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1. Beschrijving van hulpmiddel 
Het Alto™ abdominale stentgraftsysteem is een endovasculair hulpmiddel dat via een katheter met een laag 
profiel wordt ingebracht ter behandeling van aneurysma’s van de abdominale aorta (AAA’s). De stentgraft is 
ontworpen voor ‘relining’ van het zieke vaatstelsel waarmee in een endovasculaire doorgang voor het bloed 
wordt voorzien om het aneurysma te isoleren van de bloedstroom met hoge druk, waarbij het risico op ruptuur 
wordt verminderd. De stentgraft is een modulaire configuratie die bestaat uit een aortahoofdgedeelte, iliacale 
poten en iliacale verlengingen, waar vereist (Afbeelding 1). 

Het Alto™ abdominale stentgraftsysteem omvat: 
• Een stentgraft voor het aortahoofdgedeelte en een plaatsingskatheter 
• Ovation iX™ iliacale stentgraftpoten en plaatsingskatheters 
• Ovation iX™ iliacale stentgraftverlengingen en plaatsingskatheters, waar vereist 
• CustomSeal™ vulpolymeerset 
• Autoinjector 2 
 

Afbeelding 1: Schematische weergave van het Alto™ abdominale stentgraftsysteem 

Het Alto™ abdominale stentgraftsysteem bevat de volgende primaire wijzigingen ten opzichte van het 
momenteel goedgekeurde Ovation iX abdominale stentgraftsysteem: 

• Afdichtingsring bevindt zich 7 mm onder de arteria renalis, 
• Een geïntegreerde ballon, en 
• Een lage druk Autoinjector 2. 

De wijzigingen zijn doorgevoerd aan de hand van feedback van Ovation iX-gebruikers en hierbij is rekening 
gehouden met het fundamentele ontwerp en de technologische kenmerken van het op polymeer gebaseerde 
Ovation-platform.  

 Alto™ stentgraftimplantaat 
Aortahoofdgedeelte 
Het aortahoofdgedeelte bestaat uit een proximale stent voor suprarenale fixatie en een 
polytetrafluoroethyleen (PTFE) graft met een lage permeabiliteit. Deze zijn aan elkaar verbonden met 
onopvallende koppelstukken en koppelspiralen zoals weergegeven in Afbeelding 2. De blootliggende 
proximale stent is ontworpen met acht ankers om het hulpmiddel aan de aortawand te bevestigen. 
Om te worden geplaatst, bevindt de stent zich in opgevouwen toestand in de katheter. Bij het vrijgeven van 
de opgevouwen toestand klapt de stent open en grijpt deze op de vaatwand aan.  
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Afbeelding 2: Afbeelding van Alto™ stentgraft voor aortahoofdgedeelte 

Raadpleeg de Materialen voor Alto™ stentgraft voor aortahoofdgedeelte in Tabel 1 hieronder. 

Tabel 1 Materialen voor Alto™ stentgraft voor aortahoofdgedeelte 
Implantaatonderdeel Materiaal 

Graft Polytetrafluorethyleen (PTFE) 

Polymeerinjectiepoort  Polytetrafluorethyleen (PTFE)  

Proximale stent  Nikkel-titanium (Nitinol)-legering 

Onopvallende koppelstukken Nikkel-titanium (Nitinol)-legering met gefluoreerd 
ethyleenpropyleen (FEP) 

Radiopake markeringen (koppelspiralen) Nikkel-titanium (Nitinol)-legering 

De proximale nitinol stent is radiopaak en er bevinden zich radiopake markeringen (koppelspiralen) in het 
gedeelte aangrenzend aan de proximale rand van de graft. Deze radiopake markeringen fungeren als hulp 
bij plaatsing van het hulpmiddel op de beoogde locatie met betrekking tot de renale slagaders. 
Het vulpolymeer is radiopaak en helpt bij de visualisatie van de polymeervulkanalen zodra de graft is gevuld. 
Afbeelding 3 geeft de locatie van de radiopake markeringen weer in de Alto™ stentgraft voor 
aortahoofdgedeelte. 

 

 

Item Markering  Materiaal  

1 Koppelstukken stent-naar-graft op kraag Nitinol draad en 
nitinol stent  

2 
Continue markering van met polymeer 
gevulde primaire afdichtingsring (vloeibaar 
en uitgehard) 

Radiopake 
vulpolymeerchemie 

3 
Continue markering van met polymeer 
gevulde secundaire steunring (vloeibaar 
en uitgehard) 

Radiopake 
vulpolymeerchemie 

4 Continue markering van met polymeer 
gevulde vulkanalen (vloeistof en uitgehard) 

Radiopake 
vulpolymeerchemie 

5 
Continue markering van met polymeer 
gevulde pootsteunringen (vloeistof en 
uitgehard) 

Radiopake 
vulpolymeerchemie 

Afbeelding 3: Locatie van de radiopake markeringen in de Alto™ stentgraft voor aortahoofdgedeelte. 
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Voor afdichting van het proximale uiteinde van de graft en ter ondersteuning van de poten van het 
aortahoofdgedeelte waarin de iliacale poten worden opengevouwen, bevat het hoofdgedeelte van de graft 
een netwerk van vulbare kanalen en ringen die worden gevuld met een vloeibaar radiopaak polymeer 
(zie Afbeelding 3 hierboven) dat uithardt tijdens het openvouwen. De graft heeft een vulpoort waarmee het 
vulnetwerk van de graft op de plaatsingskatheter wordt aangesloten. Op Afbeelding 4 hieronder wordt het 
hulpmiddel weergegeven met de proximale afdichtingsring in de aorta. Het aortahoofdgedeelte is voorzien 
van vijf proximale afdichtingsringen: 20, 23, 26, 29 en 34 mm. De diameter van het aortahoofdgedeelte 
verschilt per productmodel, maar de stamlengte (40 mm), de pootlengte (35 mm aan de ipsilaterale zijde 
en 40 mm aan de contralaterale zijde), evenals de distale binnendiameters van de poot (11 mm) hetzelfde. 
Vanwege de afdichtingsfunctie van het apparaat zijn de afmetingen uniek. Deze worden nader beschreven 
in Hoofdstuk 7.2 (Afmetingen Alto™ abdominale stentgraft).  

 
Afbeelding 4: Alto™-stentgraft voor het aortahoofdgedeelte in aorta 

Iliacale poten/verlengingen 
De iliacale poten en verlengingen bestaan uit een nitinol stent die is ingegoten in PTFE met een lage 
permeabiliteit. De materialen staan vermeld in Tabel 2 hieronder. De iliacale poten worden opengevouwen 
in de pootgedeelten van het aortahoofdgedeelte. Met behulp van radiopake markeringen kan de arts via 
visualisatie de juiste overlap tussen de iliacale poot en het aortahoofdgedeelte of tussen de iliacale 
verlenging en de iliacale poot tot stand brengen tijdens plaatsing via een katheter. De hoeveelheid overlap 
die voor elke combinatie van apparaten geschikt is, staat vermeld in stap 3 van Hoofdstuk 11.3.10, 
Inbrengen en openvouwen van iliacale verlenging. De radiopake markeringen bevinden zich op dezelfde 
plaats op de stentgraft voor zowel de iliacale poten als de verlengingen, zoals te zien is in Afbeelding 5. 

Radiale stentkrachten zorgen voor zowel fixatie als afdichting van het raakvlak tussen het aortahoofdgedeelte 
en elke iliacale poot, tussen de iliacale poot en de iliacale verlenging en tussen de iliacale poot/verlenging en 
de landingszone ervan in de iliacale slagader. De iliacale poten zijn verkrijgbaar in 7 verschillende distale 
diameters (10, 12, 14, 16, 18, 22, 28 mm) en 5 verschillende lengtes (80, 100, 120, 140, 160 mm). 
Het proximale gedeelte van de iliacale poten heeft een constante diameter van 14 mm. De iliacale 
verlengingen zijn verkrijgbaar met een constante lengte van 45 mm en dezelfde 7 distale diameters als iliacale 
poten. De afmetingen voor de iliacale poten en verlengingen worden nader beschreven in Hoofdstuk 7.2 
(Afmetingen Alto™ abdominale stentgraft). 

Tabel 2: Materialen iliacale poot/verlenging stentgraft 

Implantaatonderdeel Materiaal 
Graft Polytetrafluorethyleen (PTFE) 

Stent en toebehoren Nikkel-titanium (Nitinol)-legering 

Radiopake markeringen Platina-iridiumlegering 
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Afbeelding 5: Locatie van de radiopake markeringen op de stentgrafts met iliacale poot/verlenging 

 Plaatsingssysteem 
Ter vereenvoudiging van het inbrengen van het hulpmiddel in het toegangsvat worden het aortahoofdgedeelte, 
de iliacale poten en de iliacale verlengingen vooraf in de plaatsingskatheters aangebracht, zoals afgebeeld in 
Afbeelding 6-7. De plaatsingskatheters zijn elk voorzien van een lumen voor gebruik met een voerdraad van 
0,035” (0,89 mm) om het verkrijgen van toegang en plaatsing te vereenvoudigen. De buitenhulzen zijn 
hydrofiel gecoat. Er zijn twee variaties van het plaatsingssysteem: een voor de stent (Afbeelding 6) en 
een voor de iliacale poten/verlengingen (Afbeelding 7). Bij beide systemen kan de binnenkatheter via de 
buitenmantel worden teruggetrokken, waarbij de buitenmantel en het geïntegreerde hemostatische ventiel in 
het vaatstelsel blijven om het inbrengen van hulpapparaten te vergemakkelijken. 

 
Afbeelding 6: Schematische weergave van de plaatsingskatheter voor het aortahoofdgedeelte 

van het Alto™ abdominale stentgraftsysteem 

Stentgraft met iliacale poot 
 

Stentgraft met iliacale 
verlenging 

Item Markering  Materiaal 

3 Markering(en) proximale 
iliacale poot/verlenging 

Platina-
iridiumlegering 

4 Markering distale iliacale 
poot/verlenging 

Platina-
iridiumlegering 
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Afbeelding 7: Schematische weergave van plaatsingskatheter de iliacale poot/verlenging van de Ovation iX 

Het aortahoofdgedeelte wordt via de katheter opengevouwen (Afbeelding 6). Deze heeft een werklengte 
van ongeveer 60 cm en een buitenmanteldiameter van 15 Fr (binnendiameter 13 Fr). De katheter is 
verbonden met de distale poten van het aortabestand. Tijdens plaatsing van de stentgraft van het 
aortahoofdgedeelte wordt het hulpmiddel eerst gepositioneerd en wordt de huls teruggetrokken. 
De proximale stent wordt opengevouwen met behulp van de ontgrendelknoppen op de handgreep, met een 
inwendige ballon die wordt gebruikt om de grafttoegang te vergemakkelijken. Met de Autoinjector 2 wordt het 
vulpolymeer vervolgens via de vulconnectorpoort geïnjecteerd. 

De contralaterale en ipsilaterale iliacale poten worden elk geplaatst via plaatsingskatheters voor de iliacale 
poten (Afbeelding 7). De katheters met iliacale poten hebben een werklengte van ongeveer 60 cm en hebben 
4 verschillende buitendiameters op basis van de diameter van de iliacale poot: Iliacale poten van 10-14 mm 
hebben een buiten/binnenmanteldiameter van 12/10 Fr, iliacale poten van 16-18 mm hebben een 
buiten/binnenmanteldiameter van 13/11 Fr, iliacale poten van 22 mm hebben een buiten/binnenmanteldiameter 
van 14/12 Fr en iliacale poten van 28 mm hebben een buiten/binnenmanteldiameter van 15/13 Fr. 
Na openvouwen van het aortahoofdgedeelte wordt vanuit de contralaterale toegangsplaats een voerdraad in 
de contralaterale distale poot van het aortahoofdgedeelte geplaatst. De geïntegreerde kruislumen op het 
aortahoofdgedeelte kan gebruikt worden om dit proces te vergemakkelijken. De contralaterale iliacale poot 
wordt in positie gebracht en opengevouwen in de poot van het aortahoofdgedeelte door terugtrekken van de 
katheterhuls terwijl de katheter zich in de juiste positie bevindt. De plaatsingskatheter voor de contralaterale 
poot wordt vervolgens gebruikt als een geïntegreerde huls om het inbrengen van hulpmiddelen mogelijk te 
maken, of teruggetrokken uit het vaatstelsel.  

Nadat het vulpolymeer uithardt in de primaire afdichtingsring van het aortahoofdgedeelte, kan de inwendige 
ballon van de plaatsingskatheter voor het aortahoofdgedeelte worden gebruikt om de appositie van de 
afdichtingsring te verbeteren. De katheter wordt losgekoppeld van de vulpoort van de graft van het 
aortahoofdgedeelte en kan worden gebruikt als een inwendige huls (zoals hierboven beschreven) of 
teruggetrokken uit het vaatstelsel.  

De plaatsingskatheter voor de ipsilaterale iliacale poot wordt over de ipsilaterale voerdraad opgevoerd en 
geplaatst volgens de hierboven beschreven methode voor de contralaterale poot. De plaatsingskatheter 
voor de ipsilaterale poot kan vervolgens worden gebruikt als een geïntegreerde huls (zoals hierboven 
beschreven) of teruggetrokken uit het vaatstelsel. 

Indien een iliacale verlenging vereist is, wordt het plaatsingssysteem over de voerdraad opgevoerd en 
geplaatst volgens de hierboven beschreven methode voor de contralaterale en ipsilaterale iliacale poten. 

Het Alto™ abdominale stentgraftsysteem is geschikt voor verschillende aorta-anatomieën, waaronder 
anatomieën met uiteenlopende diameters van de proximale en distale aorta en diameters van de arteria 
iliaca communis, en diverse aneurysmalengtes. Raadpleeg Tabel 21 (Hoofdstuk 7.2) voor informatie over 
het bepalen van de juiste maat voor patiënten en Tabel 22-24 (Hoofdstuk 9.1) voor productafmetingen en -
configuraties. 

 Vulpolymeerset (CustomSeal™-kit) en Autoinjector 2 
De CustomSeal™-kit bestaat uit twee vulspuiten met vulpolymeer, dat wordt gebruikt om een netwerk van 
kanalen en ringen in het aortabestand op te blazen (zie Afbeelding 3 hierboven) en uithardt tijdens de 
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uitvouwprocedure. Het vulpolymeer bestaat uit drie componenten die in de vulspuiten worden gemengd vóór 
de injectie in de stent van het aortahoofdgedeelte. De componenten omvatten een gebufferde oplossing met 
een contrastmiddel in de ene spuit en een reactief monomeer in de andere spuit. De derde component is 
een apart reactief monomeer dat zich in de verbindingsbuis tussen de spuiten bevindt. De reactie tussen 
de twee monomeren resulteert in de vorming van een vaste hydrogel binnen de primaire afdichtingsring, 
secundaire steunring, vulkanalen en pootsteunringen in het graftmateriaal van het aortahoofdgedeelte 
(zie Afbeelding 3) tijdens de uitvouwprocedure. De CustomSeal™-kit (Afbeelding 8) is gelabeld met een 
loskoppeltijd van 14 minuten, wat betekent dat de aortakatheter niet mag worden losgekoppeld van de graft 
totdat het polymeer 14 minuten de tijd heeft gehad om uit te harden. De mogelijke noodzaak om een andere 
uithardingstijd aan te houden op basis van de lichaamstemperatuur van de patiënt wordt behandeld in 
Hoofdstuk 4.4 hieronder.  

Om het vulpolymeer voor te bereiden voor injectie in de stent van het aortahoofdgedeelte, worden de 
twee kleppen van de vulkit geopend en de componenten van het vulpolymeer gemengd door de twee 
spuitplunjers om en om gedurende minimaal 20 volle slagen (10 aan elke zijde) in te drukken. De op de 
juiste wijze gevulde spuit wordt uit de drager verwijderd en vervolgens aangesloten op de kathetervulpoort 
van de aorta. Afbeelding 6 geeft de locatie van de polymeervulpoort op de aortakatheter weer. 
De Autoinjector 2 wordt over de plunjer van de injectiespuit bevestigd (zie Afbeelding 9) en vastgezet door 
deze een kwartslag te draaien. De Autoinjector 2 oefent gecontroleerde druk uit op de plunjer van de 
injectiespuit om het vulpolymeer in de graft te injecteren tot een evenwichtige druk is bereikt en de primaire 
afdichtingsring, de vulkanalen en de steunringen in het graftmateriaal van het aortahoofdgedeelte volledig 
zijn opgevuld. 

Bij het mengen en injecteren in de stentgraft van het aortahoofdgedeelte, vormen de polymeercomponenten 
een radiopaak netvormig polymeer dat de primaire afdichtingsring, kanalen en steunringen in het graftmateriaal 
van de stam en de poten van het aortahoofdgedeelte vult. De radiopaakheid van het vulpolymeer verdwijnt na 
verloop van tijd (1-2 maanden) om geen beeldvormingsartefacten te creëren die de endolekdetectie tijdens de 
CT-beeldvormingsopvolging kunnen verstoren.  

 
Afbeelding 8: CustomSeal-kit met een loskoppeltijd van 14 minuten 

 
Afbeelding 9: Autoinjector 2 bevestigd over spuitplunjer 

 Specifieke anatomische overwegingen voor het Alto™ abdominale 
stentgraftsysteem 

De specifieke ontwerpkenmerken van deze endovasculaire graft zijn van invloed op de beoordeling van de 
geschiktheid van een patiënt voor behandeling. De volgende diagrammen geven de specifieke anatomische 
overwegingen aan waarmee rekening moet worden gehouden bij de evaluatie van de geschiktheid voor 
behandeling met het hulpmiddel, zoals beschreven in de verklaring Indicaties voor gebruik. 
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Afbeelding A: Proximale landingszone en coniciteit 

 
Afbeelding B: Proximale landingszone 

 
Afbeelding C: Afsluitingsgebied trombus 

Diameter A Diameter B 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
(Diameter B − Diameter A)

𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐴𝐴 𝑥𝑥 100 < 10% 

Trombus niet 
groter dan 8 mm 
op elk punt langs 

de aortawand 
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Afbeelding D: Aortahoek 

2. Indicaties voor gebruik 
Het Alto™ abdominale stentgraftsysteem is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met 
aneurysma’s van de infrarenale abdominale aorta en die een geschikte morfologie van het vaatstelsel 
hebben voor een endovasculaire herstelingreep met het hulpmiddel, waaronder: 
• Voldoende iliacale/femorale toegang die compatibel is met technieken, hulpmiddelen en/of accessoires 

voor het verkrijgen van vasculaire toegang (femorale incisie of percutaan). 
• Een landingszone in de proximale aorta voor de afdichtingsring, 7 mm onder de onderste renale 

slagader. 
• Een arterieel afsluitingsgebied dat bestaat uit gezonde aorta zoals hieronder beschreven: 

o Gebrek aan aanzienlijke trombus van maximaal 8 mm dikte; op elk punt langs de aortawand ter 
hoogte van 7 mm onder de onderste renale slagader,  

o Gebrek aan aanzienlijke verkalking op 7 mm onder de onderste renale slagader,  
o Coniciteit <10% zoals gemeten vanaf de onderste renale slagader tot de aorta, 7 mm onder de 

onderste renale slagader, 
o Een binnenwanddiameter van minimaal 16 mm en maximaal 30 mm op 7 mm onder de onderste 

renale slagader, en 
o Een aortahoek van ≤60 graden.  

• Een distale iliacale landingszone: 
o Met een lengte van minimaal 10 mm en 
o Met een binnenwanddiameter van minimaal 8 mm en maximaal 25 mm. 

3. Contra-indicaties 
• Patiënten met een aandoening die een infectiebron voor de graft vormt. 
• Patiënten met een bekende overgevoeligheid of allergie voor de materialen van het hulpmiddel 

(inclusief polytetrafluorethyleen (PTFE), op polyethyleenglycol (PEG) gebaseerde polymeren, 
contrastmiddelen, fluorethyleenpropyleen (FEP), titanium, nikkel, platinum of iridium. 

IR+ -35mm 
APEX 
IR+ 14 mm 
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4. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 
LET OP: Lees alle instructies zorgvuldig door. Als u de instructies, waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan dit ernstige gevolgen hebben of tot letsel bij de patiënt 
leiden. 

4.1 Algemeen 
Waarschuwingen 
• Het Alto™ abdominale stentgraftsysteem is uitsluitend bestemd voor gebruik bij één patiënt. 

Niet hergebruiken, herbewerken of opnieuw steriliseren. Opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren 
kan de structurele integriteit van het hulpmiddel aantasten en/of het defect raken van het hulpmiddel 
tot gevolg hebben, hetgeen kan resulteren in letsel, ziekte of het overlijden van de patiënt. 
Opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren kan ook een risico op verontreiniging van het hulpmiddel 
en/of infectie van de patiënt opleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de overdracht van 
infectieziekten van een patiënt naar een andere patiënt. Besmetting van het hulpmiddel kan leiden 
tot letsel, ziekte of overlijden van de patiënt. 

• Gebruik dit hulpmiddel niet als de patiënt niet wil of kan worden beoordeeld aan de hand van de 
noodzakelijke preoperatieve en postoperatieve beeldvorming. 

Voorzorgsmaatregelen 
• Tijdens endovasculaire ingrepen en voor de juiste plaatsing van het hulpmiddel is nauwkeurige 

fluoroscopische beeldvorming vereist. Het implanteren van dit hulpmiddel moet in een operatiekamer, 
endovasculaire operatiekamer, hartkatheterisatielaboratorium of soortgelijke steriele omgeving 
plaatsvinden en moet worden uitgevoerd door personeel met de juiste opleiding en met geschikte 
apparatuur en beeldvormingsmogelijkheden.  

• Lees alle instructies zorgvuldig door. Als u de instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 
niet in acht neemt, kan dit ernstige gevolgen hebben of tot letsel bij de patiënt leiden.  

• Zorg ervoor dat er tijdens implantatie of revisiechirurgie altijd een gekwalificeerd chirurgisch team 
beschikbaar is voor het geval er op open chirurgie moet worden overgegaan. 

• Het Alto abdominale stentgraftsysteem dient uitsluitend te worden gebruikt door artsen en teams met 
ervaring in endovasculaire technieken en een opleiding in het gebruik van dit systeem. Deze ervaring 
moet het volgende omvatten: 
- Kennis van het natuurlijke verloop van AAA (aneurysma van de abdominale aorta), veelvoorkomende 

comorbiditeiten en complicaties die verband houden met AAA-herstel 
- Technieken voor het verkrijgen van vasculaire toegang 
- Technieken met betrekking tot niet-selectieve en selectieve voerdraden en katheters 
- Interpretatie van radiografische, fluoroscopische en angiografische beelden 
- Embolisatie 
- Angioplastiek 
- Plaatsing van endovasculaire stents 
- Technieken met betrekking tot snoerders 
- Correct gebruik van röntgencontrastmiddelen 
- Technieken ter beperking van de blootstelling aan straling 
- Vakkennis van methoden voor vervolgonderzoek bij patiënten 

4.2 Selectie van patiënt en hulpmiddel 
Waarschuwingen 
• Het gebruik van dit hulpmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten die een actieve systemische infectie 

hebben of bij wie dit wordt vermoed; die de benodigde contrastmiddelen voor beeldvorming bij 
intraoperatief en postoperatief vervolgonderzoek niet kunnen verdragen en/of die overgevoelig of 
allergisch zijn voor de materialen van het stentgraftsysteem, anticoagulantia of 
trombocytenaggregatieremmers; die een creatinineniveau van >2,0 mg/dL hebben; die een 
voorgeschiedenis hebben van onstabiele angina en/of myocardinfarct (MI) of cerebrovasculair accident 
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(CVA) in de 3 maanden voorafgaand aan implantatie; de limieten met betrekking tot gewicht en/of 
grootte overschrijden die beeldvorming stelt. 

Voorzorgsmaatregelen 
• De diameter van het toegangsvat, de vaatmorfologie en de diameter van het plaatsingssysteem moeten 

compatibel zijn met de technieken voor vasculaire toegang (femorale incisie of percutaan).  
• Sterk verkalkte, geoccludeerde, stenotische, kronkelige, aneurysmale vaten of vaten waarvan de wand 

met trombus is bekleed, kunnen plaatsing van het hulpmiddel beletten. 
• Het Alto™ abdominale stentgraftsysteem is niet geëvalueerd bij patiënten die: 

- Zwanger zijn of borstvoeding geven; 
- Jonger zijn dan 18 jaar; 
- Traumatisch aortaletsel of een gescheurde aorta hebben of een acuut gescheurd aneurysma of een 

aneurysma dat op het punt staat te scheuren, of bij wie een andere acute behandeling van de 
aorta/een aneurysma noodzakelijk is; 

- Een suprarenaal, thoraco-abdominaal, ilio-femoraal, juxtarenaal, pararenaal, mycotisch of 
inflammatoir pseudo-aneurysma hebben; 

- Aan hypercoagulabiliteit, hemorragische diathese of coagulopathie lijden; 
- Een occlusieve aandoening van de ingewandsslagader en/of de abdominale slagader hebben, 

alsmede een dominante patente onderste ingewandsslagader. 
- Een bindweefselziekte of aangeboren degeneratieve collageenziekte hebben, bijv. het syndroom van 

Marfan; 
- Ectatische iliacale slagaders hebben die bilaterale uitsluiting van de hypogastrische bloedstroom 

vereisen. 
• Onregelmatige verkalking, plaque en/of een trombusdikte van meer dan 8 mm op elk punt langs de 

aortawand van de afdichtingszones kan de fixatie en/of afdichting op de implantatieplaatsen in gevaar 
brengen. 

• Ongezonde aorta in de afdichtingszones kan leiden tot een verhoogd risico op lekkage in het aneurysma 
of op migratie van de prothese. Belangrijke anatomische elementen die een succesvolle uitsluiting van 
het aneurysma kunnen beïnvloeden zijn sterke angulatie van de proximale nek (>60°), een landingszone 
in de distale iliacale slagader van <10 mm en/of een aorta-/iliacale binnenwanddiameter met onjuiste 
afmetingen voor de stentgraft en/of trombus of verkalking, met name in de afdichtingsgebieden. 

• De aortavertakking moet geschikt zijn voor de twee iliacale poten van het Alto™-systeem. De diameter 
van de aortavertakking mag volgens de arts de doorstroming van de iliacale poten niet in gevaar 
brengen.  

• Besteed veel aandacht aan de morfologie van de iliacale landingszone om de juiste 
selectie/geschiktheid van de graft te kunnen beoordelen. 

• Onjuiste selectie van patiënten kan leiden tot slechte prestaties van het hulpmiddel of 
hulpmiddelprestaties die niet in overeenstemming zijn met de specificaties. 

4.3 Voor en tijdens de implantatieprocedure 
Waarschuwingen 
• Uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Onderdelen van het Alto™ abdominale stentgraftsysteem 

mogen niet opnieuw worden gesteriliseerd of worden hergebruikt. Hergebruik, herbewerking of 
hersterilisatie kan de structuur van het hulpmiddel aantasten en/of een storing van het hulpmiddel 
veroorzaken, wat weer kan leiden tot letsel, ziekte of overlijden van de patiënt. 

• Let op de datum van gebruik en gebruik het product niet na de beschreven datum. 
• Tijdens de implantatieprocedure moet systemische anticoagulatie worden toegepast volgens het 

voorkeursprotocol van het ziekenhuis en de arts. Bij een contra-indicatie voor heparine moet gebruik van 
een alternatieve anticoagulant worden overwogen. 

• De onderdelen van het Alto abdominale stentgraftsysteem mogen niet te sterk worden gebogen of 
geknikt, omdat het hulpmiddel en/of onderdelen ervan hierdoor kunnen beschadigen. 

• Gebruik het hulpmiddel voor het aortahoofdgedeelte niet als de vulslang voor het polymeer op het 
plaatsingssysteem vloeistof bevat na het spoelen.  

• Als u tijdens het opvoeren van procedureaccessoires of het stentgraftsysteem weerstand ondervindt, ga 
dan niet verder met opvoeren of terugtrekken de voerdraad of enig deel van het plaatsingssysteem.  
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• Ga bijzonder voorzichtig te werk in gebieden met stenose, intravasculaire trombose en in verkalkte of 
kronkelige vaten. 

• Tenzij op medische indicatie mogen de stentgraftonderdelen niet op een locatie worden opengevouwen 
waar slagaders worden geoccludeerd die noodzakelijk zijn voor de bloedvoorziening naar organen of 
ledematen of waar deze kunnen leiden tot een endolekkage.  

• Trek niet aan het plaatsingssysteem van het aortahoofdgedeelte na volledig openvouwen van de 
proximale stent om te voorkomen dat de vulconnector voor het polymeer onbedoeld wordt losgekoppeld 
van het implantaat.  

• Draai tijdens gebruik van het hulpmiddel het volledige plaatsingssysteem als één geheel. Draai de 
katheterhuls of -handgreep niet afzonderlijk van elkaar. Vermijd overmatige manipulatie van de katheter, 
zodat het plaatsingssysteem niet losraakt. 

• Gebruik uitsluitend de Autoinjector 2 om de stentgraft voor het aortahoofdgedeelte te vullen. Handmatige 
injectie kan leiden tot beschadiging van het implantaat en is daarom niet toegestaan. 

• Gebruik nooit lucht of gasmiddelen om de inwendige ballon te vullen. 
• Handmatige injecties van de integrale ballonoplossing met een maximale contrastverhouding van 4:1 

zoutoplossing op contrastmengsel met behulp van een injectiespuit wordt aanbevolen voor het integraal 
opblazen van de ballon. Gebruik geen drukinflatiehulpmiddel voor het vullen van de inwendige ballon 

• Vul een inwendige ballon niet meer dan het maximale vulvolume. De ballon zou kunnen scheuren. 
Overvulling kan leiden tot schade aan de vaatwand en/of vaatruptuur of schade aan de stentgraft. 

Voorzorgsmaatregelen 
• Voordat de verpakking van het hulpmiddel wordt geopend moet preoperatieve planning voor het 

verkrijgen van toegang en plaatsing zijn uitgevoerd. 
• Onderzoeken wijzen uit dat het gevaar van micro-embolisatie toeneemt met de duur van de ingreep. 
• Overmatig gebruik van contrastmiddelen en/of een verkeerd geplaatste stentgraft of embolie bij de 

stentgraft kunnen leiden tot niercomplicaties. 
• Inspecteer voorafgaand aan gebruik de verpakking van het hulpmiddel en het hulpmiddel zelf zorgvuldig 

op beschadiging en gebreken. Bij tekenen van beschadiging of gebreken, of als de steriele afdichting 
reeds is verbroken, mag het hulpmiddel niet worden gebruikt. Stuur het defecte pakket en/of hulpmiddel 
terug naar Endologix. 

• Hanteer de op de plaatsingskatheter samengedrukte stentgraft zo min mogelijk tijdens de voorbereiding 
en het inbrengen om het risico op verontreiniging en infectie te verkleinen. 

• Gebruik altijd fluoroscopische geleiding om het plaatsingssysteem op te voeren en de 
implantatieprocedure, het openvouwen van het hulpmiddel en het injecteren en uitharden van het 
vulpolymeer te controleren. 

• Ga voorzichtig te werk bij het hanteren en plaatsen om ruptuur van het vat te voorkomen. 
• Indien de graftafdekking van het plaatsingssysteem voor de iliacale poot per ongeluk wordt teruggetrokken, 

wordt het hulpmiddel voortijdig opengevouwen met mogelijk onjuiste plaatsing tot gevolg. 
• Onnauwkeurige plaatsing of onvoldoende afdichting kan leiden tot een verhoogd risico op endolekkage 

in het aneurysma of migratie van het hulpmiddel. 
• Stentgraftonderdelen kunnen niet worden vervangen of in het plaatsingssysteem worden teruggetrokken, 

zelfs als het stentgraftonderdeel slechts gedeeltelijk is opengevouwen. 
• Onbedoeld gedeeltelijk openvouwen of migratie van de stentgraft kan chirurgische verwijdering of 

operatief herstel noodzakelijk maken.  
• Controleer of er geen spanning op de stentgraft voor het aortahoofdgedeelte staat voorafgaand of tijdens 

het vullen met polymeer, iliacale poot of plaatsing van de iliacale verlenging, om mogelijke stenose of 
occlusie te voorkomen. 

• Bevestig de canulatie van de contralaterale pootpoort van het aortahoofdgedeelte om nauwkeurige 
plaatsing van de contralaterale poot te garanderen. 

• Als er weerstand wordt ondervonden tijdens het terugtrekken van de katheter, controleer of het 
aortahoofdgedeelte uit de katheter is vrijgegeven met behulp van de derde ontgrendelknop Als het 
terugtrekken van de katheter moeilijk blijft gaan, controleer of de katheter niet op de suprarenale stent is 
aangesloten. Na bevestiging kan de integrale mantel worden gebruikt als een steunpilaar om het 
aortahoofdgedeelte te stabiliseren. Als u weerstand ondervindt tijdens het terugtrekken van de 
neuskegel, ondersteun dan de eerste ring van de Ipsi-poot met de huls voor het aortahoofdgedeelte. 
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Voorafgaand aan het bevestigen van de neuskegel met de hulstip, trekt u de huls 2 cm terug zodat de 
vulpoort niet in de huls/neuskegel wordt geklemd. 

• Het gebruik van een ballon binnen 14 minuten nadat het vulpolymeer is aangebracht, wordt niet 
aanbevolen. Als de ballon eerder dan 14 minuten wordt gevuld, kan er een druk ontstaan die hoog 
genoeg is om de afdichtingsringen te beschadigen, wat kan leiden tot polymeerlekkage. 

• Het is van belang nauwkeurig te bepalen welke ballonnen van welke maat moeten worden gebruikt bij 
plaatsing van het hulpmiddel. Ook is het belangrijk om de instructies voor het plaatsen van de ballon op 
te volgen. Zorg dat de ballon tijdens het vullen binnen de stentgraft blijft en vul deze niet overmatig. 
Hoewel dit niet werd waargenomen tijdens klinisch onderzoek van Alto™, is het mogelijk dat het vullen 
van de ballon buiten de stentgraft tot beschadiging of ruptuur van het bloedvat leidt. Houd u aan de door 
de fabrikant van de ballon opgegeven vulparameters die op het etiket van het product zijn afgedrukt. 

• Maximale contrastconcentratie van inwendige ballonoplossing is 4:1 zoutoplossing en contrastmengsel.  
• Houd de inwendige ballon in de huls. Het vullen van de inwendige ballon buiten de huls kan leiden tot 

schade aan het bloedvat of ruptuur. 
• Controleer te allen tijde manipulatie van de ballon en inflatie met behulp van fluoroscopie. 
• Laat de inwendige ballon volledig leeglopen en controleer of deze onder de vacuümdruk van een spuit 

ligt, voordat u de katheter opnieuw plaatst of uit de inwendige huls verwijdert. 
• Als de ballondruk is verdwenen en/of de ballon barst, laat de ballon leeglopen en ga verder met het 

loskoppelen van de katheter en het terugtrekken.  
• Wees voorzichtig met de keuze van het hulpmiddel en de juiste plaatsing/positie van het hulpmiddel 

wanneer er sprake is van anatomisch uitdagende situaties zoals gebieden met een significante 
vernauwing, intravasculaire trombus, verkalking, kronkelige en/of hoekige vaten die van invloed kunnen 
zijn op een succesvolle initiële behandeling van het aneurysma. 

• Na gebruik kunnen alle gebruikte componenten en verpakkingsmaterialen een potentieel biologisch 
gevaar vormen. Behandel en verwijder deze in overeenstemming met de aanvaarde medische praktijk 
en volgens de toepasselijke lokale, staats- en federale wetten en voorschriften. 

4.4 Informatie over polymeer 
Waarschuwingen 
• Koppel het plaatsingssysteem niet los voor de aangegeven loskoppeltijd. De minimale ontkoppeltijden 

van het plaatsingssysteem voor de stentgraft zijn gebaseerd op een minimale lichaamstemperatuur van 
35 °C. Patiënten met een lichaamstemperatuur onder de 35 °C hebben minstens een extra minuut 
nodig per graad onder de 35 °C voor ontkoppeling. Het ontkoppelen van het plaatsingssysteem voor de 
minimaal aanbevolen tijd met betrekking tot de lage lichaamstemperatuur van de patiënt kan leiden tot 
polymeerlekkage. 

• Externe signalen die op een polymeerlek kunnen duiden, zijn onder andere een polymeervulspuit die 
snel leeg raakt, een lege polymeervulspuit, het onvolledig vullen van de polymeerkanalen en 
aanzienlijke beweging van de distale radiopake markering. Als deze signalen worden waargenomen, 
moet de patiënt nauwlettend in de gaten worden gehouden en moet een vermoedelijke polymeerlekkage 
worden behandeld zoals hierboven wordt beschreven. 

Voorzorgsmaatregelen 
• Zorg dat er tijdens injectie van het vulpolymeer geen extra stijve draad in het aortahoofdgedeelte 

aanwezig is, zodat de stentgraft zich kan aanpassen aan de eigen anatomie. 
• Mocht er een fout optreden bij het mengen of het overbrengen, gooi dan het vulpolymeer weg. 

Observeer tijdens de injectie van vulpolymeer en uitharding de radiopake markering op de katheter voor 
beweging. Ziet u beweging, koppel dan direct de Autoinjector 2 los van de injectiespuit met vulpolymeer.  

• Controleer of er tijdens de injectie van vulpolymeer of gebruik van de geïntegreerde kruislumen geen 
spanning staat op de stentgraft voor het aortahoofdgedeelte, zodat de stentgraft zich kan aanpassen 
aan de eigen anatomie.  

• Patiënten die op enig moment tijdens de procedure hypergevoelige reacties ervaren (waaronder 
ernstige allergische reactie en/of anafylactische reactie), met name tijdens het vullen met polymeer, 
moeten behandeld worden in overeenstemming met standaard aanbevelingen voor de behandeling van 
patiënten met ernstige allergieën voor radiocontraststoffen (bijv. vloeistoffen, antihistaminen, 
corticosteroïden, epinefrine). 
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• Tijdens het injecteren van polymeer kan systemische hypotensie duiden op een polymeerlek. 
Door de bloeddruk te bewaken tijdens het vullen met polymeer, kunt u ervoor zorgen dat een eventueel 
polymeerlekkage vroegtijdig wordt opgemerkt. Bij gebrek aan andere duidelijke diagnoses die hypotensie 
veroorzaken bij het vullen met polymeer, raadt Endologix aan om een overgevoeligheidsreactie (een 
ernstige allergische of anafylactische reactie) door een intravasculair polymeerlek als een waarschijnlijke 
diagnose te beschouwen. Patiënten met een polymeerlekkage moeten onmiddellijk worden behandeld bij 
een mogelijk ernstige overgevoeligheidsreactie in overeenstemming met de protocollen van de instelling 
(bijv. intravasculaire vloeistoffen, antihistaminen, corticosteroïden, epinefrine). 

• Externe signalen die op een polymeerlek kunnen duiden, zijn onder andere een polymeervulspuit die snel 
leeg raakt, een lege polymeervulspuit, het onvolledig vullen van de polymeerkanalen en aanzienlijke 
beweging van de distale radiopake markering. Als deze signalen worden waargenomen, moet de patiënt 
nauwlettend in de gaten worden gehouden en moet een vermoedelijke polymeerlekkage worden 
behandeld zoals hierboven wordt beschreven. 

• Problemen met de behandeling van aneurysma die mogelijk worden veroorzaakt door een polymeerlekkage 
(bijv. endolekkage van type Ia doordat de prothese onvolledig is gevuld met polymeer), moeten naar het 
oordeel van de arts met standaard endovasculaire technieken worden behandeld met behulp van de 
ondersteuningshulpmiddelen die in Hoofdstuk 10.3 worden genoemd. De specifieke behandeling is 
afhankelijk van de mate waarin de polymeerringen onvolledig zijn gevuld, waar de polymeerringen zich 
bevinden en wat de bijbehorende klinische bevindingen zijn. 

4.5 Behandeling en opvolgingsplan 
Voorzorgsmaatregelen 
• De langetermijnwerking van dit implantaat is nog niet vastgesteld. 
• Alle patiënten die worden behandeld met dit hulpmiddel dienen de rest van hun leven periodieke 

beeldvorming te ondergaan ter beoordeling van de integriteit en positie van de stentgraft, de grootte van 
het aneurysma, de pulsatiliteit van het aneurysma en mogelijke endolekkages en/of occlusie van de 
vaten in het behandelingsgebied. Significante vergroting (> 5 mm) van het aneurysma, een persistente 
endolekkage, het verschijnen van een nieuwe endolekkage, verandering in pulsatiliteit van het 
aneurysma, migratie van het hulpmiddel, verminderde bloedstroom door de graft en/of vermindering van 
de nierfunctie als gevolg van occlusie van de renale slagader vereisen nader onderzoek naar de 
noodzaak voor verdere behandeling van de patiënt, waaronder een aanvullende ingreep of chirurgische 
conversie. Voor patiënten bij wie zich problemen voordoen met de effectiviteit van het hulpmiddel moet 
aanvullende patiëntspecifieke beeldvorming worden overwogen als onderdeel van het vervolgonderzoek. 

• Alle patiënten dienen zorgvuldig te worden voorgelicht over de noodzaak tot langdurig vervolgonderzoek. 
Het gebruik van het hulpmiddel bij patiënten die niet in staat of bereid zijn om de informatie in ‘Aanbevelingen 
omtrent beeldvorming bij vervolgonderzoek’ na te leven, wordt niet aanbevolen (Hoofdstuk 12). 

• Een endolekkage die niet wordt behandeld tijdens de implantatieprocedure moet na implantatie 
zorgvuldig worden gecontroleerd. 

• Na herstel van het endovasculaire aneurysma kan ruggenmergschade in zeldzame gevallen leiden tot 
een dwarslaesie of paraparese. Een cerebrospinale vochtafvoer wordt geadviseerd als het vermoeden 
van ischemie in het ruggenmerg bestaat. 

4.6 Veiligheidsinformatie Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
Niet-klinische tests hebben aangetoond dat het Alto™-hulpmiddel onder bepaalde voorwaarden MRI-veilig 
is. Het Alto™-hulpmiddel kan alleen veilig worden gescand in MR-systemen met 1,5 T en 3,0 T, met de 
gespecificeerde parameters in Hoofdstuk 10.4. 
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5. Ongewenste voorvallen 

5.1 Bekende/mogelijke complicaties 
Complicaties die zich kunnen voordoen en/of die ingrijpen vereisen zijn onder meer, maar niet beperkt tot:  
• Acuut en chronisch nierfalen, renale micro-embolie, renale insufficiëntie, occlusie van de renale slagader 

en contrastmiddeltoxiciteit; 
• Amputatie; 
• Complicaties van het gebruik van het anestheticum en verdere begeleidende problemen (aspiratie); 
• Vergroting of ruptuur van het aneurysma; 
• Aortaletsel (perforatie, dissectie, bloeding, ruptuur en overlijden); 
• Aortocavale fistels; 
• Aorto-enterische fistels; 
• Voorvallen met betrekking tot het bloed of tot bloeding, zoals anemie, gastro-intestinale bloeding en 

retroperitoneale bloeding; 
• Voorvallen met betrekking tot de darmen, zoals darmischemie, darminfarct, darmnecrose, colonischemie, 

paralytische of adynamische darmafsluitingen, obstructie en fistels; 
• Voorvallen met betrekking tot het hart en verdere begeleidende problemen, zoals congestief hartfalen, 

volumeoverload, hartritmestoornissen, myocardinfarct, vervelend gevoel in de borst of angina, verhoogde 
creatininefosfokinasespiegels (CPK), hypotensie en hypertensie; 

• Voorvallen met betrekking tot de hersenen (lokaal of systemisch) en verdere begeleidende problemen, 
zoals een verandering in de mentale status, herseninfarct (hemorragisch of embolisch), reversibele 
ischemische neurologische uitvalsverschijnselen, zenuwletsel, TIA’s, paraplegie, paraparese en paralyse; 

• Claudicatio; 
• Contrastmiddeltoxiciteit/anafylaxie; 
• Overlijden; 
• Voorvallen met betrekking tot het hulpmiddel, zoals storing bij het openvouwen of slechte werking van het 

hulpmiddel, breuk in de stent, achteruitgang van de onderdelen van het stentgraftsysteem, verdraaien 
en/of knikken van de stentgraft, slijtage, oprekking, erosie of doorboring van het stentgraftmateriaal, 
occlusie, migratie of losraken van de endograft, en endolekkage;  

• Oedeem; 
• Embolische en trombotische voorvallen (met ischemie of infarct van voorbijgaande of blijvende aard), 

zoals diepe veneuze trombose, trombo-embolie, micro-embolie, tromboflebitis, flebotrombose en 
luchtembolie; 

• Endolekkage (of lekkage rondom de graft); 
• Koorts; 
• Gastro-intestinale complicaties; 
• Algemeen ongemak in verband met de ingreep; 
• Gegeneraliseerde inflammatoire respons die kan samenhangen met verhoogde niveaus van systemische 

ontstekingsmediatoren en verhoogde temperatuur; 
• Urogenitale complicaties en verdere begeleidende problemen, zoals ischemie, erosie, fistels, 

incontinentie, hematurie en infectie; 
• Hematoom (chirurgisch); 
• Leverfalen; 
• Hypergevoeligheid (ernstige allergische reactie en/off anafylactische reactie) op de bij röntgenopname 

gebruikte kleurstof, antibloedplaatjestherapie of materialen van het hulpmiddel inclusief 
polytetrafluorethyleen (PTFE), op polyethyleenglycol (PEG) gebaseerde polymeren, contrastmiddelen, 
fluorethyleenpropyleen (FEP), titanium, nikkel, platinum of iridium; 

• Complicaties op de inbrengplaats en andere vasculaire toegangsplaatsen, zoals infectie, dissectie, 
voorbijgaande koorts, bloeding, pijn, vertraagde genezing, abcesvorming, hematoom, dehiscentie, 
seroom, cellulitis, zenuwletsel/-beschadiging, neuropathie, neuralgie, vasovagale respons, pseudo-
aneurysma, vals anastomotisch aneurysma en arterioveneuze fistels; 



17 

• Impotentie/seksuele disfunctie; 
• Onjuiste stentplaatsing; 
• Onvolledig uitvouwen van stentgraft; 
• Moeilijkheden bij het inbrengen en verwijderen; 
• Lymfatische complicaties en verdere begeleidende problemen, zoals lymfoceel en lymfefistels; 
• Multi-systeem orgaanfalen; 
• Neoplasma; 
• Open chirurgische reparatie; 
• Operatieve en postoperatieve bloeding en hemorragie, en coagulopathie; 
• Paralyse (tijdelijk of permanent), zoals paraplegie, monoplegie, parese, ruggenmergischemie, hemiplegie 

en darm- of blaasincontinentie; 
• Pericarditis; 
• Pneumothorax; 
• Polymeerlekkage met overgevoeligheidsreactie; 
• Mogelijke infectie van de urineweg, systemisch of gelokaliseerd (toegangslocatie), endograft; 
• Occlusie/stenose van prothese; 
• Pseudoaneurysma; 
• Voorvallen met betrekking tot de longen/ademhaling en verdere begeleidende problemen, zoals 

pulmonale insufficiëntie, pneumonie, respiratoire depressie of respiratoir falen, pulmonaal oedeem, 
pulmonale embolie, atelectase en pleura-effusie; 

• Stralingsletsel, late maligniteit; 
• Nierfalen/nierinsufficiëntie; 
• Sepsis; 
• Seroom; 
• Shock; 
• Spinale neurologische uitvalsverschijnselen; 
• Stenose/occlusie van eigen vaten; 
• Chirurgische conversie naar open hersteloparatie; Vaatspasme of vaatletsel/-trauma, waaronder schade 

aan bloedvaten en omringende weefsels, atherosclerotische ulcer, vaatdissectie, perforatie, 
plaquedissectie, stenose, pseudo-aneurysma, occlusie van de vaten, embolisatie, ischemie, verlies van 
weefsel, verlies van ledematen, gangreen, verergerde of opnieuw optreden van claudicatie, oedeem, 
fistels, bloeding, ruptuur en overlijden. 

• Complicaties bij wond of toegangslocatie  

Raadpleeg Hoofdstuk 6.2.7 voor de specifieke ongewenste gebeurtenissen die in de klinische studie zijn 
opgetreden, 

5.2 Rapporteren van incidenten 
Alle incidenten, waaronder ongewenste gebeurtenissen, dienen onmiddellijk aan Endologix te worden 
gerapporteerd. Om een incident te melden, neemt u contact op met uw lokale vertegenwoordiger en/of 
Endologix op (707) 543-8800. 

6. Samenvatting van de klinische informatie  

6.1 Klinisch Onderzoek Alto™ abdominaal stentgraftsysteem 
(Raadpleeg ClinicalTrials.gov, identificatiecode: NCT02949297). 

Het primaire doel van de Amerikaanse centrale studie naar het Alto™ abdominale stentgraftsysteem was het 
evalueren van de veiligheid en effectiviteit van het Alto™ abdominale stentgraftsysteem bij de behandeling 
van proefpersonen met een abdominale aorta-aneurysma (AAA). De studie was een prospectieve, niet-
gerandomiseerde, klinische evaluatie met meerdere locaties en achtereenvolgende aanmeldingen. In totaal 
werden 75 proefpersonen aangemeld op 13 locaties in de Verenigde Staten. 
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6.1.1 Eindpunt 
Het primaire eindpunt werd gedefinieerd als een succesvolle aneurysmabehandeling, een samengesteld 
eindpunt dat als volgt wordt gedefinieerd: 
• Technisch succes; 
• Afwezigheid van endolekkage type I en III na 12 maanden, te beoordelen door een onafhankelijk 

laboratorium; 
• Afwezigheid van migratie van de stentgraft van meer dan 10 mm na 12 maanden (ten opzichte van een 

basislijn na 1 maand), te beoordelen door een onafhankelijk laboratorium; 
• Afwezigheid van AAA-toename van meer dan 5 mm na 12 maanden (ten opzichte van een basislijn van 

1 maand); 
• Afwezigheid van AAA-breuk na 12 maanden; 
• Afwezigheid van conversie naar open hersteloperatie binnen 12 maanden; 
• Afwezigheid van stentstenose, occlusie of knik waarvoor een secundaire ingreep vereist is binnen 

12 maanden; 
• Afwezigheid van trombo-embolische gebeurtenis die wordt veroorzaakt door de stentgraft en waarvoor 

een secundaire ingreep vereist is binnen 12 maanden, en; 
• Afwezigheid van stentbreuk waarvoor een secundaire interventie vereist is binnen 12 maanden. 

Technisch succes was een samengesteld eindpunt dat bestond uit het volgende: 

• Succesvolle plaatsing, gedefinieerd als het vermogen om het implantaat op de beoogde locatie te 
plaatsen zonder de noodzaak van een onverwachte herstelingreep met betrekking tot de plaatsing, met 
behulp van een hulpmiddel anders dan het Alto™ abdominale stentgraftsysteem; 

• Succesvolle en nauwkeurige uitvouwing, gedefinieerd als: 
o uitvouwing van de endovasculaire stent op de geplande locatie; 
o doorgankelijkheid van de endovasculaire stent, afwezigheid van vervormingen van het apparaat 

(bijv. knikken, stent-eversie, verkeerde uitvouwing, verkeerd uitgelijnde uitvouwing) waardoor 
ongeplande plaatsing van een extra hulpmiddel binnen de endovasculaire stentgraft nodig is, en; 

o het succesvol verwijderen van het plaatsingssysteem zonder dat onverwachte corrigerende 
maatregelen in verband met het verwijderen nodig zijn. 

Het primaire eindpunt werd gedefinieerd als behandelsucces na 1 jaar ten opzichte van een prestatiedoel 
van 80%, wat staat voor een klassieke prestatiedrempel van 1 jaar voor EVAR-hulpmiddelen. De primaire 
effectiviteitshypothesen werden gedefinieerd als: 
• H0: π ≤ 80% 
• H1: π > 80%, waarbij π het verwachte succespercentage was van de behandeling na 12 maanden bij 

proefpersonen die met het Alto™-hulpmiddel werden behandeld. Het primaire effectiviteitseindpunt werd 
behaald als de ondergrens van het eenzijdige betrouwbaarheidsinterval van 95% voor π hoger is dan 80%. 

6.1.2 Steekproefgrootte 
De steekproefgrootte van de studie werd berekend op basis van het primaire eindpunt van het succes van 
de behandeling na 12 maanden. Er werd geschat dat 60 proefpersonen met beoordeelbare gegevens na 
1 jaar 80% onderscheidend vermogen zouden leveren om de primaire hypothese te testen (geschat 
behandelsucces van 92,8% na 12 maanden) op het eenzijdige niveau van 0,05. Er werd verwacht dat er 
gedurende 12 maanden 20% van de proefpersonen zou afvallen, wat leidde tot een steekproef van 
75 proefpersonen voor het onderzoek. Het primaire eindpunt na één jaar werd berekend op 
61 beoordeelbare proefpersonen. 

6.1.3 Aanvullende beoordelingen 
Aanvullende beoordelingen waren onder andere: 
• Endolekkage type I en III, te beoordelen door een onafhankelijk laboratorium 
• Endolekkage type III, te beoordelen door een onafhankelijk laboratorium 
• Migratie van de stentgraft van meer dan 10 mm (ten opzichte van een basislijn na 1 maand), 

te beoordelen door een onafhankelijk laboratorium 
• AAA-toename van meer dan 5 mm (ten opzichte van een basislijn van 1 maand) 
• Afname van doorgankelijkheid 
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• Stentfractuur, te beoordelen door een onafhankelijk laboratorium 
• AAA-ruptuur 
• Conversie naar open hersteloperatie 
• Secundaire ingrepen 
• AAA-gerelateerd overlijden 
• Ongewenste gebeurtenissen, ongeacht de ernst of de oorzaak, waaronder: 

o Zeer ernstige ongewenste gebeurtenissen 
o Ernstige ongewenste gebeurtenissen 
o Ongewenste gebeurtenissen gerelateerd aan de procedure 
o Ongewenste gebeurtenissen gerelateerd aan het hulpmiddel 

Een extern onafhankelijk laboratorium werd gebruikt om CT- en röntgenfoto's van het moment van ontslag 
(alleen röntgenfoto's) tot de opvolging na 1 jaar (CT en röntgenfoto's) te beoordelen. Zij beoordeelden de 
volgende ongewenste gebeurtenissen: aneurysmavergroting, endolekkage, stentfractuur, stentgraftmigratie, 
en andere stentgraftgebeurtenissen (stentgraftknikken en stentgraftcompressie), en op verzoek 
angiogrammen.  

Een Clinical Events Comitee (CEC) werd gebruikt om alle aan het hulpmiddel gerelateerde ongewenste 
gebeurtenissen en alle ernstige ongewenste gebeurtenissen te beoordelen en hier uitspraak over te doen, 
ongeacht de relatie met het hulpmiddel. De CEC bepaalde ook welke ongewenste gebeurtenissen 
worden beschouwd als ernstig voor de evaluatie van de primaire (30 dagen) en secundaire (1 jaar) 
veiligheidseindpunten. De commissie bestond uit drie artsen uit meerdere specialismen, die vertrouwd 
waren met het herstel van abdominale aneurysma's. Het CEC heeft een beoordeling verstrekt aan het Data 
Safety Monitoring Board (DSMB). 

De DSMB-commissie werd gebruikt om de veiligheid en de voortgang van de klinische studie te beoordelen 
en was verantwoordelijk voor het beoordelen van de gegevens met betrekking tot het hulpmiddel en de 
proefpersonen. De DSMB heeft onafhankelijke aanbevelingen verstrekt aan de sponsor op basis van zijn 
beoordeling van de gegevens en de input van het CEC. 

6.1.4 Screening en inschrijving van patiënten 
Bij de screening van patiënten werden deze stappen gevolgd: 
1. De locatie heeft toestemming van de proefpersoon volgens hun toestemmingsprocedure. 
2. De locatie heeft de CT van de proefpersoon voorgelegd aan Endologix. 
3. Na ontvangst werden de CT's van de proefpersoon beoordeeld door Endologix Imaging Services. 

Imaging Services evalueerde de anatomische kenmerken van de proefpersoon aan de hand van de 
inclusie-/uitsluitingscriteria en de algemene geschiktheid voor EVAR. Als de proefpersoon niet aan de 
anatomische criteria voldeed, werd deze niet ingeschreven. 

4. Als de proefpersoon voldeed volgens de Imaging Services, werd de CT vervolgens beoordeeld door 
een Case Review Board (CRB). Het CRB bestond uit twee vaatchirurgen. Ten minste één CRB-lid was 
vereist om een casus te beoordelen. De onderzoekers van de locatie ontvingen een permanente 
uitnodiging voor elke CRB-oproep en er werden samenvattingen van de CT-evaluaties verspreid onder 
de onderzoekers van de locatie. Het CRB beoordeelde de screeningsfilms van de proefpersonen op 
algemene vasculaire geschiktheid, zoals een overmatige nektrombus en een gebrek aan proximale 
aortahals.  

5. Als zowel het CRB als de Imaging Services vonden dat de proefpersoon geschikt was, kreeg de locatie 
toestemming gekregen om de proefpersoon in te schrijven. 

In totaal werden 140 proefpersonen gescreend voor deelname aan de studie. 75 proefpersonen werden 
ingeschreven en 65 proefpersonen werden afgewezen. De 65 afgewezen proefpersonen werden door een 
van deze partijen afgewezen: Imaging Services, CRB, of de onderzoeker van de locatie. Vijfentwintig 
proefpersonen werden uitgesloten door Imaging Services (op de kwantitatieve anatomische beoordeling van 
de CT). De meest voorkomende redenen voor uitsluiting van onderzoek door Imaging Services waren het 
niet voldoen aan juxtarenale aorta-hoeking van ≤60º, doorgankelijke iliacale of femorale slagaders die 
endovasculaire toegang mogelijk maken met het Alto™ abdominale stentgraftsysteem, en proximale aorta-
landingszone met een binnenwanddiameter van minimaal 16 mm en maximaal 30 mm op 7 mm onder de 
onderste renale slagader. Negentien proefpersonen werden door het CRB uitgesloten. De meest 
voorkomende redenen voor het uitsluiten van deze patiënten waren: juxta-renale AAA, overtollige trombus in 
de afdichtingszone, smalle eigen vertakking (<18 mm) en een te klein aneurysma. Proefpersonen kunnen op 
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elk moment van het onderzoek worden uitgesloten door de onderzoeker van de locatie. Eenentwintig 
proefpersonen werden uitgesloten door de onderzoekers van de locatie. De meest voorkomende redenen 
waren onder andere: Beslissing van de onderzoeker van de locatie met betrekking tot de anatomie van de 
proefpersoon, de vervolgcapaciteiten van de proefpersoon en de intrekking van de toestemming van de 
proefpersoon. Er waren vier proefpersonen waarvan de onderzoekers vaststelden dat ze om anatomische 
redenen niet geschikt waren voor het onderzoek: bij één proefpersoon was hypogastrische slagaderocclusie 
nodig voor een algemene iliacale aneurysma en de proefpersoon weigerde interne iliacale spoelembolisatie; 
bij één was vereiste zakembolisatie nodig wegens grote lumbale slagaders op de preoperatieve CT; de 
preoperatieve CT-scan van één proefpersoon wees erop dat de hogere RRA dominant was, terwijl op het 
angiogram de rechternier zowel door de hogere als lagere RRA’s gevoed werd en daarom werd een 
alternatief AAA-hulpmiddel overwogen; en de arts bepaalde dat één proefpersoon geen goede 
vervolgmogelijkheden zou hebben. 

6.1.4.1 Patiënten 
Patiënten die voor deze studie zijn ingeschreven, hadden een infrarenale aorta-aneurysma dat aan de 
volgende anatomische kenmerken voldeed: 

• Doorgankelijke iliacale of femorale slagaders die endovasculaire toegang mogelijk maakten met het 
Alto™ abdominale stentgraftsysteem 

• Proximale aorta-landingszone met een binnenwanddiameter van minimaal 16 mm en maximaal 30 mm 
op 7 mm onder de onderste renale slagader. 

• Voldoende distale iliacale landingszone een binnenwanddiameter van minimaal 8 mm en maximaal 
25 mm. 

• Voldoende distale iliacale landingszone met een lengte van ten minste 10 mm. De resulterende reparatie 
moet de doorgankelijkheid in ten minste één hypogastrische slagader garanderen. 

• De afstand van de meest distale renale slagader tot de meest superieure interne iliacale slagader 
bedroeg ten minste 125 mm. 

• Juxtarenale aortahoeking van < 60 graden als de proximale nek ≥ 7 mm is en ≤ 45 graden als de 
proximale nek < 7 mm is. 

Patiënten werden van het onderzoek uitgesloten als ze aan de volgende anatomische of fysiologische 
kenmerken voldeden: 
• Aanzienlijke trombus van maximaal 8 mm dikte; op elk punt langs de aortawand ter hoogte van 7 mm 

onder de onderste renale slagader,  
• De diameter van de aortavertakking die, volgens de arts, de doorstroming van de iliacale poten in gevaar 

zou brengen. 
• aneurysma dissecans 
• acuut gescheurd aneurysma 
• bekende thoracale aorta-aneurysma of -dissectie 
• geschiedenis van bindweefselaandoeningen (bijvoorbeeld het syndroom van Marfan of het syndroom 

van Ehler's-Danlos) 
• geschiedenis van bloedingsstoornissen of weigering van bloedtransfusies 
• Dialyseafhankelijk nierfalen of een basisserumcreatininegehalte van >2,0 mg/dl 
• bekende overgevoeligheid of contra-indicatie voor antistolling of contrastmedia die niet geschikt waren 

voor voorbehandeling 
• bekende allergie of intolerantie voor polytetrafluorethyleen (PTFE), polymeren op basis van PEG, 

gefluoreerd ethyleenpropyleen (FEP) of nitinol/nikkel 
• beperkte levensverwachting van minder dan 1 jaar 
• andere medische, sociale of psychologische aandoeningen die naar het oordeel van de onderzoeker de 

behandeling vooraf, de vereiste behandeling en de procedures en evaluaties na afloop van de 
behandeling onmogelijk maken 
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Alle patiënten die aan deze studie deelnamen, voldeden aan deze selectiecriteria op basis van een klinische 
beoordeling van de onderzoeker en van CT-evaluaties van de anatomische criteria door Endologix Imaging 
Services, met aanvullende input van het Case Review Board. 

6.2 Studieresultaten 
6.2.1 Verantwoording en opvolging proefpersonen 
Honderd procent (100%) van de in aanmerking komende proefpersonen voltooide de opvolging na 1 maand 
(75/75) en na 6 maanden (72/72). Na 1 jaar bedroeg het nalevingspercentage van de bezoeken 98,5% 
(67/68) voor de in aanmerking komende proefpersonen. 

89,7% (61/75) tot 94,1% (64/75) (afhankelijk van de metriek die wordt beoordeeld) van de proefpersonen had 
een adequate eenjarige beeldvorming zoals beoordeeld door het externe laboratorium. Twee proefpersonen 
trokken zich terug voor de opvolging na zes maanden maar na de opvolging na 1 maand, 1 proefpersoon trok 
zich terug voor de opvolging na 1 jaar maar na de opvolging na 6 maanden, 1 proefpersoon overleed voor de 
opvolging na 6 maanden maar na de opvolging na 1 maand, 2 proefpersonen overleden voor de opvolging na 
1 jaar maar na de opvolging na 6 maanden en er werd 1 conversie gemeld voor het opvolgingsbezoek na 
1 jaar maar na de opvolging na 6 maanden. Er waren geen conversies die resulteerden in peri-operatief 
overlijden. Eén proefpersoon is niet opgevolgd na het opvolgvenster van 1 jaar. Tabel 3 geeft een 
gedetailleerd overzicht van de verantwoording en de opvolging van proefpersonen. De getallen in tabel 3 en in 
de volgende hoofdstukken geven proefpersonen weer van wie gegevens beschikbaar waren om de relevante 
parameters te beoordelen. 
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Tabel 3 Onderwerp en beeldverantwoording tot en met opvolgbezoek na 12 maanden (Alto™-behandelingsgroep) 
 Naleving van de beeldonderzoeken  

 CT Röntgen  
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Operatief 75 75 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 68 
(90,7%) 

68 
(90,7%) 68 (90,7%) 0 0 0 0 

1 maand 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 maand 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 jaar 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 

* In aanmerking komend voor opvolging = Proefpersonen met opvolging + Achterstallig + Gemist bezoek. Omvat geen proefpersonen die nog geen opvolging hebben gehad, voor wie nog 
geen bezoek gepland is, eerder zijn overleden, een conversie hebben ondergaan en die niet zijn opgevolgd (LTF) of zijn teruggetrokken (WD). 

† Proefpersonen zonder opvolgingsbezoek maar nog niet in het volgende venster 
‡ Proefpersonen zonder opvolgingsbezoek en momenteel in het volgende venster 
¥ Proefpersonen die zich momenteel in het venster bevinden, maar van wie de gegevens nog niet beschikbaar zijn 
€ Proefpersonen die zich nog niet in het venster bevinden 
§ Deze aantallen weerspiegelen het aantal proefpersonen met adequate beeldvorming zoals bepaald door Core Lab. 
** Deze ene proefpersoon werd geclassificeerd als achterstallig omdat de uittreding op postoperatieve dag 455 plaatsvond en de persoon daarom werd geacht te zijn ingeschreven tijdens de 

1 jaar durende opvolgingsperiode. Aangezien er na een jaar geen opvolgingsvensters beschikbaar waren, wordt de status niet geclassificeerd als een gemist bezoek. 
@ Binnen elk bezoekvenster worden voor Uitgevoerd op locatie en de 4 variabelen onder Adequate beeldvorming het aantal In aanmerking komende proefpersonen gebruikt als noemer. 

Soms kan het aantal proefpersonen met adequate beeldvorming voor een specifieke variabele hoger of lager zijn dan het aantal onder Uitgevoerd op locatie, omdat voor deze laatste alleen 
beelden van het vereiste type worden geteld (CT met contrast of CT zonder contrast + duplex Ultrasound). Zo kan een locatie geen CT ontvangen, maar toch een echo maken. Dit werd niet 
beschouwd als een conform beeldvormingsbezoek voor de locatie en daarom werd het niet meegeteld in de kolom Uitgevoerd op locatie. Toch kan er nog steeds voldoende informatie zijn 
voor specifieke variabelen zoals de grootte van de zak. Daarom werd het beeld meegeteld in de kolommen waar de te evalueren informatie werd verzameld. 

# De kolom Beoordeeld door laboratorium geeft het aantal CT-scans/echo's weer die beoordeeld zijn door het laboratorium. en gebruikt het aantal adequate afbeeldingen binnen de kolom 
Uitgevoerd op locatie als noemer. Soms werden er meer beelden beoordeeld door het laboratorium dan het aantal conforme beelden dat door de locatie werd ontvangen. 

$ Een proefpersoon werd geregistreerd met alleen een echo en geen CT-scan na 1 jaar (het laboratorium beoordeelde de echo). Bij een andere proefpersoon werd geen CT met contrast 
geregistreerd door de locatie in de dataset, maar het laboratorium beoordeelde een CT-scan zonder contrast. Het percentage was groter dan 100% voor het bezoek na 1 jaar omdat twee 
proefpersonen niet het vereiste beeldvormingstype hadden, maar onder Beoordeeld door laboratorium werden geschaard. 
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6.2.2 Demografische gegevens  
De basisgegevens met betrekking tot de demografie van de proefpersonen zijn samengevat in Tabel 4. 
De meeste proefpersonen die aan het onderzoek deelnamen waren mannen 93% (70/75) en ouderen 
(gemiddelde leeftijd: 73 jaar). Met betrekking tot ras/etniciteit waren 77% (58/75) van de proefpersonen 
blank/niet Spaans of Latino, 15% (11/75) onbekend/niet Spaans of Latino, 1% (1/75) was blank/Spaans 
of Latino, en 1% (1/75) zwart of Afrikaans-Amerikaans/niet Spaans of Latino. 

Tabel 4: Demografische gegevens proefpersonen 

Variabele Statistiek Alto™-
behandelingsgroep 

 N 75 

Leeftijd (jaren) Gemiddelde ± std 73 ± 7 

Berekende lichaamsmassa-index (BMI), (kg/m2) Gemiddelde ± std 30 ± 7 

Geslacht
  

Man % (n/N) 93% (70/75) 

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

Ras/etniciteit 

Blank/Niet Spaans of Latino % (n/N) 77% (58/75) 

Blank/Spaans of Latino % (n/N) 1% (1/75) 

Zwart of Afro-Amerikaans/Niet 
Spaans of Latino % (n/N) 1% (1/75) 

Onbekend/Niet Spaans of Latino % (n/N) 15% (11/75) 

Onbekend/Spaans of Latino % (n/N) 1% (1/75) 

Onbekend/Onbekend % (n/N) 4% (3/75) 

6.2.3 Basisgegevens medische geschiedenis 
De basisgegevens met betrekking tot de medische geschiedenis van de proefpersonen zijn samengevat 
in Tabel 5. Bij de proefpersonen was sprake van de typische comorbiditeiten die worden waargenomen 
bij AAA-patiënten, zoals hypertensie 83% (62/75), hyperlipidemie 76% (57/75), en rookgeschiedenis 75% 
(56/75). De proefpersonen werden ingedeeld aan de hand van de criteria van de American Society of 
Anesthesiology (ASA), met als meest voorkomende criteria ASA-klasse III en IV 93% (70/75). 

Tabel 5: Medische geschiedenis proefpersonen 

Variabele 
Alto™-

behandelingsgroep 
% (n/N) 

ASA-klasse 
1/2 5 (7%) 

3/4 70 (93%) 

Geschiedenis van cardiovasculaire aandoeningen 72/75 (96%) 

Coronaire hartaandoening 35/75 (47%) 

Hartklepaandoening 11/75 (15%) 

Angina pectoris of pijn op de borst 5/75 (7%) 

Cardiomyopathie 3/75 (4%) 

Congestief hartfalen 6/75 (8%) 

Myocardinfarct 11/75 (15%) 

Hartritmestoornissen 17/75 (23%) 

Hypertensie 62/75 (83%) 
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Variabele 
Alto™-

behandelingsgroep 
% (n/N) 

Hypotensie 0 (0%) 

Hyperlipidemie 57/75 (76%) 

Geschiedenis van perifere vasculaire, beroerte en aneurysma 75/75 (100%) 

Perifere vasculaire aandoening 13/75 (17%) 

Aandoening aan de halsslagader 6/75 (8%) 

Transient Ischaemic Attack (TIA) 4/75 (5%) 

Beroerte 0 (0%) 

Familiegeschiedenis van aneurysma's 9/75 (12%) 

Geschiedenis van longaandoeningen 71/75 (95%) 

Tabaksgebruik (momenteel) 15/75 (20%) 

Tabaksgebruik (vroeger) 56/75 (75%) 

COPD 27/75 (36%) 

Geschiedenis van gastro-intestinale, urogenitale en reproductieve 
aandoeningen 49/75 (65%) 

Nierinsufficiëntie 5/75 (7%) 

Endocriene aandoeningen 31/75 (41%) 

Diabetes (type II) 22/75 (29%) 

Hematologische aandoeningen 9/75 (12%) 

Bloedarmoede 5/75 (7%) 

Psychosociale aandoeningen 11/75 (15%) 

Depressie 7/75 (9%) 

Alcoholgebruik 3/75 (4%) 

Andere belangrijke medische geschiedenis 26/75 (35%) 

6.2.4 Basisgegevens vasculaire kenmerken 
De basisgegevens werden uitsluitend gerapporteerd door Imaging Services. Tabel 6 geeft de 
basisgegevens van de vasculaire kenmerken van de onderzoekspopulatie weer. 

Alle proefpersonen die voor deze studie werden ingeschreven, voldeden aan de inclusiecriteria op basis 
van CT-metingen van Imaging Services. De gemiddelde AAA-diameter was 51,7 mm, met een 
gemiddelde proximale halslengte van 27,9 mm. Uitwendige iliacale diameters waren 8,2 ± 1,7 mm aan de 
linkerkant, en 8,1 ± 1,5 mm aan de rechterkant. 
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Tabel 6: Vasculaire kenmerken 

Variabele Statistiek N Alto™-
behandelingsgroep* 

Juxtarenale hoek (°)  75 23,1 ± 18,7 

Aortadiameter onderste renale - 35 mm 1 

Min (mm) 75 25,0 ± 2,3 

Max (mm) 75 26,6 ± 2,4 

Gemiddeld (mm) 75 25,9 ± 2,3 

Aortadiameter onderste renale (of beoogde positie) 

Min (mm) 75 21,8 ± 2,5 

Max (mm) 75 23,2 ± 2,6 

Gemiddeld (mm) 75 22,5 ± 2,5 

Aortadiameter onderste renale + 7 mm 

Min (mm) 75 21,8 ± 2,3 

Max (mm) 75 23,0 ± 2,7 

Gemiddeld (mm) 75 22,4 ± 2,4 

Verandering van onderste renale naar onderste renale+7 (%)  75 0,0 ± 7,2 

Aortadiameter onderste renale + 10 mm 

Min (mm) 75 21,8 ± 2,5 

Max (mm) 75 23,4 ± 2,8 

Gemiddeld (mm) 75 22,6 ± 2,5 

Maximale zakdiameter (mm)  75 51,7 ± 6,6 

 <40 mm#  4 5% 

 ≥40, <50 mm  23 31% 

 ≥50, <60 mm  40 53% 

 ≥60 mm  8 11% 

Eigen vertakking  
Min (mm) 74 20,1 ± 5,1 

Max (mm) 74 26,2 ± 6,7 

Dwarsdoorsnede van aangrenzend normaal aortasegment (mm)  27 22,7 ± 4,1 

Halslengte (mm)  75 27,9 ± 13,7 
Afstand van de meest distale renale slagader tot de meest 
superieure linker interne iliacale slagader (mm)  75 182,5 ± 24,7 

Afstand van de meest distale renale slagader tot de meest 
superieure rechtse interne iliacale slagader (mm)  75 181,2 ± 21,0 

Onderste renale tot aortavertakkingen (mm)  75 110,9 ± 13,1 

Rechter distale iliacale diameter  

Min (mm) 75 15,8 ± 3,8 

Max (mm) 75 17,1 ± 4,0 

Gemiddeld (mm) 75 16,5 ± 3,9 

Rechter externe iliacale diameter 

Min (mm) 75 7,6 ± 1,6 

Max (mm) 75 8,7 ± 1,6 

Gemiddeld (mm) 75 8,1 ± 1,5 

Linker distale iliacale diameter 

Min (mm) 75 15,1 ± 3,0 

Max (mm) 75 16,4 ± 3,3 

Gemiddeld (mm) 75 15,8 ± 3,1 

Linker externe iliacale diameter 

Min (mm) 75 7,6 ± 1,9 

Max (mm) 75 8,7 ± 1,6 

Gemiddeld (mm) 75 8,2 ± 1,7 
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Variabele Statistiek N Alto™-
behandelingsgroep* 

Linker distale iliacale landingszone (mm)  75 49,1 ± 18,7 

Rechter distale iliacale landingszone (mm)  75 50,1 ± 20,7 

SIR-verkalkingsgraad2  Verkalking 0% van de omtrek  14 19% 

 Verkalking <25% van de omtrek  49 65% 

 Verkalking 25-50% van de omtrek  11 15% 

 Verkalking >50% van de omtrek  1 1% 

SIR-trombusgraad2  Trombus 0% van de omtrek  27 36% 

 Trombus <25% van de omtrek  16 21% 

 Trombus 25-50% van de omtrek  18 24% 

 Trombus >50% van de omtrek  14 19% 
*De resultaten worden weergegeven als gemiddelde ± SD (min, max) [med] of % van de totale respondenten. 
# 4 patiënten werden ingeschreven met een AAA-diameter van <40 mm. Al deze vier patiënten werden ingeschreven 
onder Rev A (onder Rev A was dit geen uitzonderingscriterium). Hierna is het protocol gewijzigd onder Rev B, waarbij 
proefpersonen met een AAA-diameter <40 niet konden worden ingeschreven. Er werden geen andere proefpersonen 
met een AAA-diameter <40 ingeschreven in de studie nadat de corrigerende memo werd verstuurd. 
1 Gegevens verstrekt door beeldvorming op de locatie 
2 Proximale nekverkalking en trombusscore: Hoeveelheid calcium en/of trombus in de dwarsdoorsnede van de 
doellocatie van de afsluitring (OR+4 tot IR+10). 

6.2.5 Geïmplanteerde/gebruikte hulpmiddelen 
In totaal werden tijdens de eerste implantatieprocedure 75 aortahoofdgedeelten,155 iliacale poten en 
7 iliacale verlengingen geïmplanteerd bij 75 proefpersonen. Het ontwerp van dit hulpmiddel vereist het 
implanteren van ten minste één aortahoofdgedeelte en twee iliacale poten. Extra iliacale poten en iliacale 
verlengstukken kunnen worden gebruikt om het hulpmiddel te verlengen, waar aangegeven. 
Vier proefpersonen hadden een bilaterale pootverlenging. Vier proefpersonen hadden een unilaterale 
pootverlenging (drie aan de linkerkant en één aan de rechterkant). Er werden zeven iliacale verlengingen 
gebruikt, en er werden vijf iliacale poten gebruikt als verlenging. Bij één proefpersoon werd op dag 48 
een ballonexpandeerbare stent geïmplanteerd om een endolekkage type Ia te behandelen. 

Het overzicht van de geïmplanteerde Alto™-componenten wordt weergegeven in Tabel 7. Het totale 
aantal Alto™- hulpmiddelen dat in elke proefpersoon werd geïmplanteerd, wordt weergegeven in 
Tabel 8. 

Tabel 7: Overzicht van de geïmplanteerde Alto™-componenten 
Alto™-componenten Alto™-behandelingsgroep % (n/N) 
Aortahoofdgedeelte 100% (75/75) 

Ipsilaterale poot 100% (75/75) 

Contralaterale poot 100% (75/75) 

Iliacale verlenging 9,3% (7/75) 

Ipsi/contra poot gebruikt als verlengstuk 7,0% (5/75) 

Drie proefpersonen ontvingen embolisatiespiralen tijdens de initiële procedure: bij twee proefpersonen 
werd een spiraal geplaatst in de linker renale slagaders en bij één proefpersoon werd een spiraal 
geplaatst in de interne iliacale/hypogastrische slagader. Er werd een zelfexpandeerbare stent geplaatst 
in de externe iliacale slagader wegens stenose en dissectie. 

Het gebruik van het hulpmiddel op basis van de grootte wordt weergegeven in Tabel 8 hieronder. 
Er werden 75 aortahoofdgedeelten, 155 iliacale poten en 7 iliacale verlengingen geïmplanteerd.  
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Tabel 8: Distributie van geïmplanteerde hulpmiddelformaten 

Type hulpmiddel Diameter 
(mm) 

Alto™-behandelingsgroep % 
(n/N) 

Aortahoofdgedeelte 
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) 

Iliacale poot 
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) 

Iliacale verlenging 
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) 
* Vijf iliacale poten werden gebruikt als verlenging. 

Het aortahoofdgedeelte van het Alto™ abdominale stentgraftsysteem was 80 mm lang. De iliacale poten 
waren beschikbaar in 5 lengtes (80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm en 160 mm), en de iliacale 
verlenging was 45 mm lang zoals beschreven in Hoofdstuk 9 (Levering).  

6.2.6 Informatie acute procedure 
De volgende secundaire eindpunten van klinisch nut zijn verzameld en worden weergegeven in Tabel 9. 
Bilaterale percutane toegang werd bereikt in 90,7% (68/75) van de proefpersonen en voor 33,3% (25/75) 
van de proefpersonen was geen algehele narcose nodig. De endovasculaire procedure duurde 
gemiddeld 90 minuten met minimaal bloedverlies (gemiddeld: 52,5 mL). Er is een kort ziekenhuisverblijf 
vereist (gemiddeld: 1,3 dagen). 26,7% van de proefpersonen (20/75) werd opgenomen op de IC. 
De proefpersonen die werden opgenomen op de IC, verbleven daar gemiddeld 0,9 dagen. 
De gemiddelde fluoroscopietijd was 20 minuten. Technisch succes (succesvol inbrengen, uitvouwen 
en verwijderen van het hulpmiddel) werd in 100% van de gevallen bereikt. 
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Tabel 9: Informatie over de procedure 

Variabele Statistiek* Alto™-
behandelingsgroep 

Totale proceduretijd (min) N 75 

 Mediaan 90 

 Min, max 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) 

Geschat bloedverlies tijdens de procedure (mL) N 72 

 Mediaan 52,5 

 Min, max 10, 1000 

Duur van het ziekenhuisverblijf (dagen) N 75 

Mediaan 1,3 

Min, max 0,2, 20,2 

Duur van het verblijf op de IC (voor personen die 
werden opgenomen op de IC, in dagen) 

N 20 

Mediaan 0,9 

Min, max 0,6, 1,3 

Type anesthesie N 75 

 Algemeen % (n/N) 66,7% (50/75) 

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

 Lokaal met bewuste sedatie % (n/N) 32,0% (24/75) 

Totale anesthesietijd (min) N 50 

 Mediaan 147 

 Min, max 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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Variabele Statistiek* Alto™-
behandelingsgroep 

Fluoroscopietijd (min) N 75 

 Mediaan 20 

 Min, max 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) 

Toegang tot het aortahoofdgedeelte N 75 

Percutaan % (n/N) 94,7% (71/75) 

Incisie % (n/N) 5,3% (4/75) 

Technisch succes@ % (n/N) 100% (75/75) 
*De resultaten worden weergegeven als mediaan (min, max) of als % van de totale respondenten. 
@ Technisch succes wordt gedefinieerd als: 

• Succesvolle plaatsing, gedefinieerd als het vermogen om het implantaat op de beoogde locatie te plaatsen 
zonder de noodzaak van een onverwachte herstelingreep met betrekking tot de plaatsing, met behulp van 
een hulpmiddel anders dan het Alto™ abdominale stentgraftsysteem. 

• Succesvolle en nauwkeurige uitvouwing, gedefinieerd als: 
o uitvouwing van de endovasculaire stent op de geplande locatie 
o doorgankelijkheid van de endovasculaire stent, afwezigheid van vervormingen van het apparaat (bijv. 

knikken, stent-eversie, verkeerde uitvouwing, verkeerd uitgelijnde uitvouwing) waardoor ongeplande 
plaatsing van een extra hulpmiddel binnen de endovasculaire stentgraft nodig is 

• Het succesvol verwijderen van het plaatsingssysteem zonder dat onverwachte corrigerende maatregelen in 
verband met het verwijderen nodig zijn. 

Eén proefpersoon verbleef in totaal 20,2 dagen in het ziekenhuis. Deze persoon werd één dag voor de 
geplande AAA-reparatie in het ziekenhuis opgenomen vanwege een val. De proefpersoon had wat 
complicaties door de val en moest in het ziekenhuis blijven. De proefpersoon onderging de procedure 
op dag 15 van het verblijf in het ziekenhuis. De proefpersoon was een 73-jarige man met HTN, HLD, 
tabaksgebruik, morbide obesitas, diabetes, perifere vaataandoeningen en ASA III die een succesvolle 
implantatie van het Alto™ stent-graftysteem onderging in een infrarenale aorta-aneurysma van 65,6 mm. 
Tijdens de procedure verloor de proefpersoon 1 liter bloed door toegangsproblemen die resulteerden in 
een chirurgische ingreep en een PRBC-transfusie van 2u. Ondanks een lastig pre-operatief traject was er 
geen sprake van postoperatieve complicaties en werd de proefpersoon op postoperatieve dag 5 in goede 
conditie ontslagen. De gebeurtenis werd door zowel de locatie als de CEC beoordeeld als niet 
gerelateerd aan het hulpmiddel. De proefpersoon heeft de opvolging van de studie met succes afgerond 
en heeft de studie na het opvolgingsbezoek na 1 jaar verlaten. 

6.2.7 Studieresultaten veiligheid 
6.2.7.1 Ernstige ongewenste gebeurtenissen (MAE's) gedurende 365 dagen 
Secundaire veiligheidseindpunten omvatten ernstige ongewenste gebeurtenissen en de afzonderlijke 
componenten gedurende 1 jaar. De incidentie van MAE's tot 365 dagen (Tabel 10) bij proefpersonen die 
met het Alto™-hulpmiddel werden behandeld was 10,7% (8/75). Bij geen enkele proefpersoon vond meer 
dan een gebeurtenis plaats. Bij drie proefpersonen was sprake van ischemie van de darm op 
respectievelijk 1, 5 en 5 dagen na de operatie. Alle drie de gevallen van darmischemie werden 
beoordeeld als zijnde gerelateerd aan de procedure en niet gerelateerd aan het hulpmiddel. Volgens de 
CEC was bij twee van de proefpersonen sprake van anatomische factoren waardoor ze wellicht 
vatbaarder waren voor deze gebeurtenis. Een proefpersoon met darmischemie hoefde niet te worden 
behandeld. Voor één proefpersoon was een colonoscopie en een vloeibaar dieet noodzakelijk. Bij één 
proefpersoon werd een angioplastiek van de SMA (aa. mesenterica superior) gestart, maar deze werd 
niet voltooid vanwege problemen met de doorgang van de katheters naast de suprarenale steunen en 
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een drukgradiënt van 18 mm. De symptomen van de proefpersoon verdwenen vervolgens. Alle drie de 
proefpersonen die darmischemie hebben meegemaakt, hebben de studie na 1 jaar met succes afgerond. 

Er was één proefpersoon bij wie op postoperatieve dag 0 sprake was van een procedureel bloedverlies van 
meer dan 1000 ml. Het Clinical Events Committee (CEC) oordeelde dat dit proceduregerelateerd was en 
geen verband hield met het hulpmiddel. Er werden drie sterfgevallen gemeld in het onderzoek. Een van de 
proefpersonen overleed op postoperatieve dag 97 door onbekende oorzaak. Eén proefpersoon overleed op 
postoperatieve dag 225 aan longkanker en een andere proefpersoon overleed op postoperatieve dag 248 
aan complicaties van een extremiteitstrauma. Alle drie de sterfgevallen werden beoordeeld als niet 
procedure- of hulpmiddelgerelateerd. Er was een proefpersoon die een myocardinfarct kreeg (dat niet tot de 
dood leidde) op postoperatieve dag 225. Deze gebeurtenis werd beoordeeld als zijnde niet gerelateerd aan 
het hulpmiddel of de procedure. De proefpersoon heeft de studie afgerond. Er zijn geen gevallen van 
verlamming, nierfalen, ademhalingsproblemen of beroerte gemeld.  

Tabel 10: MAE's gedurende 365 dagen 

Ernstige ongewenste gebeurtenissen ≤ 30 dagen 31 dagen-1 jaar Totaal binnen jaar 1 
Proefpersonen met ≥1 MAE 5,3% (4/75) 5,3% (4/75) 10,7% (8/75) 

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

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

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

Verlamming (met uitzondering van 
paraparese) 

0% 0% 0% 

Nierfalen (met uitzondering van 
nierinsufficiëntie) 

0% 0% 0% 

Ademhalingsproblemen 0% 0% 0% 

Beroerte (met uitzondering van TIA) 0% 0% 0% 

Procedureel bloedverlies ≥ 1000 cc 1,3% (1/75) 0% 1,3% (1/75) 

6.2.7.2 Overlijden door alle oorzaken gedurende 365 dagen 
De tabellen 11-12 geven de resultaten weer van overlijden door alle oorzaken. Het totale 
overlijdenspercentage gedurende 365 dagen na de behandeling bedroeg 4,0% (3/75). De drie 
sterfgevallen deden zich alle drie voor na 30 dagen na de procedure, op dag 97, 225 en 248. 
De sterfgevallen waren te wijten aan een onbekende oorzaak (dag 97), longkanker (dag 225) en 
complicaties van extremiteitstrauma's (dag 248). Alle sterfgevallen werden door de CEC beoordeeld als 
zijnde niet gerelateerd aan het hulpmiddel en de procedure. Afwezigheid van overlijden werd geschat 
op 100% op 30 dagen, 98,7% op 180 dagen en 95,9% op 365 dagen. Er waren geen AAA-gerelateerde 
sterfgevallen in het onderzoek gedurende 365 dagen. 

Tabel 11: Overlijden door alle oorzaken gedurende 365 dagen 

Variabele ≤ 30 dagen 31-365 dagen 0-365 dagen 
Overlijden (alle oorzaken) 0% 4,0% (3/75) 4,0% (3/75) 
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Tabel 12: Afwezigheid van overlijden gedurende 365 dagen: Kaplan-Meier-schatting 
Variabele Behandeling tot 30 dagen 31 tot 180 dagen 181 tot 365 dagen 

Aantal risicopatiënten1 75 75 73 

Aantal gebeurtenissen2 0 1 2 

Aantal gecensureerd3 0 1 33 

Kaplan-Meier-schatting4 100 98,7 95,9 

Standaardafwijking 0 1,3 2,3 
1 Aantal risicoproefpersonen aan het begin van het interval 
2 Alle gebeurtenissen binnen het tijdsinterval 
3 De proefpersonen worden gecensureerd op de huidige postoperatieve dag vanaf de datum van de gegevenssnede, na 

voltooiing van het onderzoek, of bij het verlaten van het onderzoek of bij niet langer opvolgen 
4 Schatting aan het einde van het tijdsinterval 

6.2.8 Studieresultaten effectiviteit 
6.2.8.1 Succes van de behandeling 
Het primaire eindpunt heeft de vooraf gedefinieerde prestatiedoelstelling van 80% gehaald. 
Het percentage succesvolle aneurysmabehandelingen tot na 1 jaar was 95,1% (58/61) (Tabel 13). 
Een eenzijdig Clopper-Pearson-betrouwbaarheidsinterval van 95% werd gebruikt voor het 
succespercentage van de behandeling zoals in de studie wordt weergegeven. De ondergrens van dit 
betrouwbaarheidsinterval werd vergeleken met het prestatiedoel om de nulhypothese te evalueren dat 
het verwachte succespercentage van de behandeling minder dan of gelijk was aan 80%. De 
nulhypothese werd verworpen gezien de ondergrens van 90%. De gegevens ondersteunden daarom de 
alternatieve hypothese dat het succes van de behandeling groter was dan 80%.  

Tabel 13: Primair eindpunt: Succes van de behandeling 

Variabele 
Alto™-

behandelingsgroep % 
(n/N) 

Lagere eenzijdige 
vertrouwenslimiet 

van 95%* 
Prestatiedoel Studie-eindpunt 

Succes van de 
behandeling  95,1% (58/61) 87,8% 80% MET 

* Exact (Clopper-Pearson) betrouwbaarheidsinterval 

Omdat 14 van de 75 proefpersonen in de studie waren ingeschreven, maar niet over de juiste informatie 
beschikten om het primaire eindpunt te evalueren, werd een post-hoc gevoeligheidsanalyse uitgevoerd 
om de Kaplan-Meier-schatting van het primaire eindpunt te berekenen. De Kaplan-Meier-schatting van 
het primaire eindpunt geeft een 96,8% mislukkingsvrijheid weer na 1 jaar, wat vergelijkbaar is met het 
vooraf gespecificeerde primaire analyseresultaat van 95,1%.  

Het primaire eindpunt is een samenstelling van proceduretechnisch succes, en de afwezigheid van breuk, 
conversie, secundaire interventies voor stenose, occlusie, trombo-embolische gebeurtenis, stentfractuur of 
knik binnen 1 jaar, evenals de afwezigheid van beeldvormingsbevindingen binnen het beeldvormingsvenster 
van 12 maanden (uitbreiding van de zak van >5 mm, stentmigratie van >10 mm tot 1 jaar, en endolekkage 
type I of III). Er waren drie proefpersonen die het hieronder gedefinieerde eindpunt niet haalden (Tabel 14). 
Een proefpersoon onderging een conversie naar open reparatie op dag 273 na de implantatie, als gevolg van 
een infectie van het hulpmiddel. Bij nog een proefpersoon werd een aneurysma-expansie (5,9 mm) 
vastgesteld binnen het beeldvormingsvenster van 1 jaar. De CEC oordeelde dat deze expansie waarschijnlijk 
werd veroorzaakt door een endolekkage type II. Bij nog een proefpersoon was sprake van een endolekkage 
type IA tijdens de opvolging na 30 dagen. Deze werd vervolgens gecorrigeerd door een ballonexpandeerbare 
stent op postoperatieve dag 48. De CEC oordeelde dat de gebeurtenis te maken had met het hulpmiddel. 
De proefpersoon heeft de studie met succes afgerond. De Kaplan-Meier-schatting voor endolekkage type IA 
wordt apart behandeld. 
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Tabel 14: Behandeling succesvol tot 1 jaar 

Uitslag Resultaat Vergelijker 

 (n=61)  

Totaal aantal proefpersonen met succesvolle 
behandeling 58 (95,1%) 80% 

Totaal aantal proefpersonen met mislukte 
behandeling 3 (4,9%)  

Proceduretechnische mislukking 0 (0,0%)  

Aneurysmaruptuur 0 (0,0%)  

Conversie naar open hersteloperatie 1 (1,6%)  

Secundaire ingrepen 0 (0,0%)  

Uitbreiding van de aneurysmazak 1 (1,6%)  

Klinisch significante migratie 0 (0,0%)  

Endolekkage type I* 1 (1,6%)  

Endolekkage type III 0 (0,0%)  
*Bij een proefpersoon was sprake van een endolekkage type IA tijdens de opvolging na 30 dagen. Deze werd 
vervolgens gecorrigeerd door een ballonexpandeerbare stent (secundaire interventie) op postoperatieve dag 48. 

6.2.8.2 Technisch succes 
Het technische succes wordt weergegeven in Tabel 15. Technisch succes werd verkregen bij 100% 
(75/75) van de patiënten, en er was geen enkele storing van het hulpmiddel (zoals een polymeerlek) 
tijdens het inbrengen wat het technisch succes kon verhinderen. 

Tabel 15: Effectiviteit eindpunt: Component technisch succes 

Technisch succes 100% (75/75) 

Succesvol inbrengen* 100% (75/75) 

Succesvol uitvouwen** 100% (75/75) 

Succesvol verwijderen# 100% (75/75) 
* Succesvolle plaatsing, gedefinieerd als het vermogen om het implantaat op de 
beoogde locatie te plaatsen zonder de noodzaak van een onverwachte 
herstelingreep met betrekking tot de plaatsing, met behulp van een hulpmiddel 
anders dan het Alto™ abdominale stentgraftsysteem. 
**Succesvolle en nauwkeurige uitvouwing, gedefinieerd als: 

o uitvouwing van de endovasculaire stent op de geplande locatie 
o doorgankelijkheid van de endovasculaire stent, afwezigheid van 

vervormingen van het apparaat (bijv. knikken, stent-eversie, verkeerde 
uitvouwing, verkeerd uitgelijnde uitvouwing) waardoor ongeplande plaatsing 
van een extra hulpmiddel binnen de endovasculaire stentgraft nodig is 

# Het succesvol verwijderen van het plaatsingssysteem zonder dat onverwachte 
corrigerende maatregelen in verband met het verwijderen nodig zijn. 
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6.2.8.3 Integriteit van het hulpmiddel 
De integriteit van de stentgraft werd door het laboratorium geëvalueerd met behulp van abdominale 
röntgenfoto's tijdens regelmatig geplande vervolgbezoeken. Eventuele gebroken stents en andere 
problemen die de integriteit van de stent in gevaar konden brengen, werden gemeld. De abdominale 
röntgenfoto tijdens ontslag of na 1 maand diende als basis voor alle evaluaties van de integriteit van 
de stent. Verlies van stentintegriteit werd berekend als het aantal proefpersonen met verlies van 
stentintegriteit gedeeld door het aantal proefpersonen met adequate beeldvorming om het eindpunt te 
beoordelen. Het laboratorium meldde geen breuken van het hulpmiddel of andere problemen die de 
integriteit van de stent op enig moment in gevaar konden brengen. 

6.2.8.4 Migratie 
Migratie werd gedefinieerd als bewijs van proximale of distale beweging van de stentgraft van >10 mm 
ten opzichte van vaste anatomische oriëntatiepunten. Spiraalvormige CT-beelden zullen worden gebruikt 
om de migratie te bepalen tijdens regelmatig geplande vervolgbezoeken. Het beeld na 1 maand werd 
hiervoor als basis aangehouden. Er was geen sprake van stentbewegingen die voldeden aan de 
protocoldefinitie van migratie. De grootste gemelde beweging was 7 mm in één proefpersoon. Deze 
proefpersoon onderging geen secundaire interventie voor migratie tijdens de studie. 

6.2.8.5 Endolekkage 
Endolekkages werden geëvalueerd door het laboratorium en werden gedefinieerd door de persistentie 
van de bloedstroom buiten het lumen van de endovasculaire graft maar binnen de aneurysmazak en 
kunnen worden geclassificeerd als: 
• Type I - Onvoldoende afdichting van de proximale of distale afdichtingszones 

o Type IA - Onvoldoende afdichting van de proximale afdichtingszone 
o Type IB - Onvoldoende afdichting van de distale afdichtingszone 

• Type II - Achterwaartse bloedstroom van de lumbale slagaders, de a. mesenterica inferior of andere 
vaten naar de aneurysmazak 

• Type III - Een lek dat wordt veroorzaakt door scheuren of verstoring van het materiaal, loskomende 
componenten of het uiteenvallen van een graft 

• Type IIIA - Lek bij verbinding of loskomen van een component 
• Type IIIB - Gat in het midden van de graft 
• Type IV - Bloedstroom door intact materiaal. 
• Onbekende endolekkage - Er is sprake van endolekkage maar het type kan niet worden beoordeeld 

De Kaplan-Meier-methodologie werd gebruikt om de afwezigheid van endolekkages gedurende de 
gehele studie te schatten. Hierbij wordt rekening gehouden met proefpersonen die niet zijn opgevolgd of 
die om een andere reden niet in staat zijn om binnen een jaar een CT met contrast te ondergaan. 
Na 12 maanden hadden 61 patiënten een beoordeelbare beeldvorming voor endolekkage. 
Het afwezigheidspercentage van endolekkage type Ia na 6 maanden en 1 jaar was 98,7% (Tabel 16), 
omdat bij een van de proefpersonen sprake was van een endolekkage type Ia. De endolekkage type Ia 
werd gemeld bij het vervolgbezoek na 1 maand en werd op dag 48 postoperatief behandeld met een 
ballonexpandeerbare stent (BES). De endolekkage type Ia werd opgelost, en er werd geen uitbreiding 
van het aneurysma gemeld voor deze proefpersoon. Deze gebeurtenis werd beoordeeld als gerelateerd 
aan het hulpmiddel. 

Het afwezigheidspercentage van endolekkage type II na 6 maanden en 1 jaar was respectievelijk 53,3% 
en 51,7%. Er werd slechts één geval van uitbreiding van het aneurysma gemeld, waarvan de CEC 
oordeelde dat deze waarschijnlijk te wijten was aan een endolekkage type II. De proefpersoon heeft de 
studie verlaten zonder een secundaire AAA-interventie. 

Vanwege het hoge percentage endolekkage type II is een analyse uitgevoerd op de ELEVATE-studie om 
de factoren te definiëren die verantwoordelijk zijn voor endolekkages type II. De demografische 
basisgegevens, medische geschiedenis en anatomische basismetingen werden geëvalueerd met behulp 
van een logistiek regressiemodel. Van alle basiscomorbiditeiten was de rookstatus een belangrijke 
negatieve predictor (beschermend) voor endolekkages type II (odds ratio): 0.12, 95% BI 0,026-0,602). 

Het afwezigheidspercentage van onbekende endolekkage na 6 maanden en 1 jaar was respectievelijk 
96,0% en 94,3%. Onbekende endolekkages werden niet door de CEC beoordeeld. 
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Er werden geen endolekkages type Ib, III of IV waargenomen in de studie gedurende 1 jaar. 

Tabel 16: Kaplan Meier-schattingen van endolekkages (EL)  
Kaplan-Meier-schattingen 6 maanden 12 maanden 
Afwezigheid van endolekkage type IA 98,7% 98,7% 
Afwezigheid van endolekkage type II 53,3% 51,7% 
Afwezigheid van onbekend type endolekkage 96,0% 94,3% 

6.2.8.6 AAA-uitbreiding 
Uitbreiding van het aneurysma werd gedefinieerd als een toename van het aneurysma van meer dan 
5 mm (in diameter). Spiraalvormige CT-beelden werden gebruikt om de uitbreiding van het aneurysma te 
bepalen tijdens regelmatig geplande vervolgbezoeken. Het beeld na 1 maand werd hiervoor als basis 
aangehouden. Een vergroting van de diameter van het aneurysma (Tabel 17), geïdentificeerd door het 
beeldvormingslaboratorium, werd 1 jaar na behandeling gemeld (1,6%, 1/61). De locatie registreerde 
dit als een AE tijdens het vervolgbezoek na 6 maanden. De CEC oordeelde dat deze uitbreiding 
waarschijnlijk werd veroorzaakt door een endolekkage type II. Deze gebeurtenis werd bovendien als 
ernstig beschouwd, gerelateerd aan de procedure en niet gerelateerd aan het hulpmiddel. 
De proefpersoon verliet de studie met succes zonder secundaire interventies om de uitbreiding van het 
aneurysma te behandelen. 

Tabel 17: Door laboratorium gemelde veranderingen in zakdiameter gedurende 12 maanden 

 Zakdiameter tijdens 
bezoek 

Verandering in zakdiameter na 1 maand 

Tijdpunt N Zakdiameter 
(mm) 

N* Afgenomen 
(>5 mm) 

Stabiel 
(±5 mm) 

Toegenomen 
(>5 mm) 

Geen groei 

Screening 75 51,7 ± 6,6 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

1 maand 74 51,1 ± 7,0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

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

12 maanden 64 49,0 ± 8,3 61 13 (21,3%) 47 (77,0%) 1 (1,6%) 60 (98,4%) 
*Deze telling geeft het aantal proefpersonen weer met zowel een CT na 1 maand als een latere opvolgings-CT, zodat een 
verandering van de zakdiameter kan worden geëvalueerd. 

6.2.8.7 Doorgankelijkheid van de stentgraft 
De doorgankelijkheid werd gedefinieerd als de afwezigheid van volledige occlusie (100%) van het 
hulpmiddel of het oorspronkelijke vaatstelsel. De doorgankelijkheid kan zowel binnen het hulpmiddel 
(doorgankelijkheid van het hulpmiddel) als het eigen vaatstelsel buiten het hulpmiddel (doorgankelijkheid 
van het vaatstelsel) worden beoordeeld. Trombose werd gedefinieerd als volledige occlusie (100%) van 
het hulpmiddel of eigen vaatstelsel. Trombose kan binnen het hulpmiddel (hulpmiddeltrombose) of in het 
eigen vaatstelsel buiten het behandelingsgebied van het hulpmiddel (vaattrombose) plaatsvinden. 
Stenose werd gedefinieerd als vernauwing van de bloedstroomlumen met minder dan 100% occlusie. 
Stenose kan zowel binnen het hulpmiddel (stenose van het hulpmiddel) als het eigen vaatstelsel buiten 
het hulpmiddel (stenose van het vaatstelsel) worden beoordeeld. Doorgankelijkheid, trombose en 
stenose kunnen worden aangetoond door: CT, angiografie, echografie of andere beeldvorming, of 
pathologische analyse, en werd beoordeeld door de studielocaties. De locaties hebben op geen enkel 
moment melding gemaakt van negatieve gevolgen voor de doorgankelijkheid. 

6.2.8.8 Trombo-embolische gebeurtenissen 
Trombo-embolische gebeurtenissen werden gedefinieerd als diepe veneuze trombose, longembolie, 
embolieberoerte, ischemie van de ledematen bij occlusie of trombose met de stentgraft. Er werden geen 
trombo-embolische gebeurtenissen gemeld door de locaties waarvoor een secundaire ingreep nodig was. 

6.2.8.9 Conversie naar open hersteloperatie binnen 12 maanden 
Het totale conversiepercentage (Tabel 18-19) gedurende 365 dagen na de behandeling bedroeg 1,3% 
(1/75). Het percentage afwezigheid van conversie bedroeg 98,6% gedurende 1 jaar. Een proefpersoon 
onderging een conversie naar open reparatie op 273 dagen na de operatie als gevolg van een infectie 
van de stentgraft. De conversie was succesvol, en de infectie van de proefpersoon is verholpen. 
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Tabel 18: Chirurgische conversies gedurende 365 dagen 

Variabele ≤ 30 dagen 31-365 dagen 0-365 dagen 
Conversie 0 1,3% (1/75) 1,3% (1/75) 

Tabel 19: Afwezigheid van chirurgische conversie gedurende 365 dagen: Kaplan-Meier-schatting 
Variabele Behandeling tot 30 dagen 31 tot 180 dagen 181 tot 365 dagen 

Aantal risicopatiënten1 75 75 73 

Aantal gebeurtenissen2 0 0 1 

Aantal gecensureerd3 0 2 34 

Kaplan-Meier-schatting4 100 100 98,6 

Standaardafwijking 0 0 1,4 
1 Aantal risicoproefpersonen aan het begin van het interval 
2 Alle gebeurtenissen binnen het tijdsinterval 
3 De proefpersonen worden gecensureerd op de huidige postoperatieve dag vanaf de datum van de 

gegevenssnede, na voltooiing van het onderzoek, of bij het verlaten van het onderzoek of bij niet langer opvolgen 
4 Schatting aan het einde van het tijdsinterval 

6.2.8.10 Secundaire interventies 
In totaal werden 3 AAA-gerelateerde secundaire procedures uitgevoerd bij 2 (2,7%) proefpersonen; bij 
één proefpersoon was sprake van een endolekkage type 1A. Hiervoor werd een ballonexpandeerbare 
en metalen stent ingebracht op postoperatieve dag 48, wat de endolekkage met succes verhielp. 
Dit werd door de CEC beoordeeld als gerelateerd aan het hulpmiddel en de procedure. Bij een andere 
proefpersoon was sprake van een infectie van het hulpmiddel. Deze onderging een conversie naar open 
reparatie op postoperatieve dag 273. Dit werd door de CEC beoordeeld als gerelateerd aan het 
hulpmiddel, maar niet aan de procedure. De AAA-gerelateerde secundaire procedures worden 
weergegeven in Tabel 20. 

Tabel 20: AAA-gerelateerde secundaire procedures gedurende 365 dagen 
Secundaire ingrepen ≤ 30 dagen 31-365 dagen 0-365 dagen (jaar 1) 
 (N=75) (N=75) (N=75) 
Totaal aantal proefpersonen 0 2 (2,7%) 2 (2,7%) 
Endolekkage IA 0 1 (1,3%) 1 (1,3%) 
 Ballon 0 1 (1,3%) 1 (1,3%) 
 Ballonexpandeerbare metalen stent 0 1 (1,3%) 1 (1,3%) 
Infectie van het hulpmiddel 0 1 (1,3%) 1 (1,3%) 
 Conversie naar open hersteloperatie 0 1 (1,3%) 1 (1,3%) 

7. Selectie en behandeling van patiënten 

7.1 Individualisering van de behandeling 
Artsen dienen met elke patiënt samen te werken om te beslissen of het Alto™ abdominale 
stentgraftsysteem al dan niet een geschikt hulpmiddel is voor de behandeling van hun aneurysma op 
basis van de vraag of de patiënt voldoet aan de criteria die zijn gespecificeerd in de Indicaties voor 
gebruik, waaronder: 
• Voldoende iliacale/femorale toegang die compatibel is met technieken, hulpmiddelen en/of 

accessoires voor het verkrijgen van vasculaire toegang (femorale incisie of percutaan). 
• Een landingszone in de proximale aorta voor de afdichtingsring, 7 mm onder de onderste renale 

slagader.  
• Een arterieel afsluitingsgebied dat bestaat uit gezonde aorta zoals hieronder beschreven: 

o Gebrek aan aanzienlijke trombus van maximaal 8 mm dikte; op elk punt langs de aortawand ter 
hoogte van 7 mm onder de onderste renale slagader,  

o Gebrek aan aanzienlijke verkalking op 7 mm onder de onderste renale slagader, 
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o Coniciteit <10% zoals gemeten vanaf de onderste renale slagader tot de aorta, 7 mm onder de 
onderste renale slagader, 

o Een binnenwanddiameter van minimaal 16 mm en maximaal 30 mm op 7 mm onder de onderste 
renale slagader, en 

o Een aortahoek van ≤60 graden. 
• Een distale iliacale landingszone: 

o Met een lengte van minimaal 10 mm en 
o Met een binnenwanddiameter van minimaal 8 mm en maximaal 25 mm. 

Zie Hoofdstuk 2 voor meer informatie.  

Overwegingen bij de selectie van patiënten zijn onder meer, maar niet beperkt tot: 

• De leeftijd en levensverwachting van de patiënt 
• Comorbiditeiten (bijv. hart-, long- of nierinsufficiëntie voorafgaand aan de operatie, morbide 

obesitas) 
• Geschiktheid van de morfologie van de patiënt voor een endovasculaire herstelingreep  
• Geschiktheid van de patiënt voor een open chirurgische reparatie 
• Vermogen om algehele, regionale of lokale anesthesie te verdragen 

7.2 Afmetingen Alto™ abdominaal stentgraftsysteem 
Het Alto™ abdominale stentgraftsysteem moet in een maat worden gekozen die geschikt is voor de 
anatomie van de patiënt. De arts is verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste maat van het te 
gebruiken hulpmiddel. De verschillende maten van het hulpmiddel worden beschreven in Tabel 21. 

Tabel 21: Informatie over het bepalen van de juiste maat voor patiënten 

Aortahoofdgedeelte  Iliacale poot/verlenging 

Stentgraftdiameter, 
mm  

Binnendiam. 
aorta, mm 

Maximale aortavatdiameter bij 
ankers, mm (35 mm boven de 
onderste renale slagader)  

 Stentgraftdiameter, 
mm 

Binnendiam. 
iliacale slagader, 
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 

Bevestig voor het aortahoofdgedeelte de binnendiameter van de aorta op de proximale afdichtingsring 
(7 mm onder de onderste renale slagader). Zorg dat de maat van de proximale stent op de 
verankeringslocatie voldoende ruim wordt genomen. 

LET OP: De arts is verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste maat van de te gebruiken Alto 
abdominale stentgraft™. Bij deze maatbepaling voor stentgrafts die is gebaseerd op in-vitro 
testgegevens is rekening gehouden met de aanbevolen extra ruimte in de maatvoering voor 
anatomische afmetingen. 
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De aanbevolen totale lengte van het opengevouwen geïmplanteerde systeem dient zich uit te strekken 
van net distaal van de onderste renale slagader tot net boven de vertakking van de arteria iliaca 
communis. Bevestig dat de lengte van de onderste renale slagader tot aan de eigen aortavertakking 
>80 mm is om ervoor te zorgen dat de Alto™-graft past in de anatomie van de patiënt. Als preoperatieve 
metingen voor de casusplanning geen definitief uitsluitsel geven, zorg er dan voor dat alle mogelijke stentgraftlengtes 
en -diameters beschikbaar zijn om de ingreep te voltooien. 

Tijdens de casusplanning kunnen artsen Endologix raadplegen voor het bepalen van de juiste maat van de stentgraft 
op basis van de door de arts vastgestelde afmetingen van de anatomie van de patiënt. Voorafgaand aan het gebruik 
van het Alto™ abdominale stentgraftsysteem moeten de eerder beschreven voordelen en risico’s voor elke patiënt 
worden afgewogen. 

8. Informatie over voorlichting aan patiënten 
Voorafgaand aan de behandeling dient de arts met de patiënt de risico’s en voordelen van dit 
endovasculaire hulpmiddel en deze ingreep door te nemen, waaronder: 
• Risico’s en voordelen van herstel van het aneurysma op basis van de leeftijd en levensverwachting 

van de patiënt; 
• Risico’s, voordelen en verschillen van open herstelchirurgie; 
• Risico’s, voordelen en verschillen van een endovasculaire herstelingreep;  
• Risico op aneurysmabreuk in vergelijking met het risico op endovasculaire reparatie met het Alto™-

hulpmiddel in vergelijking met andere endovasculaire graftsystemen; 
• Risico’s die verband houden met niet-interventionele behandeling (medische behandeling); 
• De veiligheid en effectiviteit van een endovasculaire herstelingreep met het Alto™-hulpmiddel op 

lange termijn zijn niet vastgesteld; 
• Het belang van een levenslang, regelmatig vervolgonderzoek om de gezondheidstoestand van de 

patiënt en de prestaties van de stentgraft te beoordelen; 
• De mogelijkheid dat erop volgend endovasculair of open chirurgisch herstel van het aneurysma moet 

worden uitgevoerd; 
• Patiënten waarbij specifieke klinische bevindingen aanwezig zijn (bijv. endolekkages, in omvang 

toenemende aneurysma’s) moeten nauwlettend worden gevolgd; 
• Tekenen waarbij onmiddellijke medische aandacht vereist is (waaronder occlusie in een ledemaat en 

vergroting of ruptuur van het aneurysma). 

Endologix raadt de arts aan om de patiënt schriftelijk informatie te verstrekken over alle risico’s van de 
behandeling met het Alto™ abdominale stentgraftsysteem. Details met betrekking tot risico’s tijdens en 
na implantatie van het hulpmiddel vindt u in Hoofdstuk 5, Complicaties.  

9. Levering 
Het Alto™ abdominale stentgraftsysteem bestaat uit de stentgraft voor het aortahoofdgedeelte/het 
plaatsingssysteem, de stentgraft voor de iliacale poten en iliacale verlengingen/de plaatsingssystemen, 
de CustomSeal-set en de Autoinjector 2. 

9.1 Afmetingen en configuraties stentgraft 
De stentgraften zijn beschikbaar in de volgende maten en configuraties (tabel 22-24).  

Tabel 22: Maten Alto™-stentgraft voor het aortahoofdgedeelte 
Proximale diameter 

stentgraft, mm 
Werklengte 
katheter, cm 

Uitwendig profiel 
plaatsingssysteem, F 

Binnendiameter 
inwendige huls, F 

Lengte bedekte 
stentgraft, mm 

20 60 15 13 80 
23 
26 
29 
34 
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Tabel 23: Maten Ovation iX iliacale poten 
Proximale 
diameter 

stentgraft, 
mm 

Distale 
diameter 

stentgraft, 
mm 

Werklengte 
katheter, 

cm 

Uitwendig profiel 
plaatsingssysteem, 

F 

Binnendiameter 
inwendige huls, 

F 

Lengte 
bedekte 

stentgraft, 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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Tabel 24: Maten Ovation iX iliacale verlenging 
Proximale en distale 

diameter stentgraft, mm 
Werklengte 
katheter, cm 

Uitwendig profiel 
plaatsingssysteem, 

F 

Binnendiameter 
inwendige huls, 

F 

Lengte 
bedekte 

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

9.2 Informatie over steriliteit  
Stentgrafts/plaatsingssystemen worden STERIEL en niet-pyrogeen geleverd en zijn gesteriliseerd 
volgens een ethyleenoxide (EO)-proces. De CustomSeal-set en Autoinjector 2 worden STERIEL geleverd 
en zijn gesteriliseerd volgens een sterilisatieproces met elektronenbundels. De CustomSeal-set is niet-
pyrogeen. 
• Inspecteer de hulpmiddelen en verpakking om er zeker van te zijn dat er geen schade is opgetreden 

ten gevolge van het vervoer. Gebruik dit hulpmiddel niet als het beschadigd is of als de steriele 
afdichting is beschadigd of verbroken. 

• Niet gebruiken na de vervaldatum die op het etiket is aangegeven. 
• Bewaar het product op een koele, droge plaats. 
• Uitsluitend bestemd voor gebruik bij één patiënt. Niet hergebruiken, herbewerken of opnieuw 

steriliseren. Opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren kan de structurele integriteit van het 
hulpmiddel aantasten en/of het defect raken van het hulpmiddel tot gevolg hebben, hetgeen kan 
resulteren in letsel, ziekte of het overlijden van de patiënt. Opnieuw gebruiken, verwerken of 
steriliseren kan ook een risico op verontreiniging van het hulpmiddel en/of infectie van de patiënt 
opleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de overdracht van infectieziekten van een patiënt naar 
een andere patiënt. Besmetting van het hulpmiddel kan leiden tot letsel, ziekte of overlijden van de 
patiënt. 

• Werp het product en het verpakkingsmateriaal na gebruik weg volgens het hiervoor geldende beleid 
van de instelling en de overheid. 

10. Informatie voor gebruik door arts 

10.1 Opleiding arts 
LET OP: Zorg ervoor dat er tijdens implantatie of revisiechirurgie altijd een vasculair chirurgisch 
team beschikbaar is voor het geval er op open chirurgie moet worden overgegaan. 
LET OP: Het Alto abdominaal stentgraftsysteem dient uitsluitend te worden gebruikt door artsen 
en teams die zijn opgeleid in vasculaire interventietechnieken en in het gebruik van dit 
hulpmiddel. 
De aanbevolen vereisten met betrekking tot vaardigheden en kennis voor artsen die het Alto abdominaal 
stentgraftsysteem gebruiken, worden hieronder beschreven. Neem bij vragen over het product of de 
maatbepaling contact op Endologix via de informatie achter in deze handleiding. 

Verder zijn er kennisvereisten voor het gebruik van dit apparaat: 
• Kennis van het natuurlijke verloop van AAA (aneurysma van de abdominale aorta), comorbiditeiten en 

complicaties die verband houden met AAA-herstel. 
• Kennis van het interpreteren van röntgenbeelden, implantaatselectie en maatvoering. 

Een multidisciplinair team dat gecombineerde procedurele ervaring heeft met: 
• Femorale incisie, arteriële bypass, arteriotomie en herstel 
• Percutane toegangs- en sluitingstechnieken 
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• Niet-selectieve en selectieve voerdraad- en kathetertechnieken 
• Interpretatie van fluoroscopische en angiografische beelden 
• Embolisatie 
• Angioplastiek 
• Plaatsing van endovasculaire stents 
• Technieken met betrekking tot snoerders 
• Correct gebruik van röntgencontrastmiddelen 
• Technieken ter beperking van de blootstelling aan straling 
• Deskundigheid op het gebied van noodzakelijke modaliteiten voor follow-up van patiënten 

10.2 Inspectie vóór gebruik 
Inspecteer de hulpmiddelen en verpakking om er zeker van te zijn dat er geen schade is opgetreden ten 
gevolge van het vervoer. Gebruik dit hulpmiddel niet als er beschadiging is opgetreden of als de steriele 
afdichting is beschadigd of verbroken. Als er beschadiging is opgetreden, gebruikt u het product niet en 
neemt u contact op met uw plaatselijke Endologix-vertegenwoordiger voor informatie over retournering. 

10.3 Benodigde materialen 
Zie Tabel 25 hieronder voor de apparatuur en toebehoren die nodig zijn voor het Alto™ abdominale 
stentgraftsysteem. 

Tabel 25: Instrumenten en aanvullende items 
Benodigde instrumenten Aanvullende instrumenten 

Aortahoofdgedeelte van Alto™ 
abdominale stentgraft voorgeladen in 
plaatsingssysteem 

Optioneel (voor het gebruik van de 
geïntegreerde kruislumen) 
• Niet-hydrofiel gecoate voerdraad van 

maximaal 0,457 mm (0,018 inch) 
wissellengte vereist, tip moet compatibel 
zijn met snoerder 

• Snoerder 
• Inbrenghuls, minimaal 5F ID 

Ovation iX ilicale poten (2) voorgeladen 
in plaatsingssystemen 

 

 Ovation iX ilicale verlengingen voorgeladen 
in plaatsingssystemen 

CustomSeal-set Reserve CustomSeal-set; 
Timer of klok 

Autoinjector 2  
Beeldvormingsapparatuur waarmee 
alle beelden kunnen worden 
vastgelegd en bekeken 
• Beeldvormings- of operatietafel voor 

gebruik met C-arm 
• Mogelijkheid tot fluoroscopie 
• Mogelijkheid tot DSA (digitale 

subtractie-angiografie) 
• Geschikte uitrusting voor persoonlijke 

bescherming bij fluoroscopie 

Videorecorder 
Automatische injector met bijbehorende 
benodigdheden 

Angiografiekatheters en uitwisselbare 
katheters: Diverse geschikte maten 
(compatibel met 0,89 mm (0,035 inch)) en 
verschillende lengtes 
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Benodigde instrumenten Aanvullende instrumenten 
Voerdraden: Diverse maten naar 
voorkeur van de arts, compatibel met 
0,89 mm (0,035 inch) 

 

Contrastmiddellen  

Gehepariniseerde zoutoplossing en 
spuiten 

  

Standaard aanbevelingen voor de 
behandeling van patiënten met ernstige 
allergieën voor radiocontrastmiddelen 
(bijv. vloeistoffen, antihistaminen, 
corticosteroïden, epinefrine) 

 

Vasculaire instrumenten en 
benodigdheden 

Endovasculaire benodigdheden 
• Driewegafsluiters 
• Tuohy-Borst-adapters 
Optioneel: 
• Inbrenghulzen met een lengte <35 cm 
• Assortiment angioplastiekballonnen met 

geschikte afmetingen (ballondiameter, 
ballonlengte en schachtlengte): 
- Niet-flexibele ballon(nen) met een 
diameter van 12 mm voor mogelijke 
ballondilatatie van de overgang tussen 
de iliacale poot naar het 
aortahoofdgedeelte; 

- Niet-flexibele ballonnen voor de 
behandeling van en met een soortgelijke 
afmeting als de distale diameter van de 
iliacale slagader; 

- Flexibele en niet-flexibele ballonnen voor 
behandeling van en met een soortgelijke 
afmeting als de diameter van de aorta. 

- Opmerking: Niet-flexibele ballonnen met 
lange conussen/grote ‘schouders’ zijn 
mogelijk niet geschikt voor gebruik met 
dit hulpmiddel.  

• Assortiment in de handel verkrijgbare 
stents van verschillende afmetingen 

• Embolisatiehulpmiddelen zoals spiralen 

10.4 Informatie over MRI-veiligheid 

MRI-veilig onder bepaalde voorwaarden 
MRI-veilig onder bepaalde voorwaarden 
Niet-klinische tests van het Alto™ abdominale stentgraftsysteem hebben aangetoond dat het hulpmiddel 
onder bepaalde voorwaarden MRI-veilig is. Een patiënt bij wie dit hulpmiddel wordt ingebracht, kan onder 
de volgende voorwaarden veilig een scan ondergaan: 

• Statisch magnetisch veld van 1,5 en 3,0 tesla 
• Veld met maximale ruimtelijke gradiënt van 4000 Gauss/cm (40 T/m)  
• Maximale door het MRI-systeem gemelde over het gehele lichaam gemiddelde specifieke 

absorptiesnelheid (SAR) of 2 W/kg (normaal gebruik) 

Onder de bovenvermelde omstandigheden zal het Alto™ abdominale stentgraftsysteem naar verwachting 
na 15 minuten onafgebroken scannen een maximale temperatuurverhoging van 2 °C vertonen. 

Bij niet-klinische tests steekt het door het hulpmiddel veroorzaakte beeldartefact ongeveer 5 mm uit 
rondom het Alto™ abdominale stentgraftsystseem bij beeldvorming met gradiëntechosequenties en een 
MRI-systeem van 3,0 tesla. 



42 

11. Gebruiksaanwijzing 

11.1 Voorbereiding van de patiënt 
• In het algemeen moeten dezelfde preoperatieve stappen worden gebruikt als voor de standaard open 

AAA-hersteloperatie: vasten, darmvoorbereiding en profylactische antibioticabehandelingen. Bereid 
de patiënt voor en dek deze toe voor een open chirurgische AAA-ingreep, voor het geval er op open 
chirurgie moet worden overgegaan.  

• Het is aan de arts die de implantatie uitvoert en de anesthesioloog om te bepalen welk 
anesthesieprotocol voor de patiënt wordt gebruikt tijdens de endovasculaire ingreep. Algemene 
anesthesie, regionale anesthesie of plaatselijke anesthesie in combinatie met bewuste sedatie 
worden alle met succes toegepast tijdens endovasculaire ingrepen. 

• Voor een succesvolle plaatsing van het Alto abdominale stentgraftsysteem in het vaatstelsel en om de 
juiste appositie tegen de arteriewand te garanderen, is geschikte beeldvorming van de ingreep een 
vereiste. Gebruik altijd fluoroscopie voor geleiding, plaatsing, het injecteren en uitharden van het 
vulpolymeer en observatie van het Alto abdominale stentgraftsysteem in het vaatstelsel. 

11.2 Algemene voorzorgsmaatregelen voor de implantatieprocedure 
• Knik de plaatsingskatheters niet. Als u dit wel doet, kunnen de plaatsingskatheters en stentgrafts 

beschadigd raken. 
• Tijdens de implantatieprocedure moet systemische anticoagulatie worden toegepast volgens de 

voorkeursprotocollen van het ziekenhuis en de arts. Bij een contra-indicatie voor heparine moet gebruik 
van een alternatieve anticoagulant worden overwogen. 

• Hanteer de op de plaatsingskatheter samengedrukte stentgraft zo min mogelijk tijdens de voorbereiding 
en het inbrengen om het risico op verontreiniging en infectie te verkleinen. 

• Als u tijdens het opvoeren van de voerdraad of de plaatsingskatheter weerstand ondervindt, voer deze 
dan niet verder op, aangezien het bloedvat of de plaatsingskatheter hierdoor beschadigd kan raken. 
Stop en bepaal de oorzaak van de weerstand. Raadpleeg het gedeelte Loskoppelen en terugtrekken 
van katheter van aortahoofdgedeelte voor meer informatie. 

• Onbedoeld gedeeltelijk openvouwen of migratie van de stentgraft kan chirurgische verwijdering of 
operatief herstel noodzakelijk maken. 

11.3 Implantatieprocedure en instructies voor het openvouwen 
11.3.1 Vaattoegang 

1 Breng een bilaterale toegang tot stand met behulp van standaardinterventietechnieken. 
2 Plaats vanaf contralaterale zijde een angiografiekatheter suprarenaal en voer zo nodig een 

angiografische beoordeling uit van het vaatstelsel van de patiënt. 
3 Identificeer referentieposities voor renale slagaders. 
4 Breng aan de ipsilaterale zijde een voerdraad van 0,89 mm (0,035 inch) in en positioneer 

deze op de juiste wijze. 
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11.3.2 Voorbereiding van plaatsingssysteem/-systemen 
1 Inspecteer alle verpakkingsmaterialen op beschadiging en aantasting van de steriele 

afdichting. Vervang het hulpmiddel door een ander als u schade bemerkt. 
2 Verwijder met behulp van een steriele techniek het plaatsingssysteem uit de steriele 

verpakking en plaats het plaatsingssysteem in het steriele veld. 
3 Inspecteer het plaatsingssysteem op beschadiging en vervang het als het beschadiging 

vertoont. 
4 Gebruik de spoelpoort van de plaatsingshuls om de huls van het plaatsingssysteem met 

een gehepariniseerde fysiologische zoutoplossing te spoelen. De draaibare hemostatische 
klep kan gedraaid worden om de klepafdichting te zo goed mogelijk te sluiten.  
LET OP: Bij het aortahoofdgedeelte dient u zich ervan te verzekeren dat er na het 
spoelen van de huls geen vloeistof is achtergebleven in de vulslang voor het 
polymeer. Als er vloeistof wordt aangetroffen, vervangt u de katheter voor de 
stentgraft voor het aortahoofdgedeelte. 

5 Gebruik de spoelpoort van de voerdraad op de handgreep om het voerdraadlumen te 
spoelen met een gehepariniseerde fysiologische zoutoplossing. 

6 Plaats de blauwe dop op de kruislumenpoort.  

11.3.3 Inbrengen en openvouwen van aortahoofdgedeelte 
1 Verwijder de inbrenghuls uit de ipsilaterale toegangsplaats (indien van toepassing). 
2 Schuif het plaatsingssysteem voor het aortahoofdgedeelte over de voerdraad. 
3 Activeer de hydrofiele deklaag op de plaatsingshuls door het oppervlak voorzichtig af te nemen 

met een gehepariniseerde fysiologische zoutoplossing. 
4 Positioneer het plaatsingssysteem met de spoelpoort van de plaatsingshuls en de ingebedde 

knoppen naar de ipsilaterale zijde van de patiënt gericht. 
5 Breng onder continue fluoroscopische geleiding het plaatsingssysteem in het vaatstelsel in en 

voer het op tot de radiopake markeringen van het aortahoofdgedeelte zich ongeveer 1 cm 
proximaal van de beoogde landingszone bevinden. 

6 Als u het aortahoofdgedeelte lateraal wilt richten, draait u het volledige plaatsingssysteem voor 
het aortahoofdgedeelte tot de twee korte radiopake markeringen van het plaatsingssysteem 
zichtbaar zijn aan weerszijden van de voerdraad EN de lange radiopake markering van het 

plaatsingssysteem naar de ipsilaterale zijde van de patiënt is gericht.  

LET OP: Draai het volledige plaatsingssysteem als één geheel. Draai de katheterhuls of -
handgreep niet afzonderlijk van elkaar. Vermijd overmatige manipulatie van de katheter, 
zodat het plaatsingssysteem niet losraakt. 

7 Trek onder fluoroscopische geleiding de buitenhuls van het plaatsingssysteem terug tot de 
terugtrekknop van de huls de handgreep raakt. 

8 Controleer of de radiopake markeringen van het aortahoofdgedeelte zich net proximaal van de 
landingszone bevinden. Verplaats indien nodig het plaatsingssysteem voorzichtig. 

9 Controleer of de lange radiopake markering van het plaatsingssysteem nog steeds naar de 
ipsilaterale zijde van de patiënt is gericht. Draai zo nodig het volledige plaatsingssysteem voor 
het aortahoofdgedeelte. 

10 Vouw het eerste deel van de proximale stent open (middenkroon): draai de eerste 
stentontgrendelknop ¼ slag linksom en trek vervolgens de knop en de eraan bevestigde 
voerdraad gelijkmatig van de handgreep af. 

Twee korte markeringen 

Ipsilaterale zijde 

Lange markering 



44 

11 Verwijder de witte dop van de balloninjectiepoort op de handgreep. Vul de ballon met 
standaard 4:1 zoutoplossing en contrastmengsel. Volg de aanbevolen vulvolumes in de 
onderstaande tabel op. 
Laat de inwendige ballon volledig leeg door vacuüm te trekken op de vulspuit. 

Diameter aorta-
stentprothese 

Aanbevolen vulvolume 
inwendige ballon 

Maximaal vulvolume 
inwendige ballon 

20 mm 
5 ml 

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

WAARSCHUWING: Maximale contrastconcentratie van inwendige ballonoplossing is 
4:1 zoutoplossing en contrastmengsel. 
WAARSCHUWING: Gebruik nooit lucht of gasmiddelen om de inwendige ballon te 
vullen.  
WAARSCHUWING: Het wordt aanbevolen handmatige injecties met spuit te gebruiken 
voor inwendige ballonnen. Gebruik geen drukinflatiehulpmiddel voor het vullen van de 
inwendige ballon. 
WAARSCHUWING: Vul een inwendige ballon niet meer dan het maximale vulvolume. 
De ballon zou kunnen scheuren. Overvulling kan leiden tot schade aan de vaatwand 
en/of vaatruptuur of schade aan de stentgraft. 
WAARSCHUWING: Laat de inwendige ballon volledig leeglopen en controleer of deze 
onder de vacuümdruk van een spuit ligt, voordat u de katheter opnieuw plaatst. 

12 Draai de C-arm om de radiopake markeringen uit te lijnen en een orthogonaal gezichtsveld te 
verkrijgen. 

13 Positioneer de radiopake markeringen van het implantaat nauwkeurig op de definitieve 
proximale landingszone. Gebruik zo nodig contrastmiddelinjecties om de positie van het 
implantaat ten opzichte van de renale slagaders te bevestigen. 

14 Trek de angiografiekatheter van de proximale stent vandaan. 

15 Vouw het resterende deel van de proximale stent open (proximale kroon): draai de tweede 
stentontgrendelknop ¼ slag linksom en trek vervolgens de knop en de eraan bevestigde 
voerdraad gelijkmatig van de handgreep af. 

WAARSCHUWING: Trek NIET aan het plaatsingssysteem na volledig openvouwen van de 
proximale stent om te voorkomen dat de vulconnector voor het polymeer onbedoeld wordt 
losgekoppeld van het implantaat. 

WAARSCHUWING: Gebruik de kruislumen NIET op dit punt van de procedure. Als u de 
kruislumen gebruikt voor het vullen met polymeer, kan dat leiden tot een polymeerlekkage. 
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11.3.4 Voorbereiding vulpolymeer 
1 Plaats met behulp van een steriele techniek de CustomSeal-set en de Autoinjector 2 in het 

steriele veld. 
2 Open beide afsluiters op de injectiespuiten van de vulset en breng 20 maal zonder 

onderbrekingen de volledige inhoud van de ene injectiespuit over in de andere injectiespuit.  

Opmerking: Controleer of elke injectiespuit is uitgedund voordat u zonder onderbrekingen 20 
maal de inhoud overbrengt. 

Breng de inhoud over in de injectiespuit met de groene band (vulinjectiespuit) tot het 
minimale vulspuitvolume dat hieronder wordt genoemd en sluit beide afsluiters. Verwijder 
het scheurlipje en maak de volle injectiespuit los. 

Opmerking: Als u lucht of vulpolymeer uit de vulinjectiespuit laat voordat u de afsluiters sluit, 
moet het volgende minimumvolume vulpolymeer in de vulinjectiespuit blijven om volledig 
vullen van de stentgraft te garanderen. 

Diameter aorta-
stentprothese 

Volume 
vulinjectiespuit 

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

De CustomSeal-set beschikt over een label waarop staat aangegeven hoeveel polymeer er 
minimaal nodig is om elke stentgraftgrootte te vullen. Houd deze minimumvolumes aan om 
de totale hoeveelheid vulpolymeer te beheersen en de hoeveelheid vulpolymeer bij lekkage 
tot een minimum te beperken. 

3 Noteer de tijd of schakel een timer in nadat het mengen is afgerond. 
WAARSCHUWING: Mocht er een fout optreden bij het mengen of het overbrengen, gooi 
dan het vulpolymeer weg. Het vulpolymeer moet onmiddellijk na het mengen worden 
geïnjecteerd. Als het injecteren 2 of meer minuten wordt vertraagd bij gebruik van de 
CustomSeal-set, werp dan het vulpolymeer weg. Begin te mengen met een nieuwe vulset. 
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11.3.5 Injectie vulpolymeer 
WAARSCHUWING: Trek NIET aan het plaatsingssysteem na volledig openvouwen van de 
proximale stent om te voorkomen dat de vulconnector voor het polymeer onbedoeld wordt 
losgekoppeld van het implantaat. Als het systeem vroegtijdig losraakt, kan dit leiden tot 
polymeerlekkage. 
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de Autoinjector 2 om de stentgraft voor het 
aortahoofdgedeelte te vullen. Handmatige injectie kan leiden tot beschadiging van het 
implantaat en is daarom niet toegestaan. 
1 Verwijder het verwijderbare lipje en ontkoppel de vulspuit van de aansluitslang. Verwijder de 

spuit van de spuitondersteuning. Koppel de groene vuldop los van de 
vulpolymeerinjectiepoort op het katheterhandgreep. 

CustomSeal-set Distale eind van plaatsingskatheter voor aortahoofdgedeelte 
2 Bevestig de vulinjectiespuit aan de polymeerinjectiepoort op de handgreep. 
3 Houd de gevulde injectiespuit stil en duw de Autoinjector 2 over de plunjer. Zorg ervoor 

dat de Autoinjector 2 over de “schouders” van de injectiespuit wordt geplaatst. Draai de 
Autoinjector 2 90 graden om deze te vergrendelen (bij vergrendeling hoort u een klik). 
Het aortahoofdgedeelte wordt nu gevuld met vulpolymeer. 

4 Trek het uiteinde van de voerdraad voor het aortahoofdgedeelte terug tot de radiopake 
marker die distaal staat op het aortahoofdgedeelte.  

5 Kijk met behulp van fluoroscopie regelmatig of het vullen van de graft met radiopaak 
vulpolymeer goed verloopt. 

LET OP: Controleer of er geen spanning staat op de stentgraft voor het aortahoofdgedeelte, 
zodat de stentgraft zich kan aanpassen aan de natieve anatomie.  
WAARSCHUWING: Zorg dat er tijdens injectie van het vulpolymeer geen extra stijve draad 
in het aortahoofdgedeelte aanwezig is, zodat de stentgraft zich kan aanpassen aan de 
eigen anatomie. 
WAARSCHUWING: Let erop dat tijdens het injecteren en uitharden van het vulpolymeer 
het plaatsingssysteem en/of de injectiespuit niet onbedoeld worden losgekoppeld en dat 
er geen vulpolymeer vrijkomt/lekt in de patiënt. Hypotensie, aanzienlijke distale 
verplaatsing van de radiopake markering en/of snel leeg raken van de injectiespuit met 
vulpolymeer kunnen erop wijzen dat de stentgraft niet wordt gevuld met vulpolymeer en 
lekt in de patiënt. Als u dit waarneemt, dient u de Autoinjector 2 onmiddellijk van de 
injectiespuit met vulpolymeer los te koppelen. 
WAARSCHUWING: Patiënten die hypergevoelige reacties ervaren (waaronder ernstige 
allergische reactie en/of anafylactische reactie) tijdens het vullen met polymeer, 
moeten behandeld worden in overeenstemming met standaard aanbevelingen voor de 
behandeling van patiënten met ernstige allergieën voor radiocontraststoffen 
(bijv. vloeistoffen, antihistaminen, corticosteroïden, epinefrine). 

Verwijderbaar 
lipje en 

aansluitslang 

Vulspuit 

Spuitondersteuning 

Schouders van 
injectiespuit 

Vulpolymeerin
jectiepoort 

Groene dop 

Schouders van 
injectiespuit 

Vulspuit 
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11.3.6 Inbrengen en openvouwen van contralaterale poot 
1 Raadpleeg Voorbereiding van plaatsingssysteem/-systemen voor de 

voorbereidingsstappen voor plaatsingssystemen. 
2 Canuleer de contralaterale poort met een voerdraad. Het geïntegreerde kruislumen in het 

plaatsingssysteem voor het aortahoofdgedeelte kan gebruikt worden om het gebruik van 
een voerdraad van maximaal 0,457 mm (0,018 inch) te vergemakkelijken. 
WAARSCHUWING: Gebruik de kruislumen alleen na vulpolymeerinjectie. De kans op 
polymeerlekkage wordt groter als u het cross-overlumen gebruikt voordat het 
polymeer is geïnjecteerd (d.w.z. in de verkeerde volgorde). 
LET OP: Controleer voorafgaand voor of tijdens het gebruik van de geïntegreerde 
kruislumen of er geen spanning staat op de stentgraft voor het aortahoofdgedeelte, 
zodat de stentgraft zich kan aanpassen aan de eigen anatomie. 

LET OP: Als u weerstand voelt bij het terughalen van een kruisvoerdraad aan de 
ipsilaterale zijde, dient u geen uitzonderlijke spanning te creëren. De kruisvoerdraad 
wordt verwijderd wanneer de katheter voor het aortahoofdgedeelte losgekoppeld en 
teruggetrokken is.  

LET OP: Bevestig de canulatie van de contralaterale pootpoort van het aortahoofdgedeelte 
om correcte plaatsing van de contralaterale poot te garanderen. 

3 Gebruik beeldvormingstechnieken om de contralaterale interne iliacale slagader te 
lokaliseren. 

4 Bevestig de juiste maat (diameter en lengte) van de voor de contralaterale zijde gekozen 
iliacale poot. 

5 Houd de voerdraad op zijn plaats en verwijder de angiografiekatheter en inbrenghuls uit de 
contralaterale toegangsplaats (indien van toepassing). 

6 Schuif het plaatsingssysteem voor de iliacale poot over de voerdraad. Controleer of er 
geen spanning op de stentgraft voor het aortahoofdgedeelte staat voorafgaand aan of 
tijdens plaatsing van de iliacale poot in het aortahoofdgedeelte. 

7 Breng onder continue fluoroscopische geleiding het plaatsingssysteem voor de iliacale 
poot zo ver in het vaatstelsel in dat de radiopake markeringen van de proximale iliacale 
poot zijn uitgelijnd tussen de 3e (driekwarts)-ring en de 4e (halve) ring van het 
aortahoofdgedeelte.  

 
8 Bevestig dat de radiopake markeringen van de proximale en distale iliacale poot zich op 

de juiste locatie bevinden en dat de iliacale poot zich in het contralaterale lumen van de 
stentgraft van het aortahoofdgedeelte bevindt. Onafhankelijk van de lengte moet een 
dockingzone (overlap) van 35 mm worden gebruikt tussen de iliacale poot en de stentgraft 
van het aortahoofdgedeelte. De gewenste lengte kan worden berekend met behulp van 
Tabel 23 (Maten Ovation iX iliacale poot) in Hoofdstuk 9.1 (Maten en configuratie 
stentgraft). De gemeten afstand van het laagste renale ostium tot de hypogastrische 
slagader is de totale behandelbare lengte. Door de overlap (35 mm) af te trekken van de 
lengte van het aortahoofdgedeelte plus de geselecteerde bedekte lengte van de iliacale 
poten, berekent u de totale lengte van het door het hulpmiddel bedekte gebied. De totale 
lengte van het door het hulpmiddel bedekte gebied mag niet groter zijn dan de totale 
behandelbare lengte. 

HALVE 
RING 

RADIOPAKE MARKERINGEN 
PROXIMALE ILIACALE POOT 
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9 Trek de huls terug om de iliacale poot open te vouwen terwijl u de katheterhandgreep op 
de plaats houdt.  

10 Houd de huls op de plaats en trek de katheterhandgreep terug om de neuskegel in het 
uiteinde van de buitenhuls van het plaatsingssysteem te plaatsen. 

11 Ga als volgt te werk om de geïntegreerde huls te gebruiken: Beweeg terwijl u de positie 
van de voerdraad behoudt het hele plaatsingssysteem in de gewenste richting. Trek de 
handgreep terug om de katheter uit de buitenhuls terug te trekken. Draai indien nodig de 
hemostatische klep om de hemostase te handhaven.  
U kunt als alternatief ook het volledige plaatsingssysteem uit het vaatstelsel verwijderen. 

11.3.7 Loskoppelen en terugtrekken van katheter van aortahoofdgedeelte 
1 Koppel minimaal 14 minuten na het mengen van het vulpolymeer de Autoinjector 2 los van 

de injectiespuit, terwijl u de Autoinjector 2 stevig vasthoudt om deze onder controle te 
houden als deze van de ‘schouders’ van de injectiespuit is losgemaakt. 
WAARSCHUWING: Koppel het plaatsingssysteem pas na 14 minuten los om mogelijk 
vrijkomen van het vulpolymeer te voorkomen.  
LET OP: Voor patiënten met een kerntemperatuur onder de 35 °C is voorafgaand aan 
de loskoppeling minimaal één extra minuut nodig per graad onder de 35 °C. 
OPMERKING: Het ontkoppelen voor de minimaal aanbevolen tijd met betrekking tot 
de lage lichaamstemperatuur van de patiënt kan leiden tot polymeerlekkage. 

2 Breng de voerdraad voor het aortahoofdgedeelte opnieuw in. 
3 De inwendige ballon kan worden gebruikt om de appositie van de afdichtingsring met de 

vaatwand te verbeteren: 

Plaats met behulp van fluoroscopie de radiopake markeringen op de inwendige ballon 
proximaal op de afdichtingsring aortahoofdgedeelte en distaal op de tweede ring. 

 
Vul de inwendige ballon met standaard 4:1 zoutoplossing en contrastmengsel. Volg de 
aanbevolen vulvolumes in de onderstaande tabel op. Laat de inwendige ballon volledig leeg 
door vacuüm te trekken op de vulspuit.  
 

Diameter aorta-
stentprothese 

Maximaal vulvolume 
inwendige ballon 

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

WAARSCHUWING: Maximale contrastconcentratie van inwendige ballonoplossing is 
4:1 zoutoplossing en contrastmengsel. 
WAARSCHUWING: Gebruik nooit lucht of gasmiddelen om de inwendige ballon te 
vullen.  
WAARSCHUWING: Het wordt aanbevolen handmatige injecties met spuit te 
gebruiken voor inwendige ballonnen. Gebruik geen drukinflatiehulpmiddel voor het 
vullen van de inwendige ballon. 
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WAARSCHUWING: Vul een inwendige ballon niet meer dan het maximale vulvolume. 
De ballon zou kunnen scheuren. Overvulling kan leiden tot schade aan de vaatwand 
en/of vaatruptuur of schade aan de stentgraft. 

WAARSCHUWING: Laat de inwendige ballon volledig leeglopen en controleer of deze 
onder de vacuümdruk van een spuit ligt, voordat u de katheter opnieuw plaatst 
WAARSCHUWING: Houd de inwendige ballon in de huls. Het vullen van de inwendige 
ballon buiten de huls kan leiden tot schade aan het bloedvat of ruptuur 

LET OP: Controleer te allen tijde manipulatie van de ballon en inflatie met behulp van 
fluoroscopie. 

LET OP: Als de ballondruk is verdwenen en/of de ballon barst, laat de ballon 
leeglopen en ga verder met het loskoppelen van de katheter en het terugtrekken. 

LET OP: Het gebruik van een ballon binnen 14 minuten nadat het vulpolymeer is 
aangebracht, wordt niet aanbevolen. Als de ballon binnen 14 minuten wordt 
opgeblazen, kan dit de afdichtingsring beschadigen. 

4 Maak de katheter los van het aortahoofdgedeelte: draai de graftontgrendelknop ¼ slag 
linksom en de daaraan bevestigde voerdraad gelijkmatig van de handgreep af. 

5 Trek de binnenkatheter voorzichtig terug met behulp van de fluoroscopie. De radiopake 
markering op de voerdraadlumen moet zich van de stentgraft af bewegen. 
WAARSCHUWING: Als u weerstand ondervindt tijdens het terugtrekken van de 
katheter, STOPT u. Controleer of het aortahoofdgedeelte is vrijgegeven van de 
katheter door middel van de graftontgrendelknop (derde ontgrendelknop). Als het 
terugtrekken van de katheter moeilijk blijft gaan, controleer of de katheter niet op de 
suprarenale stent is aangesloten. Na bevestiging kan de integrale mantel worden 
gebruikt als een steunpilaar om het aortahoofdgedeelte te stabiliseren. 
Als u weerstand ondervindt tijdens het terugtrekken van de neuskegel, ondersteun 
dan de eerste ring van de ipsilaterale poot met de huls voor het aortahoofdgedeelte. 
Voorafgaand aan het bevestigen van de neuskegel met de hulstip, trekt u de huls 
2 cm terug zodat de vulpoort niet in de huls/neuskegel wordt geklemd. 

6 Houd de voerdraad op de plaats, trek dan de huls licht terug en trek vervolgens de 
katheterhandgreep terug om de neuskegel weer in het uiteinde van de buitenhuls van het 
plaatsingssysteem te plaatsen. Mogelijk hoeft de katheter alleen te worden gedraaid om de 
weerstand op te heffen. 

7 Ga als volgt te werk om de geïntegreerde huls te gebruiken: Beweeg terwijl u de positie van 
de voerdraad behoudt het hele plaatsingssysteem in de gewenste richting. Trek de 
handgreep terug om de katheter uit de buitenhuls terug te trekken. Draai indien nodig de 
hemostatische klep om de hemostase te handhaven.  

U kunt als alternatief ook het volledige plaatsingssysteem uit het vaatstelsel verwijderen.  

11.3.8 Inbrengen en openvouwen van ipsilaterale poot 
1 Raadpleeg Voorbereiding van plaatsingssysteem/-systemen voor de voorbereidingsstappen 

voor plaatsingssystemen. 
2 Volg de desbetreffende procedurestappen voor het openvouwen van de ipsilaterale poot 

zoals eerder beschreven in Inbrengen en openvouwen van contralaterale poot. 
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11.3.9 Voltooiing van openvouwen 
1 Controleer de uitsluiting van het aneurysma. Voer angiografie uit vanaf de proximale tot de 

distale landingszone. 
2 Hoewel deze niet vereist zijn als onderdeel van de implantatieprocedure, kunnen 

angioplastiekballonnen van de juiste maat (diameter gelijk aan de afmeting van het 
bloedvat) worden gebruikt om uitsluiting van het aneurysma of het stentgraftlumen te 
verbeteren. 

WAARSCHUWING: Het is van belang om de maat van de ballonnen nauwkeurig te 
bepalen en deze niet overmatig te vullen in de stentgraft. Houd u aan de door de 
fabrikant van de ballon opgegeven vulparameters die op het etiket van het product 
zijn afgedrukt. 

• Bereid de ballonkatheters en andere, te gebruiken bijkomende hulpmiddelen voor 
volgens de gebruiksinstructies van de fabrikant.  

• Overgang iliacale poot/aortahoofdgedeelte: In de overgang mag een niet-flexibele 
ballon van 12 mm worden aangebracht en worden gevuld tot een druk van maximaal 
5 atm. Op deze locatie mag de ‘kissing balloon’-techniek worden gebruikt. 

• Distale iliacale slagader: In dit gebied mag een niet-flexibele ballon worden 
aangebracht met dezelfde diameter als de distale iliacale slagader. 

WAARSCHUWING: Breng geen flexibele ballon aan in de overgang van de iliacale 
poot en het aortahoofdgedeelte of de distale iliacale slagader. 

Na verwijdering van de angiografiekatheter (indien aanwezig) kan het proximale deel van 
het aortahoofdgedeelte worden voorzien van een flexibele ballon met dezelfde diameter 
als de proximale aorta, voordat het plaatsingssysteem wordt verwijderd. Een niet-flexibele 
ballon mag alleen in het aortahoofdgedeelte worden gebruikt wanneer het 
plaatsingssysteem is verwijderd. De vorm van het aortahoofdgedeelte kan worden 
aangepast met een ballon tot maximaal 40 minuten na het voltooien van het vulpolymeer 
van de CustomSeal-set.  

LET OP: Het gebruik van een ballon binnen 14 minuten nadat het vulpolymeer is 
aangebracht, wordt niet aanbevolen. Als de ballon eerder van 14 minuten wordt 
gevuld, kan er een druk ontstaan die hoog genoeg is om de afdichtingsringen te 
beschadigen, wat kan leiden tot polymeerlekkage.  

3 Als er geen andere ingrepen vereist zijn en de uitsluiting van het aneurysma is 
gecontroleerd, verwijdert u de angiografiekatheter en laat u de voerdraad op de plaats. 
Indien iliacale verlenging noodzakelijk is, gaat u verder met onderstaande stappen voor het 
inbrengen en openvouwen van de iliacale verlenging. 

4 Verwijder de voerdraden en de inbrenghulzen. Sluit de vasculaire toegang. 
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11.3.10 Inbrengen en openvouwen van iliacale verlenging 
1 Canuleer, gebruikmakend van de radiopake markeringen aan het distale uiteinde van de 

iliacale poot als doel en met behulp van standaard endovasculaire technieken, het lumen 
van de iliacale poot met een voerdraad (indien nodig). 

2 Bepaal de benodigde verlenging. Indien deze 20 mm of minder is, wordt het gebruik van 
een rechte distale verlenging aanbevolen. Raadpleeg onderstaande tabel voor de 
diameters van de rechte distale verlenging (maten iliacale verlenging, lengte 45 mm) die 
worden aanbevolen voor gebruik bij elke distale diameter van de iliacale poot.  

 Grootte iliacale verlenging 
(recht, lengte 45 mm) 

10 12 14 16 18 22 28 

Distale 
diameter 

van iliacale 
poot 

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 

 Maximaal toegestane verlenging 20 mm 
 

3 Raadpleeg onderstaande tabel om een iliacale poot als verlenging te gebruiken. Kies op 
basis van de distale diameter van de iliacale poot en de benodigde verlenging de 
verlengingscomponent met de juiste lengte. 

Distale diameter 
van iliacale poot 

(mm) 

Benodigde 
verlenging (mm) 

Lengte 
verlengingscomponent 

(mm) 

10 
12 

Tot 50 80 
51-70 100 
71-90 120 

91-110 140 
111-130 160 

14 
16 
18 
22 
28 
 

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

* Diameter van verlenging moet ≥ distale diameter van iliacale poot 
 

4 Bereid het plaatsingssysteem voor de iliacale verlenging voor zoals beschreven in 
Voorbereiding van plaatsingssysteem/-systemen. 

5 Houd de voerdraad op zijn plaats en verwijder de angiografiekatheter en inbrenghuls uit de 
toegangsplaats (indien van toepassing). 

6 Schuif het plaatsingssysteem voor de iliacale verlenging over de voerdraad. Controleer of 
er geen spanning op de stentgraft voor het aortahoofdgedeelte staat voorafgaand aan of 
tijdens plaatsing van de iliacale verlenging. 

7 Breng het plaatsingssysteem zo ver in het vaatstelsel in dat de distale radiopake markering 
van de verlenging is uitgelijnd met het distale doel. Gebruik continue fluoroscopische 
geleiding om de juiste plaatsing van de stentgraft te garanderen. 
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8 Controleer of de verlenging zich op de juiste positie bevindt in relatie tot de iliacale poot en 
het vaatstelsel.  

 
9 Trek de huls terug om de stentgraft open te vouwen terwijl u de katheterhandgreep op de 

plaats houdt. 
10 Houd de voerdraad op de plaats, stabiliseer de huls en trek de katheterhandgreep terug 

om de neuskegel weer in het uiteinde van de buitenhuls van het plaatsingssysteem te 
plaatsen. 

11 Ga als volgt te werk om de geïntegreerde huls te gebruiken: Beweeg terwijl u de positie 
van de voerdraad behoudt het hele plaatsingssysteem in de gewenste richting. Trek de 
handgreep terug om de katheter uit de buitenhuls terug te trekken. Draai indien nodig de 
hemostatische klep om de hemostase te handhaven.  
U kunt als alternatief ook het volledige plaatsingssysteem uit het vaatstelsel verwijderen. 

12 Voer een niet-flexibele ballon van de juiste maat op in het overlappingsgebied en vul deze. 
Houd u daarbij aan de door de fabrikant aanbevolen methode voor het kiezen van de maat, 
de voorbereiding en het gebruik van ballonnen. 

13 Breng de angiografiekatheter opnieuw in en voer deze op naar de suprarenale aorta. Voer 
na voltooiing van het openvouwen angiografie uit zoals hierboven beschreven. 

12. Aanbevelingen omtrent beeldvorming bij vervolgonderzoek 
Endologix het volgende beeldvormingsschema aan (Tabel 26) voor patiënten die worden behandeld met 
het Alto abdominale stentgraftsysteem. De art is verantwoordelijk voor de keuze van de juiste beeldvorming 
en beeldvormingsmodaliteiten voor vervolgonderzoek van een patiënt.  

Tabel 26: Aanbevolen schema voor beeldvorming bij patiënten 
 Spiraal-CT-scans 

met verhoogd 
contrast* 

Abdominale  
röntgenfoto’s** 

Vóór de behandeling (start) X  
Vóór ontslag  X 
1 maand X X 
6 maanden X X 
12 maanden (daarna elk jaar) X X 

*  Abdomen/bekken. Wordt gebruikt voor het beoordelen van de fixatie, vervorming en appositie 
tegen de vaatwand van grafts in proximale en distale fixatiegebieden, migratie van stentgrafts, 
doorgankelijkheid van stentgrafts, grootte van AAA’s, occlusie van vertakte vaten en endolekkages 
(inclusief bron en type, indien aanwezig). 

** AP-, laterale, linksdwarse en rechtsdwarse weergaven. Wordt gebruikt om breuken in stents vast te 
stellen. Het gehele hulpmiddel moet op het beeld worden vastgelegd om het hulpmiddel goed te 
kunnen beoordelen. 
Patiënten moeten worden voorgelicht over het belang van het opvolgen van het aanbevolen 
vervolgonderzoekschema gedurende het eerste jaar en elk jaar daarna. Op basis van klinische 
evaluatie is voor sommige patiënten mogelijk meer vervolgonderzoek noodzakelijk. 

RADIOPAKE MARKERING 
ILIACALE VERLENGING 

(BIJ DISTALE DOEL) 

RADIOPAKE 
MARKERING 

ILIACALE POORT  
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12.1 CT zonder contrastmiddel 
Voor patiënten met een gestoorde nierfunctie of patiënten die allergisch zijn voor contrastmiddel kan een 
spiraal-CT-scan worden overwogen om de fixatie, vervorming en appositie tegen de vaatwand van de 
stentgraft in het proximale en distale fixatiegebied, migratie van de stentgraft en grootte van het AAA met 
metingen van de diameter en het volume vast te stellen. 

12.2 Duplex echografie 
Voor patiënten met een gestoorde nierfunctie of patiënten die allergisch zijn voor contrastmiddel kan een 
kleuren-duplex echografie worden overwogen om grootte en diameter van het AAA, endolekkages en 
occlusie van de stentgraft en stenose vast te stellen. Als er problemen zijn met beeldvorming van 
verkalkte gebieden, fixatiegebieden of de buitenwand van de aneurysmazak, kan bijkomende CT zonder 
contrastmiddel noodzakelijk zijn. 

12.3 MRI of MRA 
Voor patiënten met een gestoorde nierfunctie, d.w.z. renale insufficiëntie, kan ook Magnetic Resonance 
Imaging of Magnetic Resonance Angiography (MRI, MRA) worden overwogen in instellingen met 
expertise op dit gebied. Er kunnen stentgerelateerde artefacten optreden en er moet worden gezorgd 
voor toereikende beeldvorming van de buitenwand van het aneurysma om de grootte van het AAA te 
kunnen bepalen. Volumemetingen kunnen nuttig zijn als het aneurysma niet duidelijk in grootte afneemt. 
Als er problemen zijn met beeldvorming van verkalkte gebieden, fixatiegebieden of de buitenwand van de 
aneurysmazak, kan bijkomende CT zonder contrastmiddel noodzakelijk zijn. Specifieke informatie over 
MRI kunt u vinden in Hoofdstuk 10.4. 

Endologix raadt het gebruik van gegevens van spiraal- CT-scans met verhoogd contrast voor 
reconstructie aan. De vereisten worden beschreven in Tabel 27. 

Tijdens het scannen moet beweging van de patiënt worden voorkomen. Voorkom indien mogelijk het 
scannen van andere objecten dan patiënten in het gezichtsveld. Wijzig tijdens het scannen de positie van 
de patiënt, de hoogte van de tafel en het gezichtsveld niet. Als de patiënt beweegt, herhaalt u het 
onderzoek in zijn geheel. 
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Tabel 27: Vereisten spiraal-CT-scans 
 Minimaal protocol Protocol met hoge resolutie 

(aanbevolen) 
Scanmodus Spiraal Spiraal 
Scanparameters 110-140 kVp, Auto mAs of 

170-400 mA scantijd van 0,5 sec 
110-140 kVp, Auto mAs of 
170-400 mA scantijd van 0,5 sec 

Coupedikte 3 mm 0,625-2 mm 
Coupe-interval 3 mm 0,625-2 mm 
Pitch 0,984:1 0,984:1 
Superieure omvang 
AAA 

2 cm boven beginpunt van 
abdominale slagader 

2 cm boven beginpunt van 
abdominale slagader 

Inferieure omvang AAA Preop.: Kleine trochanter van 
femurs om femorale vertakkingen 
mee te nemen 
Postop.: Ten minste 2 cm distaal 
van het laagste beginpunt van de 
interne iliacale slagader 

Preop.: Kleine trochanter van femurs 
om femorale vertakkingen mee te 
nemen 
Postop.: Ten minste 2 cm distaal van 
het laagste beginpunt van de interne 
iliacale slagader 

Contrast Standaard volgens afdeling 
radiologie 

Standaard volgens afdeling 
radiologie 

Volume 80 ml contrastmiddel met 40 ml 
spoeling met zoutoplossing of 
standaardvolume contrastmiddel 
met spoeling met zoutoplossing 
volgens afdeling radiologie 

80 ml contrastmiddel met 40 ml 
spoeling met zoutoplossing of 
standaardvolume contrastmiddel met 
spoeling met zoutoplossing volgens 
afdeling radiologie 

Snelheid 4 ml/sec 4 ml/sec 
Scanvertraging ROI – drempel 90-100 HU in aorta ROI – drempel 90-100 HU in aorta 
Gezichtsveld Groot lichaam Groot lichaam 
Reconstructiealgoritme Standaard Standaard 

13. Registratie hulpmiddel 
• Implantaatkaart hulpmiddel: Deze kaart bevat informatie over de arts, stentgraft en het 

ziekenhuis. Artsen moeten deze kaart invullen en de patiënt instrueren deze kaart te allen tijde bij 
zich te houden. De patiënt moet deze kaart voorleggen bij elk bezoek aan andere zorgverleners, 
in het bijzonder bij aanvullende diagnostische procedures (bijv. MRI). 
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14. Verklaring van symbolen 
 

 Partijcode 

 Te gebruiken tot 

 
Inhoud 

 Niet-pyrogeen 

 
e-IFU 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing, https://www.e-labeling.eu  

 
MRI-veilig onder bepaalde voorwaarden 

 
Niet opnieuw gebruiken 

 
Niet opnieuw steriliseren 

 
Droog bewaren 

 
Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is 

 Gesteriliseerd met ethyleenoxide (EO) 

 Gesteriliseerd met bestraling 

 

Minimaal 14 minuten na het mengen van het vulpolymeer voorafgaand 
aan het loskoppelen van het aortahoofdgedeelte 

 Gevolmachtigde Europese vertegenwoordiger 

 
Fabrikant 

 Binnendiameter plaatsingssysteem 

 Buitendiameter plaatsingssysteem 

POLYMER Polymeerlijn vullen 

BALLOON Vullijn geïntegreerde ballon 

 
Maximaal vulvolume 

 
Verzoek afgedrukt exemplaar 

2
STERILIZE
2

STERILIZE
2

STERILIZE

OD 

ID 

https://www.e-labeling.eu/
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 Fabrikant: 
Endologix LLC 

3910 Brickway Blvd.  
Santa Rosa, CA 95403  

USA 
(+1) 707.543.8800 

 

 Erkende vertegenwoordiger: 
Endologix International Holdings B.V 

Europalaan 30 
5232 BC ’s-Hertogenbosch 

The Netherlands 
 
 

© 2021 Endologix LLC. Alle rechten voorbehouden. 
 

Voor patentdekking gaat u naar www.endologix.com/patents 
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