkę hemostatyczną w celu zachowania 
hemostazy.  

Ewentualnie wyjąć cały system wprowadzania z układu naczyniowego.  

11.3.8 Wprowadzenie i umieszczenie odnogi ipsilateralnej 
1 Zapoznać się z etapami przygotowania systemu wprowadzania podanymi w części 

Przygotowanie systemów wprowadzania. 
2 W celu umieszczenia odnogi ipsilateralnej należy postępować zgodnie z odpowiednią 

procedurą opisaną w części Wprowadzenie i umieszczenie odnogi kontralateralnej. 
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11.3.9 Kończenie umieszczania 
1 Sprawdzić zaopatrzenie tętniaka. Przeprowadzić badanie angiograficzne od proksymalnego 

do dystalnego miejsca implantacji. 
2 Pomimo że nie jest to wymagana część procedury implantacji, do lepszego zaopatrzenia 

tętniaka bądź poprawienia kanału stent-graftu można zastosować balony do angioplastyki 
o odpowiednich rozmiarach (średnica odpowiadająca rozmiarowi naczynia). 

OSTRZEŻENIE: Ważne jest, aby odpowiednio dobrać rozmiary balonów i nie 
napełniać ich zbyt mocno wewnątrz stent-graftu. Należy dokładnie przestrzegać 
parametrów napełniania balonu podanych przez jego producenta na etykiecie 
produktu. 

• Przygotować cewniki balonowe i inne urządzenia pomocnicze; należy ich używać 
zgodnie z instrukcją obsługi podaną przez producenta.  

• Połączenie odnogi biodrowej i korpusu aortalnego: To połączenie można poddać 
balonikowaniu za pomocą balonu niepodatnego o średnicy 12 mm napełnionego do 
ciśnienia nieprzekraczającego 5 atm. W tym miejscu można zastosować technikę 
z jednoczesnym użyciem dwóch balonów (tzw. „kissing balloon”). 

• Dystalna część biodrowa: W tym obszarze można zastosować balonikowanie, używając 
balonu niepodatnego o średnicy odpowiadającej średnicy dystalnej części biodrowej. 

OSTRZEŻENIE: Połączenia odnogi biodrowej z korpusem aortalnym lub dystalnej 
części biodrowej nie wolno balonikować za pomocą balonu podatnego. 

Po wycofaniu cewnika angiograficznego (jeśli był używany) proksymalny korpus aortalny 
można poddać balonikowaniu przed wycofaniem systemu wprowadzania za pomocą balonu 
podatnego o średnicy odpowiadającej średnicy proksymalnej aorty. Balonu niepodatnego 
można użyć w korpusie aortalnym jedynie po wycofaniu systemu wprowadzania. 
Korpus aortalny można przemodelować, używając balonu do 40 minut po zakończeniu 
mieszania polimeru zestawu CustomSeal.  

PRZESTROGA: Nie zaleca się wykonywania balonikowania wcześniej niż po upływie 
14 minut po zakończeniu mieszania polimeru. Wykonanie balonikowania przed 
upływem 14 minut może spowodować powstanie wysokiego ciśnienia, 
wystarczającego do uszkodzenia pierścienia uszczelniającego i spowodowania 
przecieku polimeru.  

3 Jeśli nie ma potrzeby przeprowadzać żadnych innych interwencji i potwierdzono 
zaopatrzenie tętniaka, wyjąć cewnik angiograficzny i utrzymać położenie prowadników. 
W przypadku konieczności użycia przedłużenia biodrowego wykonać czynności opisane 
poniżej w części Wprowadzenie i umieszczenie przedłużenia biodrowego. 

4 Wycofać prowadniki i osłony introduktora. Zamknąć dostęp naczyniowy. 

11.3.10 Wprowadzenie i umieszczenie przedłużenia biodrowego 
1 Korzystając ze znaczników nieprzepuszczalnych dla promieni rentgenowskich znajdujących 

się na dystalnym końcu odnogi biodrowej jako miejsca docelowego i używając 
standardowych technik wewnątrznaczyniowych, wprowadzić prowadnik do kanału odnogi 
biodrowej (w razie potrzeby). 



51 

2 Ustalić wymaganą długość przedłużenia. Jeśli wymagana długość wynosi 20 mm lub mniej, 
zaleca się użycie prostego przedłużenia dystalnego. Poniższa tabela zawiera spis średnic 
prostych przedłużeń dystalnych (rozmiary przedłużenia biodrowego, długość 45 mm) 
zalecanych w przypadku danej średnicy dystalnej odnogi biodrowej.  

 Rozmiar przedłużenia biodrowego 
(proste, długość 45 mm) 

10 12 14 16 18 22 28 

Średnica 
dystalna 
odnogi 

biodrowej 

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 

 Maksymalne dopuszczalne przedłużenie 
wynosi 20 mm 

 

3 Aby użyć odnogi biodrowej jako przedłużenia, należy zapoznać się z poniższą tabelą. 
Biorąc pod uwagę średnicę dystalną odnogi biodrowej oraz wymaganą długość 
przedłużenia, wybrać odpowiednią długość komponentu przedłużającego. 

Średnica 
dystalna odnogi 
biodrowej (mm) 

Wymagana długość 
przedłużenia (mm) 

Długość komponentu 
przedłużającego (mm) 

10 
12 

Do 50 80 
51–70 100 
71–90 120 
91–110 140 

111–130 160 
14 
16 
18 
22 
28 
 

Do 10* 80* 
11–20 100 
21–40 120 
41–60 140 
61-80 160 

* Średnica przedłużenia musi być ≥ dystalnej średnicy odnogi biodrowej. 
 

4 Przygotować system wprowadzania przedłużenia biodrowego w sposób opisany w części 
Przygotowanie systemów wprowadzania. 

5 Utrzymując prowadnik w odpowiedniej pozycji, wycofać cewnik angiograficzny i osłonę 
introduktora z miejsca nacięcia (jeśli ma zastosowanie). 

6 Wprowadzić po prowadniku system wprowadzania przedłużenia biodrowego. 
Przed umieszczeniem przedłużenia biodrowego lub w jego trakcie należy upewnić się, że 
korpus aortalny stent-graftu nie jest naprężony. 

7 Wsuwać system wprowadzania do układu naczyniowego do momentu zrównania się 
dystalnego znacznika nieprzepuszczalnego dla promieniowania rentgenowskiego na 
przedłużeniu z dystalną częścią miejsca docelowego. W celu zapewnienia prawidłowego 
umiejscowienia stent-graftu zastosować ciągłą kontrolę fluoroskopową. 
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8 Zweryfikować poprawne położenie przedłużenia względem odnogi biodrowej i układu 
naczyniowego.  

 
9 Utrzymując pozycję uchwytu cewnika, wycofać osłonę w celu umieszczenia stent-graftu. 

10 Utrzymując pozycję prowadnika, ustabilizować osłonę i wycofać uchwyt cewnika w celu 
ponownego osadzenia stożka czołowego na końcu osłony zewnętrznej systemu 
wprowadzania. 

11 Użycie zintegrowanej osłony: Utrzymując pozycję prowadnika, przesunąć cały system 
wprowadzania do wymaganego położenia. Wycofać uchwyt, aby wyjąć cewnik z osłony 
zewnętrznej. W razie potrzeby obrócić zastawkę hemostatyczną w celu zachowania 
hemostazy.  
Ewentualnie wyjąć cały system wprowadzania z układu naczyniowego. 

12 Do miejsca nachodzenia na siebie elementów doprowadzić balon niepodatny 
w odpowiednim rozmiarze i napełnić go. Podczas dobierania rozmiaru, przygotowywania 
i używania balonu postępować zgodnie z metodami zalecanymi przez producenta. 

13 Ponownie wprowadzić cewnik angiograficzny i wsunąć go do tętnicy nadnerkowej. 
Przeprowadzić angiografię po zakończeniu umieszczania w sposób opisany powyżej. 

12. Zalecenia dotyczące kontrolnych badań obrazowych 
Firma Endologix zaleca pacjentom leczonym przy użyciu systemu stent-graftu aorty brzusznej Alto 
następujący harmonogram badań obrazowych (Tabela 26). Za odpowiednie kontrolne badania obrazowe 
i metody obrazowania dla danego pacjenta odpowiada lekarz.  

Tabela 26: Zalecany harmonogram badań obrazowych pacjenta 
 Spiralna tomografia 

komputerowa z podaniem 
środka kontrastowego* 

Badanie 
rentgenowskie  

jamy brzusznej** 
Przed zabiegiem (badanie wyjściowe) X  
Przed wypisaniem  X 
1 miesiąc X X 
6 miesięcy X X 
12 miesięcy (od tego momentu badanie co roku) X X 

*  Jama brzuszna / miednica. Służy do oceny mocowania, deformacji i przylegania protezy do ściany naczynia 
krwionośnego w proksymalnym i dystalnym miejscu mocowania, oceny przemieszczenia i drożności stent-graftu, 
sprawdzenia wielkości tętniaka aorty brzusznej, okluzji odgałęzień naczyń krwionośnych oraz upewnienia się, że 
nie doszło do przecieków okołoprotezowych (w tym określenia źródła i typu przecieku, jeśli wystąpił). 

** Widoki przednio-tylny, boczny, lewy skośny i prawy skośny. Służą do wykrywania złamania stentu. Podczas oceny 
stanu urządzenia należy się upewnić, że widoczne jest całe urządzenie. 
Pacjentów należy poinformować o znaczeniu stosowania się do zalecanego harmonogramu badań kontrolnych 
w pierwszym roku po zabiegu oraz w kolejnych latach. Na podstawie oceny klinicznej w przypadku niektórych 
pacjentów może zostać stwierdzona konieczność częstszych badań kontrolnych. 

ZNACZNIK NIEPRZEPUSZCZALNY 
DLA PROMIENI RENTGENOWSKICH 

PRZEDŁUŻENIA BIODROWEGO 
(W DYSTALNEJ CZĘŚCI MIEJSCA 

DOCELOWEGO) 

ZNACZNIK NIEPRZEPUSZCZALNY DLA PROMIENI 
RENTGENOWSKICH ODNOGI BIODROWEJ  
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12.1 Tomografia komputerowa bez podania środka kontrastowego 
W przypadku pacjentów z upośledzoną czynnością nerek lub pacjentów uczulonych na środek kontrastowy 
można rozważyć wykonywanie spiralnej tomografii komputerowej bez podania środka kontrastowego 
w celu oceny mocowania, deformacji i przylegania stent-graftu do ściany naczynia krwionośnego 
w proksymalnym i dystalnym miejscu mocowania, oceny przemieszczenia stent-graftu oraz rozmiaru 
tętniaka aorty brzusznej obejmującej pomiary jego średnicy i objętości. 

12.2 Ultrasonografia dupleksowa 
W przypadku pacjentów z upośledzoną czynnością nerek lub pacjentów uczulonych na środek kontrastowy 
można rozważyć dupleksowe badanie ultrasonograficzne w trybie kolorowym w celu oceny rozmiaru 
tętniaka aorty brzusznej, w tym pomiaru jego średnicy, oceny przecieków okołoprotezowych oraz okluzji 
i zwężenia stent-graftu. W przypadku obaw związanych z obrazowaniem obszarów zwapnionych, miejsc 
mocowania urządzenia lub ściany zewnętrznej worka tętniaka może zajść konieczność wykonania 
pomocniczej tomografii komputerowej bez podania środka kontrastowego. 

12.3 Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) lub angiografia metodą 
rezonansu magnetycznego (MRA) 

W przypadku pacjentów z upośledzoną czynnością nerek, tj. cierpiących na niewydolność nerek, 
w placówkach specjalizujących się w tym zakresie można również rozważyć przeprowadzanie badań 
metodą rezonansu magnetycznego lub angiografii przy użyciu rezonansu magnetycznego (MRI, MRA). 
Obecność stentu może powodować powstawanie artefaktów, dlatego podczas oceny wielkości tętniaka 
aorty brzusznej należy zachować ostrożność, aby uzyskane dane z obrazowania zewnętrznej ściany 
tętniaka były dokładne. W przypadku niemożności jednoznacznego stwierdzenia zmniejszenia tętniaka 
pomocny może okazać się pomiar jego objętości. W przypadku obaw związanych z obrazowaniem 
obszarów zwapnionych, miejsc mocowania urządzenia lub ściany zewnętrznej worka tętniaka może zajść 
konieczność wykonania pomocniczej tomografii komputerowej bez podania środka kontrastowego. 
Szczegółowe informacje dotyczące badania MRI zawiera część 10.4. 

Firma Endologix zaleca rekonstrukcję z wykorzystaniem danych pochodzących z badania spiralnej 
tomografii komputerowej z podaniem środka kontrastowego. Wymagania podano w Tabeli 27. 

Podczas badania pacjent powinien być nieruchomy. Jeśli to możliwe, podczas badania w obszarze 
obrazowania nie powinny znajdować się obiekty niemające związku z ciałem pacjenta. Podczas badania 
nie wolno zmieniać ułożenia pacjenta, wysokości stołu ani obszaru obrazowania. W przypadku poruszenia 
się pacjenta należy powtórzyć całe badanie. 
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Tabela 27: Wymagania dotyczące spiralnej tomografii komputerowej 
 Protokół minimalny Protokół wysokiej rozdzielczości 

(zalecany) 
Tryb skanowania Spiralny Spiralny 
Parametry skanowania 110–140 kVp, autom. mAs lub 

170–400 mA, czas skanowania 0,5 s 
110–140 kVp, autom. mAs lub 
170–400 mA, czas skanowania 0,5 s 

Grubość warstwy 3 mm 0,625–2 mm 
Odstęp między warstwami 3 mm 0,625–2 mm 
Skok 0,984:1 0,984:1 
Górna granica tętniaka 
aorty brzusznej 

2 cm powyżej początku pnia trzewnego 2 cm powyżej początku pnia trzewnego 

Dolna granica tętniaka 
aorty brzusznej 

Przed zabiegiem: Krętarz mniejszy kości 
udowej, aby uwzględnić rozwidlenia 
tętnicy udowej 
Po zabiegu: Co najmniej 2 cm dystalnie 
względem początku najniższej tętnicy 
biodrowej wewnętrznej 

Przed zabiegiem: Krętarz mniejszy kości 
udowej, aby uwzględnić rozwidlenia 
tętnicy udowej 
Po zabiegu: Co najmniej 2 cm dystalnie 
względem początku najniższej tętnicy 
biodrowej wewnętrznej 

Środek kontrastowy Standardowy środek używany 
w pracowni radiologicznej 

Standardowy środek używany 
w pracowni radiologicznej 

Objętość 80 ml środka kontrastowego i 40 ml soli 
fizjologicznej lub standardowa objętość 
środka kontrastowego i soli 
fizjologicznej używana w pracowni 
radiologicznej 

80 ml środka kontrastowego i 40 ml soli 
fizjologicznej lub standardowa objętość 
środka kontrastowego i soli fizjologicznej 
używana w pracowni radiologicznej 

Prędkość przepływu 4 ml/s 4 ml/s 
Opóźnienie skanowania Obszar skanowania — próg 90–100 HU 

w aorcie 
Obszar skanowania — próg 90–100 HU 
w aorcie 

Obszar obrazowania Duże ciało Duże ciało 
Algorytm rekonstrukcji Standardowy Standardowy 

13. Rejestracja urządzenia 
• Karta implantu: Zawiera informacje dotyczące lekarza, stent-graftu i szpitala, w którym wykonano 

zabieg. Lekarz powinien wypełnić tę kartę i poinstruować pacjenta, aby miał ją zawsze przy sobie. 
Pacjent powinien przedstawiać tę kartę przy każdej wizycie u innych pracowników służby zdrowia, 
zwłaszcza w przypadku dodatkowych zabiegów diagnostycznych (np. badania MRI). 
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14. Symbole 
 

 Kod partii 

 Użyć przed 

 
Zawartość 

 Niepirogenne 

 
e-IFU 

Zapoznać się z instrukcją obsługi, https://www.e-labeling.eu  

 
Wyrób warunkowo bezpieczny w środowisku MR 

 
Nie używać ponownie 

 
Nie sterylizować ponownie 

 
Nie dopuścić do zawilgocenia 

 
Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone 

 Sterylizowane tlenkiem etylenu 

 Wysterylizowane przez napromienianie 

 

Odczekać minimum 14 minut po wypełnieniu polimerem przed odłączeniem cewnika od 
korpusu aortalnego 

 Autoryzowany przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej 

 
Producent 

 Informacje na temat patentów można znaleźć na stronie www.endologix.com/patents  

ID Średnica wewnętrzna systemu wprowadzania 

POLYMER Polimer 

BALLOON Balon 

 
Maksymalna objętość napełniania 

 
Wydruk na życzenie 

2
STERILIZE
2

STERILIZE
2

STERILIZE

https://www.e-labeling.eu/
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