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1. Περιγραφή συσκευής 
Το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ είναι μια ενδοαγγειακή συσκευή που εφαρμόζεται διαμέσου 
ενός καθετήρα χαμηλού προφίλ για τη θεραπεία ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ). Το μόσχευμα στεντ 
είναι σχεδιασμένο ώστε να επανεπενδύει το αγγειακό σύστημα που έχει υποστεί βλάβη, παρέχοντας έναν 
ενδοαγγειακό δίαυλο για το αίμα και απομονώνοντας το ανεύρυσμα από την υψηλή πίεση της αιματικής 
ροής, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο ρήξης. Το μόσχευμα στεντ είναι μια προσαρμοζόμενη 
διαμόρφωση που αποτελείται από ένα τμήμα αορτικού σώματος, λαγόνια σκέλη και λαγόνιες επεκτάσεις, 
ανάλογα με την περίπτωση (Εικόνα 1). 

Το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα: 
• Ένα μόσχευμα στεντ αορτικού σώματος και καθετήρα εφαρμογής 
• Λαγόνια σκέλη μοσχεύματος στεντ Ovation iX™ και καθετήρες εφαρμογής 
• Μοσχεύματα στεντ λαγόνιας επέκτασης Ovation iX™ και καθετήρες εφαρμογής, εάν απαιτείται 
• Κιτ πλήρωσης πολυμερούς CustomSeal™ 
• Αυτόματο εγχυτήρα 2 
 

Εικόνα 1: Σχηματικό διάγραμμα συστήματος κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ 

Το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος Alto™ ενσωματώνει τις ακόλουθες κύριες τροποποιήσεις στο τρέχον 
εγκεκριμένο σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος Ovation iX: 

• τοποθέτηση δακτυλίου ασφάλισης 7 mm κάτω από τις νεφρικές αρτηρίες, 
• ένταξη ενός ενσωματωμένου μπαλονιού και 
• χρήση αυτόματου εγχυτήρα 2 χαμηλότερης πίεσης. 

Οι τροποποιήσεις βασίστηκαν στα σχόλια των χρηστών Ovation iX και διατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά 
σχεδιασμού και τεχνολογίας της πλατφόρμας Ovation με βάση τα πολυμερή.  

1.1. Εμφύτευμα μοσχεύματος στεντ Alto™ 
Αορτικό σώμα 
Το αορτικό σώμα αποτελείται από ένα εγγύς τμήμα στεντ για υπερνεφρική καθήλωση και ένα μόσχευμα 
πολυτετραφθοροαιθυλενίου (PTFE) χαμηλής διαπερατότητας που συνδέεται χρησιμοποιώντας διακριτές 
συνδέσεις και πηνία σύνδεσης όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Το γυμνό εγγύς τμήμα στεντ έχει σχεδιαστεί  
με 8 άγκιστρα για να σταθεροποιήσει τη συσκευή στο τοίχωμα της αορτής. Για την εφαρμογή, το στεντ 
βρίσκεται σε συμπιεσμένη κατάσταση εντός του καθετήρα. Όταν απελευθερώνεται από τη συμπιεσμένη 
κατάσταση, το στεντ εκτείνεται και συμπλέκεται με το αγγειακό τοίχωμα.  

ΕΓΓΥΣ ΤΜΗΜΑ 
ΣΤΕΝΤ ΜΕ 
ΑΓΚΙΣΤΡΑ 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

(ΕΓΓΥΣ) 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 

ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΣΤΕΝΤ 
ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

CONTRA TETHER 

ΛΑΓΟΝΙΑ ΣΚΕΛΗ 

ΛΑΓΟΝΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
(ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

ΘΥΡΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

4ος ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ (ΜΙΣΟΣ) 

3ος ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ (3/4) 

2ος ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ (ΜΕΣΑΙΟΣ) 
1ος ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ) 

ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗ 
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Εικόνα 2: Απεικόνιση του μοσχεύματος στεντ αορτικού σώματος Alto™ 

Ανατρέξτε παρακάτω στα υλικά μοσχεύματος στεντ αορτικού σώματος Alto™ στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1 Υλικά μοσχεύματος στεντ αορτικού σώματος 
Εξάρτημα εμφυτεύματος Υλικό 

Μόσχευμα Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) 

Θύρα εγχυτήρα πολυμερούς  Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE)  

Εγγύς στεντ  Κράμα νικελίου-τιτανίου (νιτινόλη) 

Διακριτές συνδέσεις Κράμα νικελίου-τιτανίου (νιτινόλη) με φθοριωμένο 
αιθυλένιο-προπυλένιο (FEP) 

Ακτινοσκιεροί δείκτες (Πηνία σύνδεσης) Κράμα νικελίου-τιτανίου (νιτινόλη) 

Το εγγύς τμήμα του στεντ νιτινόλης είναι ακτινοσκιερό και υπάρχουν ακτινοσκιεροί δείκτες (πηνία σύνδεσης) 
δίπλα στο εγγύς άκρο του μοσχεύματος. Αυτοί οι ακτινοσκιεροί δείκτες βοηθούν στην τοποθέτηση της 
συσκευής στο σημείο για το οποίο προορίζεται σε σχέση με τις νεφρικές αρτηρίες. Το πολυμερές πλήρωσης 
είναι ακτινοσκιερό και παρέχει οπτικοποίηση των διαύλων πλήρωσης πολυμερούς μόλις γεμίσει το 
μόσχευμα. H Εικόνα 3 δείχνει τη θέση των ακτινοσκιερών δεικτών στο μόσχευμα στεντ αορτικού 
σώματος Alto™. 

 

 

Στοιχείο Δείκτης  Υλικό  

1 Συνδέσεις στεντ με μόσχευμα 
στο κολάρο 

Σύρμα νιτινόλης και στεντ 
νιτινόλης  

2 

Συνεχής δείκτης πρωτεύοντος 
δακτυλίου ασφάλισης 
γεμισμένου με πολυμερές (υγρό 
και εσκληρυμμένο) 

Χημικές ενώσεις 
ακτινοσκιερού 
πολυμερούς πλήρωσης 

3 

Συνεχής δείκτης δευτερεύοντος 
δακτυλίου στήριξης γεμισμένου 
με πολυμερές (υγρό και 
εσκληρυμμένο) 

Χημικές ενώσεις 
ακτινοσκιερού 
πολυμερούς πλήρωσης 

4 

Συνεχής δείκτης διαύλων 
πλήρωσης γεμισμένων με 
πολυμερές (υγρό και 
εσκληρυμμένο) 

Χημικές ενώσεις 
ακτινοσκιερού 
πολυμερούς πλήρωσης 

5 

Συνεχής δείκτης δακτυλίων 
στήριξης γεμισμένων με 
πολυμερές (υγρό και 
εσκληρυμμένο) 

Χημικές ενώσεις 
ακτινοσκιερού 
πολυμερούς πλήρωσης 

Εικόνα 3: Θέση των ακτινοσκιερών δεικτών στο μόσχευμα στεντ αορτικού σώματος Alto™ 

Εγγύς στεντ 

Άγκιστρα 

Υλικό μοσχεύματος PTFE Θύρα εγχυτήρα πολυμερούς 

FEP 

Διακριτή σύνδεση και 
πηνία σύνδεσης 
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Για την ασφάλιση του εγγύς άκρου του μοσχεύματος και την παροχή υποστήριξης για τα σκέλη του αορτικού 
σώματος μέσα στα οποία εκπτύσσονται τα λαγόνια σκέλη, το σώμα του μοσχεύματος περιέχει ένα δίκτυο 
από διογκούμενους διαύλους και δακτυλίους, οι οποίοι πληρώνονται με ένα υγρό ακτινοσκιερό πολυμερές 
(ανατρέξτε στην Εικόνα 3 παραπάνω) που στερεοποιείται κατά τη διαδικασία έκπτυξης. Το μόσχευμα 
διαθέτει μια θύρα πλήρωσης, η οποία συνδέει το δίκτυο πλήρωσης του μοσχεύματος με τον καθετήρα 
εφαρμογής. Στην Εικόνα 4 παρακάτω φαίνεται η συσκευή με τον εγγύς δακτύλιο ασφάλισής της στην αορτή. 
Το αορτικό σώμα παρέχεται σε πέντε μεγέθη εγγύς δακτυλίων ασφάλισης: 20, 23, 26, 29 και 34 mm. Ενώ η 
διάμετρος του αορτικού σώματος ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος, το μήκος του κορμού 
(40 mm), το μήκος του ποδιού (35 mm στη σύστοιχη πλευρά και 40 mm στην αντίθετη πλευρά), καθώς και οι 
απώτερες εσωτερικές διάμετροι του σκέλους (11 mm) είναι σταθερές. Λόγω του χαρακτηριστικού ασφάλισης 
της συσκευής, οι εκτιμήσεις μεγέθους είναι μοναδικές και περιγράφονται λεπτομερέστερα στην Ενότητα 7.2 
(Προσδιορισμός μεγέθους κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™).  

 
Εικόνα 4: Μόσχευμα στεντ αορτικού σώματος Alto™ στην αορτή 

Λαγόνια σκέλη/προεκτάσεις 
Τα λαγόνια σκέλη και οι επεκτάσεις αποτελούνται από ένα στεντ νιτινόλης που περιβάλλεται από PTFE 
χαμηλής διαπερατότητας. Μπορείτε να ανατρέξετε στα υλικά στον Πίνακα 2 παρακάτω. Τα λαγόνια σκέλη 
εκπτύσσονται στα τμήματα για τα σκέλη του αορτικού σώματος. Οι ακτινοσκιεροί δείκτες επιτρέπουν στον 
ιατρό να έχει οπτικό έλεγχο της κατάλληλης επικάλυψης των λαγόνιων σκελών με το αορτικό σώμα ή της 
λαγόνιας επέκτασης με τα λαγόνια σκέλη κατά τη διάρκεια της έκπτυξης με χρήση καθετήρα. Μπορείτε να 
ανατρέξετε στον βαθμό επικάλυψης που είναι κατάλληλος για κάθε συνδυασμό συσκευών στο Βήμα 3 της 
Ενότητας 11.3.10, «Εισαγωγή και έκπτυξη των λαγόνιων επεκτάσεων». Οι ακτινοσκιεροί δείκτες βρίσκονται 
στην ίδια θέση στο μόσχευμα στεντ και για τα λαγόνια σκέλη και για τις επεκτάσεις, όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 5. 

Η ακτινική δύναμη που ασκείται από το στεντ παρέχει καθήλωση και ασφάλιση της διεπιφάνειας μεταξύ του 
αορτικού σώματος και κάθε λαγόνιου σκέλους, μεταξύ του λαγόνιου σκέλους και της λαγόνιας επέκτασης  
και μεταξύ του λαγόνιου σκέλους/ της επέκτασης και της περιοχής εφαρμογής στη λαγόνια αρτηρία. Τα 
λαγόνια σκέλη διατίθενται σε 7 διαφορετικές περιφερικές διαμέτρους (10, 12, 14, 16, 18, 22, 28 mm) και  
5 διαφορετικά μήκη (80, 100, 120, 140, 160 mm). Το εγγύς τμήμα των λαγόνιων σκελών έχει σταθερή 
διάμετρο 14 mm. Οι λαγόνιες επεκτάσεις διατίθενται με σταθερό μήκος 45 mm και τις ίδιες 7 περιφερικές 
διαμέτρους λαγόνιου σκέλους. Οι εκτιμήσεις μεγέθους για τα λαγόνια σκέλη και τις επεκτάσεις περιγράφονται 
λεπτομερέστερα στην Ενότητα 7.2 (Προσδιορισμός μεγέθους κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™). 

Πίνακας 2: Υλικά λαγόνιων σκελών/επεκτάσεων μοσχεύματος στεντ 

Εξάρτημα εμφυτεύματος Υλικό 
Μόσχευμα Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) 

Στεντ και συνδέσεις Κράμα νικελίου-τιτανίου (νιτινόλη) 

Ακτινοσκιεροί δείκτες Κράμα πλατίνας-ιριδίου 
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Εικόνα 5: Θέση των ακτινοσκιερών δεικτών στα μοσχεύματα στεντ λαγόνιου σκέλους/επέκτασης 

1.2. Σύστημα εφαρμογής 
Για τη διευκόλυνση της εισαγωγής της συσκευής εντός του αγγείου προσπέλασης, το αορτικό σώμα, τα 
λαγόνια σκέλη και οι λαγόνιες επεκτάσεις έχουν προφορτωθεί σε καθετήρες εφαρμογής, όπως απεικονίζεται 
στις Εικόνες 6–7. Ο κάθε καθετήρας εφαρμογής διαθέτει έναν αυλό για χρήση με οδηγό σύρμα 0,89 mm 
(0,035 ίντσες), για τη διευκόλυνση της προσπέλασης και της έκπτυξης. Τα εξωτερικά θηκάρια φέρουν 
υδρόφιλη επικάλυψη. Υπάρχουν δύο παραλλαγές του συστήματος χορήγησης: μία για το μόσχευμα στεντ 
αορτικού σώματος (Εικόνα 6) και μία για τα λαγόνια σκέλη/ τις λαγόνιες επεκτάσεις (Εικόνα 7). Και τα δύο 
συστήματα επιτρέπουν την απόσυρση του εσωτερικού καθετήρα διαμέσου του εξωτερικού θηκαριού, με το 
εξωτερικό θηκάρι και την ενσωματωμένη αιμοστατική βαλβίδα να παραμένουν στο αγγείο για να 
διευκολύνουν την εισαγωγή βοηθητικών συσκευών. 

 
Εικόνα 6: Σχηματικό διάγραμμα καθετήρα εφαρμογής αορτικού σώματος του συστήματος κοιλιακού 

μοσχεύματος στεντ Alto™ 

Λαγόνιο σκέλος μοσχεύματος στεντ 
 

Μόσχευμα στεντ λαγόνιας 
επέκτασης 

Στοιχείο Δείκτης  Υλικό 

3 

Εγγύς δείκτες 
λαγόνιου 
σκέλους/ 
επέκτασης 

Κράμα 
πλατίνας-
ιριδίου 

4 

Περιφερικοί 
δείκτες λαγόνιου 
σκέλους/ 
επέκτασης 

Κράμα 
πλατίνας-
ιριδίου 

 

ΚΩΝΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ 

ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 
ΤΑΙΝΙΑ ΘΗΚΑΡΙΟΥ 

ΘΗΚΑΡΙ 
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ) 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ 
ΘΗΚΑΡΙΟΥ 

ΘΥΡΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 
ΘΗΚΑΡΙΟΥ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΘΗΚΑΡΙΟΥ 

ΕΝΘΕΤΑ  
ΚΟΜΒΙΑ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
ΣΤΕΝΤ 

ΘΥΡΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 
ΟΔΗΓΟΥ 
ΣΥΡΜΑΤΟΣ 

ΘΥΡΑ ΑΥΛΟΥ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 

ΘΥΡΑ 
ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 
ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ 

ΠΩΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ) 

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ 
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Εικόνα 7: Σχηματικό διάγραμμα καθετήρα εφαρμογής μοσχεύματος λαγόνιου σκέλους/ λαγόνιας επέκτασης 
Ovation iX 

Το αορτικό σώμα εκπτύσσεται διαμέσου του καθετήρα εφαρμογής του αορτικού σώματος (Εικόνα 6), ο 
οποίος έχει μήκος εργασίας περίπου 60 cm και διάμετρο εξωτερικού θηκαριού 15 Fr (εσωτερική διάμετρος 
13 Fr). Ο καθετήρας διαθέτει σύνδεση με τα περιφερικά σκέλη του αορτικού σώματος. Κατά την έκπτυξη του 
μοσχεύματος στεντ αορτικού σώματος, αρχικά τοποθετείται η συσκευή και έπειτα ανασύρεται το θηκάρι. Το 
εγγύς τμήμα του στεντ εκπτύσσεται με τη χρήση των κομβίων απελευθέρωσης στεντ της λαβής, με τη χρήση 
ενός ενσωματωμένου μπαλονιού για τη διευκόλυνση του ανοίγματος του μοσχεύματος. Στη συνέχεια, το 
πολυμερές πλήρωσης χορηγείται διαμέσου της θύρας σύνδεσης για την πλήρωση με τη χρήση του 
αυτόματου εγχυτήρα 2. 

Το αντίπλευρο και το ομόπλευρο λαγόνιο σκέλος εκπτύσσονται διαμέσου των καθετήρων εφαρμογής των 
λαγόνιων σκελών (Εικόνα 7). Οι καθετήρες λαγόνιου σκέλους διαθέτουν μήκος εργασίας περίπου 60 cm και 
έχουν 4 διαφορετικές εξωτερικές διαμέτρους με βάση τη διάμετρο του λαγόνιου σκέλους: Τα λαγόνια σκέλη 
10–14 mm έχουν εξωτερική/εσωτερική διάμετρο θηκαριού 12/10 Fr, τα λαγόνια σκέλη 16–18 mm έχουν 
εξωτερική/εσωτερική διάμετρο θηκαριού 13/11 Fr, τα λαγόνια σκέλη 22 mm έχουν εξωτερική/εσωτερική 
διάμετρο θηκαριού 14/12 Fr και τα λαγόνια σκέλη 28 mm έχουν εξωτερική/εσωτερική διάμετρο θηκαριού 
15/13 Fr. Μετά την έκπτυξη του αορτικού σώματος, ένα οδηγό σύρμα τοποθετείται από το αντίπλευρο 
σημείο προσπέλασης στο αντίπλευρο περιφερικό σκέλος του αορτικού σώματος. Ο ενσωματωμένος αυλός 
διέλευσης στο σύστημα εφαρμογής αορτικού σώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της 
διαδικασίας. Στη συνέχεια, το αντίπλευρο λαγόνιο σκέλος προωθείται στη θέση του και, ανασύροντας το 
θηκάρι του καθετήρα, εκπτύσσεται μέσα στο σκέλος του αορτικού σώματος, ενώ ο καθετήρας διατηρείται 
στην κατάλληλη θέση. Έπειτα, ο καθετήρας εφαρμογής του αντίπλευρου σκέλους χρησιμοποιείται ως 
εσωτερικό θηκάρι για τη διευκόλυνση εισαγωγής βοηθητικών συσκευών ή αφαιρείται από το αγγειακό 
σύστημα.  

Μετά τη στερεοποίηση του πολυμερούς πλήρωσης στο εσωτερικό του πρωτεύοντος δακτυλίου ασφάλισης 
του αορτικού σώματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ενσωματωμένο μπαλόνι του καθετήρα εφαρμογής 
αορτικού σώματος για τη βελτίωση της πρόσφυσης του δακτυλίου ασφάλισης. Ο καθετήρας αποσυνδέεται 
από τη θύρα πλήρωσης του μοσχεύματος αορτικού σώματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
ενσωματωμένο θηκάρι (όπως περιγράφεται παραπάνω) ή να αφαιρεθεί από το αγγειακό σύστημα.  

Ο καθετήρας εφαρμογής του ομόπλευρου λαγόνιου σκέλους προωθείται επάνω από το ομόπλευρο οδηγό 
σύρμα και εκπτύσσεται με τη χρήση της μεθόδου που περιγράφεται πιο πάνω για το αντίπλευρο σκέλος. Στη 
συνέχεια, ο καθετήρας εφαρμογής του ομόπλευρου σκέλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενσωματωμένο 
θηκάρι (όπως περιγράφεται παραπάνω) ή να αφαιρεθεί από το αγγειακό σύστημα. 

Εάν απαιτείται λαγόνια επέκταση, το σύστημα εφαρμογής προωθείται επάνω από το οδηγό σύρμα και 
εκπτύσσεται με τη χρήση της μεθόδου που περιγράφεται παραπάνω για το αντίπλευρο και το ομόπλευρο 
λαγόνιο σκέλος. 

Το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ έχει σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζει σε διάφορες ανατομικές 
διαμορφώσεις της αορτής, συμπεριλαμβανομένου ενός εύρους διαμέτρων εγγύς και περιφερικής αορτής, 
μηκών ανευρύσματος και διαμέτρων κοινής λαγόνιας αρτηρίας. Ανατρέξτε στον Πίνακα 21 (Ενότητα 7.2) για 
πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό του μεγέθους του ασθενούς και στους Πίνακες 22–24 
(Ενότητα 9.1) για τα μεγέθη και τις διαμορφώσεις των προϊόντων. 

ΚΩΝΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ 

ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 
ΤΑΙΝΙΑ ΘΗΚΑΡΙΟΥ 

ΘΗΚΑΡΙ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ) 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΘΥΡΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ 
ΣΥΡΜΑΤΟΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΘΗΚΑΡΙΟΥ 

ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ 
ΘΗΚΑΡΙΟΥ 

ΘΥΡΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 
ΘΗΚΑΡΙΟΥ 
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1.3. Κιτ πλήρωσης πολυμερούς (Κιτ CustomSeal™) και αυτόματος εγχυτήρας 2 
Το κιτ CustomSeal™ αποτελείται από δύο σύριγγες πλήρωσης που περιέχουν πολυμερές πλήρωσης, το 
οποίο χρησιμοποιείται για να διογκώσει ένα δίκτυο διαύλων και δακτυλίων στο αορτικό σώμα (ανατρέξτε 
στην Εικόνα 3 παραπάνω) που στερεοποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκπτυξης. Το πολυμερές 
πλήρωσης αποτελείται από τρία συστατικά που αναμιγνύονται εντός των συρίγγων πλήρωσης πριν από την 
έγχυση στο μόσχευμα στεντ αορτικού σώματος. Τα συστατικά περιλαμβάνουν ένα ρυθμιστικό διάλυμα που 
περιέχει έναν σκιαγραφικό παράγοντα που βρίσκεται στη μία σύριγγα και ένα αντιδραστικό μονομερές που 
βρίσκεται στην άλλη σύριγγα. Το τρίτο συστατικό είναι ένα ξεχωριστό αντιδραστικό μονομερές που βρίσκεται 
εντός του συνδετικού σωλήνα μεταξύ των συρίγγων. Η αντίδραση μεταξύ των δύο μονομερών έχει ως 
αποτέλεσμα τον σχηματισμό μιας στερεάς υδρογέλης εντός του πρωτεύοντος δακτυλίου ασφάλισης, του 
δευτερεύοντος δακτυλίου στήριξης, των διαύλων πλήρωσης και των δακτυλίων στήριξης των σκελών στο 
υλικό μοσχεύματος του αορτικού σώματος (ανατρέξτε στην Εικόνα 3) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έκπτυξης. Το κιτ CustomSeal™ (Εικόνα 8) φέρει ετικέτα με χρόνο απόσπασης 14 λεπτών, που σημαίνει ότι 
ο καθετήρας εφαρμογής αορτικού σώματος δεν πρέπει να αποσυνδέεται από το μόσχευμα έως ότου το 
πολυμερές να συμπληρώσει 14 λεπτά για να σκληρυνθεί. Η πιθανή ανάγκη τροποποίησης του χρόνου 
σκλήρυνσης του πολυμερούς με βάση τη θερμοκρασία σώματος του ασθενούς εξετάζεται στην Ενότητα 4.4 
παρακάτω.  

Για την προετοιμασία του πολυμερούς πλήρωσης για έγχυση στο μόσχευμα στεντ αορτικού σώματος, 
ανοίγονται οι δύο βαλβίδες στο κιτ πλήρωσης και τα συστατικά του πολυμερούς πλήρωσης αναμιγνύονται με 
την εφαρμογή εναλλάξ πίεσης στα δύο έμβολα της σύριγγας για τουλάχιστον 20 πλήρεις κύκλους (10 σε 
κάθε πλευρά). Η κατάλληλα γεμισμένη σύριγγα αφαιρείται από τον φορέα της και στη συνέχεια συνδέεται 
στη θύρα πλήρωσης του καθετήρα παροχής αορτικού σώματος. Η Εικόνα 6 δείχνει τη θέση της θυρίδας 
πλήρωσης πολυμερούς στον καθετήρα εφαρμογής αορτικού σώματος. Ο αυτόματος εγχυτήρας 2 είναι 
προσαρτημένος πάνω από το έμβολο της σύριγγας (βλ. Εικόνα 9) και κλειδώνει στη θέση του με 
περιστροφή κατά ένα τέταρτο της πλήρους περιστροφής. Ο αυτόματος εγχυτήρας 2 ασκεί ελεγχόμενη 
δύναμη στο έμβολο της σύριγγας για την έγχυση του πολυμερούς πλήρωσης στο μόσχευμα έως ότου 
επιτευχθεί ισορροπία πίεσης και έως ότου επιτευχθεί πλήρης πλήρωση του πρωτεύοντος δακτυλίου 
ασφάλισης, των διαύλων πλήρωσης και των δακτυλίων στήριξης στο υλικό μοσχεύματος του αορτικού 
σώματος. 

Κατά την ανάμιξη και την έγχυση στο μόσχευμα στεντ αορτικού σώματος, τα συστατικά του πολυμερούς 
σχηματίζουν ένα ακτινοσκιερό διασυνδεδεμένο πολυμερές που γεμίζει τον πρωτεύοντα δακτύλιο ασφάλισης, 
τους διαύλους πλήρωσης και τους δακτυλίους στήριξης στο υλικό μοσχεύματος του κορμού και των σκελών 
του αορτικού μοσχεύματος. Οι ακτινοσκιερές ιδιότητες του πολυμερούς πλήρωσης μειώνονται με την 
πάροδο του χρόνου (1–2 μήνες) έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν ψευδενδείξεις που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την ανίχνευση ενδογενούς διαρροής στην επακόλουθη παρακολούθηση μέσω αξονικής 
τομογραφίας.  

 
Εικόνα 8: Κιτ CustomSeal με χρόνο αποσύνδεσης 14 λεπτών 

 
Εικόνα 9: Αυτόματος εγχυτήρας 2 προσαρτημένος πάνω από το έμβολο της σύριγγας 
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1.4. Ειδικά ανατομικά θέματα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ 
Τα ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού αυτού του ενδοαγγειακού μοσχεύματος επηρεάζουν τον τρόπο 
αξιολόγησης της καταλληλότητας ενός ασθενούς για θεραπεία. Τα ακόλουθα διαγράμματα υποδεικνύουν  
τα συγκεκριμένα ανατομικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας για θεραπεία με τη συσκευή, όπως περιγράφεται στη δήλωση ενδείξεων χρήσης. 

 
Εικόνα Α: Εγγύς περιοχή τοποθέτησης και κωνικότητα 

 
Εικόνα Β: Εγγύς περιοχή τοποθέτησης 

 
Εικόνα Γ: Θρόμβος περιοχής σφράγισης 

Διάμετρος Α Διάμετρος Β 

Κωνικότητα =
(Διάμετρος B − Διάμετρος A)

Διάμετρος 𝐴𝐴 𝑥𝑥 100 < 10% 

Θρόμβος όχι 
μεγαλύτερος  
από 8 mm σε 
οποιοδήποτε 

σημείο κατά μήκος 
της αορτικής 
περιφέρειας 
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Εικόνα Δ: Γωνίωση αορτής 

2. Ενδείξεις χρήσης 
Το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με υπονεφρικά 
ανευρύσματα κοιλιακής αορτής, που έχουν αγγειακή μορφολογία κατάλληλη για ενδοαγγειακή 
αποκατάσταση με τη συσκευή, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
• Επαρκή λαγόνια/μηριαία προσπέλαση συμβατή με τις τεχνικές (τομή στην περιοχή του μηρού ή 

διαδερμική πρόσβαση), τις συσκευές ή/και τα βοηθητικά εξαρτήματα της αγγειακής προσπέλασης. 
• Εγγύς αορτική περιοχή τοποθέτησης για τον δακτύλιο ασφάλισης 7 mm χαμηλότερα από την κάτω 

νεφρική αρτηρία. 
• Μια αορτική περιοχή σφράγισης που αποτελείται από υγιή αορτή, οριζόμενη ως: 

o απουσία σημαντικού θρόμβου πάχους >8 mm σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της αορτικής 
περιφέρειας στο επίπεδο των 7 mm χαμηλότερα από την κάτω νεφρική αρτηρία,  

o απουσία σημαντικής ασβεστοποίησης στο επίπεδο των 7 mm χαμηλότερα από την κάτω νεφρική 
αρτηρία,  

o κωνικότητα <10%, μετρούμενη από την κάτω νεφρική αρτηρία έως την αορτή, 7 mm χαμηλότερα 
από την κάτω νεφρική αρτηρία, 

o εσωτερική διάμετρος τοιχώματος μεγαλύτερη από 16 mm και μικρότερη από 30 mm σε 
απόσταση 7 mm χαμηλότερα από την κάτω νεφρική αρτηρία και 

o γωνίωση αορτής ≤60 μοίρες.  
• Περιφερική λαγόνια περιοχή τοποθέτησης: 

o με μήκος τουλάχιστον 10 mm και 
o με εσωτερική διάμετρο τοιχώματος μεγαλύτερη από 8 mm και μικρότερη από 25 mm. 

3. Αντενδείξεις 
• Ασθενείς με πάθηση που εγείρει απειλή λοίμωξης για το μόσχευμα. 
• Ασθενείς με γνωστές ευαισθησίες ή αλλεργίες στα υλικά της συσκευής (όπως 

πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE), πολυμερή με βάση την πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG), σκιαγραφικοί 
παράγοντες, φθοριωμένο αιθυλένιο-προπυλένιο (FEP), τιτάνιο, νικέλιο, πλατίνα ή ιρίδιο). 

4. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Η μη σωστή τήρηση των οδηγιών, των 
προειδοποιήσεων και των προφυλάξεων ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές συνέπειες ή τραυματισμό 
του ασθενούς. 

IR-35 mm 
ΚΟΡΥΦΗ 
IR+14 mm 



11 

4.1 Γενικά 
Προειδοποιήσεις 
• Το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ AltoTM προορίζεται για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Μην 

επαναχρησιμοποιείτε, μην επανεπεξεργάζεστε και μην επαναποστειρώνετε. H επαναχρησιμοποίηση,  
η επανεπεξεργασία ή η επαναποστείρωση ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη δομική ακεραιότητα 
της συσκευής ή/και να οδηγήσουν σε αστοχία της, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, 
ασθένεια ή θάνατο του ασθενούς. Η επαναχρησιμοποίηση, η επανεπεξεργασία ή η επαναποστείρωση 
ενδέχεται επίσης να ενέχουν κίνδυνο επιμόλυνσης της συσκευής ή/και να προκαλέσουν λοίμωξη του 
ασθενούς, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της μετάδοσης λοιμώδους νόσου (ή νόσων) από τον 
έναν ασθενή στον άλλον. Η μόλυνση της συσκευής μπορεί να επιφέρει τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο 
του ασθενούς. 

• Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν ο ασθενής δεν επιθυμεί να αξιολογηθεί ή δεν είναι δυνατή η 
αξιολόγησή του με την απαραίτητη προεγχειρητική και μετεγχειρητική μέθοδο απεικόνισης. 

Προφυλάξεις 
• Σε κάθε ενδοαγγειακή επέμβαση και για την ορθή έκπτυξη της συσκευής απαιτείται ακριβής 

ακτινοσκοπική απεικόνιση. Η εμφύτευση αυτής της συσκευής θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε αίθουσα 
χειρουργείου, σε μονάδα ενδοαγγειακών επεμβάσεων, σε εργαστήριο καθετηριασμών ή σε παρόμοιο 
στείρο περιβάλλον με προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και κατάλληλο εξοπλισμό και δυνατότητες 
απεικόνισης.  

• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Η μη σωστή τήρηση των οδηγιών, των προειδοποιήσεων και των 
προφυλάξεων ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές συνέπειες ή τραυματισμό του ασθενούς.  

• Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εμφύτευσης ή επαναληπτικής επέμβασης θα πρέπει πάντα να είναι 
διαθέσιμη μια εκπαιδευμένη χειρουργική ομάδα σε περίπτωση που απαιτηθεί μετάβαση σε ανοικτή 
χειρουργική αποκατάσταση. 

• Το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον από ιατρούς και 
ομάδες με πείρα στις ενδοαγγειακές τεχνικές και κατάλληλη εκπαίδευση όσον αφορά τη χρήση του.  
Η εν λόγω πείρα θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
- Γνώση του φυσικού ιστορικού του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ), των συννοσηροτήτων 

και των επιπλοκών που σχετίζονται με την αποκατάσταση του ΑΚΑ 
- Τεχνικές αγγειακής προσπέλασης 
- Μη εκλεκτικές και εκλεκτικές τεχνικές οδηγού σύρματος και καθετήρα 
- Ερμηνεία ακτινογραφικών, ακτινοσκοπικών και αγγειογραφικών εικόνων 
- Εμβολισμό 
- Αγγειοπλαστική 
- Ενδοαγγειακή τοποθέτηση στεντ 
- Τεχνικές βρόχου 
- Κατάλληλη χρήση σκιαγραφικού υλικού για ακτινογραφία 
- Τεχνικές μείωσης της έκθεσης σε ακτινοβολία 
- Εξειδίκευση στις μεθόδους παρακολούθησης ασθενών 

4.2 Επιλογή ασθενών και συσκευής 
Προειδοποιήσεις 
• Η συσκευή αυτή δεν συνιστάται σε ασθενείς οι οποίοι: έχουν ή πιθανολογείται ότι έχουν ενεργή 

συστηματική λοίμωξη, έχουν δυσανεξία στους σκιαγραφικούς παράγοντες που είναι απαραίτητοι για τη 
διεγχειρητική και μετεγχειρητική απεικόνιση παρακολούθησης ή/και έχουν ευαισθησίες ή αλλεργίες στα 
υλικά του συστήματος του μοσχεύματος στεντ, λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά, έχουν 
επίπεδο κρεατινίνης >2,0 mg/dL, έχουν ασταθή στηθάγχη ή/και έχουν υποστεί έμφραγμα μυοκαρδίου 
(ΕΜ) ή εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο (ΕΑΕ) σε διάστημα 3 μηνών πριν από την εμφύτευση ή/και 
υπερβαίνουν τα όρια βάρους ή/και μεγέθους που απαιτούνται για εκπλήρωση των απαιτήσεων 
απεικόνισης. 
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Προφυλάξεις 
• Η διάμετρος του αγγείου προσπέλασης, η μορφολογία του αγγείου και η διάμετρος του συστήματος 

εφαρμογής θα πρέπει να είναι συμβατές με τις τεχνικές αγγειακής προσπέλασης (τομή στην περιοχή του 
μηρού ή διαδερμική προσπέλαση).  

• Αγγεία τα οποία σε σημαντικό βαθμό φέρουν αποτιτανώσεις, είναι αποφραγμένα, παρουσιάζουν 
στένωση, είναι ελικοειδή ή φέρουν θρόμβους ενδέχεται να εμποδίσουν την τοποθέτηση της συσκευής. 

• Το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ δεν έχει αξιολογηθεί σε ασθενείς που: 
- Είναι έγκυες ή θηλάζουν. 
- Έχουν ηλικία κάτω των 18 ετών. 
- Έχουν ιστορικό κάκωσης ή ρήξης της αορτής, ρήξης ανευρυσμάτων, ανευρύσματα στα οποία 

επίκειται ρήξη ή απαιτείται άλλη θεραπεία έκτακτης ανάγκης στην αορτή/το ανεύρυσμα. 
- Έχουν υπερνεφρικά, θωρακικά, θωρακο-κοιλιακά, λαγονομηριαία, περινεφρικά, παρανεφρικά, 

μυκωτικά, φλεγμονώδη ανευρύσματα ή ψευδο-ανευρύσματα. 
- Έχουν υπερπηκτικότητα, αιμορραγική διάθεση ή διαταραχές της πήξης του αίματος. 
- Έχουν αποφρακτική νόσο της μεσεντέριας ή/και της κοιλιακής αρτηρίας ή επικρατούσα βατή κάτω 

μεσεντέρια αρτηρία. 
- Έχουν νόσο του συνδετικού ιστού ή συγγενή εκφυλιστική νόσο κολλαγόνου, π.χ. σύνδρομο Marfan. 
- Έχουν εκτατικές λαγόνιες αρτηρίες που απαιτούν αμφοτερόπλευρο αποκλεισμό υπογάστριας 

αιματικής ροής. 
• Η ανώμαλη ασβεστοποίηση, η αθηρωματική πλάκα ή/και το πάχος θρόμβου >8 mm σε οποιοδήποτε 

σημείο κατά μήκος της αορτικής περιφέρειας των ζωνών σφράγισης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 
καθήλωση ή/και την ασφάλιση στις θέσεις εμφύτευσης. 

• Η μη υγιής αορτή στις ζώνες σφράγισης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο διαρροής στο 
ανεύρυσμα ή μετατόπιση της πρόθεσης. Στα βασικά ανατομικά στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν τον 
επιτυχή αποκλεισμό του ανευρύσματος περιλαμβάνονται η οξεία γωνίωση του εγγύς αυχένα (>60°), η 
περιφερική λαγόνια περιοχή τοποθέτησης <10 mm ή/και ο εσφαλμένος προσδιορισμός της εσωτερικής 
διαμέτρου του αορτικού/λαγόνιου τοιχώματος για το μόσχευμα στεντ ή/και η ύπαρξη θρόμβου ή 
ασβεστίου ειδικά στις ζώνες σφράγισης. 

• Τα δύο λαγόνια σκέλη του συστήματος Alto™ θα πρέπει να μπορούν να φιλοξενηθούν στον διχασμό 
αορτής. Η διάμετρος του διχασμού αορτής, κατά την κρίση του ιατρού, δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη 
ροή μέσω των λαγόνιων σκελών.  

• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη μορφολογία της περιοχής τοποθέτησης του λαγόνιου μοσχεύματος για να 
αξιολογήσετε τη σωστή επιλογή/καταλληλότητα του μοσχεύματος σκέλους. 

• Η ακατάλληλη επιλογή ασθενούς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή απόδοση της συσκευής ή 
απόδοση της συσκευής που δεν είναι κατά τα άλλα σύμφωνη με τις προδιαγραφές. 

4.3 Πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμφύτευσης 
Προειδοποιήσεις 
• Μόνο για μία χρήση. Μην επαναποστειρώνετε ή επαναχρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εξάρτημα του 

συστήματος κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™. Η επαναχρησιμοποίηση, η επανεπεξεργασία ή η 
επαναποστείρωση ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη δομική ακεραιότητα της συσκευής ή/και να 
προκαλέσουν αστοχία της συσκευής, γεγονός το οποίο, με τη σειρά του, είναι δυνατό να προκαλέσει 
τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του ασθενούς. 

• Σημειώστε την «Ημερομηνία λήξης» του προϊόντος και μην χρησιμοποιείτε εάν έχει παρέλθει αυτή η 
ημερομηνία. 

• Κατά τη διαδικασία εμφύτευσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται συστηματική αντιπηκτική αγωγή, 
σύμφωνα με το προτιμώμενο πρωτόκολλο του νοσοκομείου και του ιατρού. Εάν αντενδείκνυται η χρήση 
ηπαρίνης, θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση εναλλακτικού αντιπηκτικού. 

• Μην λυγίζετε ή στρεβλώνετε υπερβολικά τα εξαρτήματα του συστήματος κοιλιακού μοσχεύματος στεντ 
Alto, διότι ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή/και στα εξαρτήματά της. 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αορτικού σώματος εάν το σωληνάριο πολυμερούς πλήρωσης στο 
σύστημα εφαρμογής περιέχει υγρό μετά την έκπλυση.  

• Εάν συναντήσετε αντίσταση κατά την προώθηση των βοηθητικών εξαρτημάτων της επέμβασης ή του 
συστήματος μοσχεύματος στεντ, μην συνεχίζετε την προώθηση ή την ανάσυρση του οδηγού σύρματος ή 
οποιουδήποτε τμήματος του συστήματος εφαρμογής.  
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• Προσέξτε ιδιαίτερα σε περιοχές στένωσης, ενδοαγγειακής θρόμβωσης ή σε αποτιτανωμένα ή ελικοειδή 
αγγεία. 

• Εκτός εάν ενδείκνυται ιατρικά, μην εκπτύσσετε τα εξαρτήματα του μοσχεύματος στεντ σε θέση η οποία 
αποφράσσει αρτηρίες που είναι απαραίτητες για την παροχή αιματικής ροής σε όργανα ή στα άκρα ή θα 
μπορούσε να προκαλέσει ενδοδιαφυγή.  

• Μην έλκετε με δύναμη το σύστημα εφαρμογής του αορτικού σώματος μετά από την πλήρη έκπτυξη του 
εγγύς τμήματος του στεντ ώστε να αποφύγετε τυχόν ακούσια αποσύνδεση του συνδέσμου του 
πολυμερούς πλήρωσης από το εμφύτευμα.  

• Κατά τη χρήση της συσκευής, περιστρέφετε ολόκληρο το σύστημα εφαρμογής ως ενιαία μονάδα. Μην 
περιστρέφετε ανεξάρτητα το θηκάρι ή τη λαβή του καθετήρα. Αποφύγετε τον υπερβολικό χειρισμό του 
καθετήρα για να διατηρήσετε τη σύνδεση του συστήματος παροχής. 

• Χρησιμοποιήστε μόνο τον αυτόματο εγχυτήρα 2 για την πλήρωση του μοσχεύματος στεντ αορτικού 
σώματος. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται έγχυση με το χέρι και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο 
εμφύτευμα. 

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αέριο ή οποιοδήποτε αεριούχο μέσο για τη διόγκωση του ενσωματωμένου 
μπαλονιού. 

• Για την πλήρη διόγκωση του ενσωματωμένου μπαλονιού, συνιστώνται οι μη αυτόματες εγχύσεις του 
διαλύματος ενσωματωμένου μπαλονιού με μέγιστη συγκέντρωση μίγματος αλατούχου διαλύματος προς 
σκιαγραφικό 4:1 με χρήση σύριγγας. Μην χρησιμοποιείτε συσκευή διόγκωσης υπό πίεση για τη 
διόγκωση του ενσωματωμένου μπαλονιού. 

• Μην διογκώνετε το ενσωματωμένο μπαλόνι πέραν του μέγιστου όγκου διόγκωσης. Μπορεί να συμβεί 
ρήξη του μπαλονιού. Η υπερβολική διόγκωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα βλάβη του αγγειακού 
τοιχώματος ή/και ρήξη του αγγείου ή ζημιά στο μόσχευμα στεντ. 

Προφυλάξεις 
• Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός για την προσπέλαση και την τοποθέτηση θα πρέπει να εκτελείται πριν 

από το άνοιγμα της συσκευασίας της συσκευής. 
• Οι μελέτες υποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος μικροεμβολής αυξάνεται με αύξηση της διάρκειας της 

διαδικασίας. 
• Ενδέχεται να προκύψουν νεφρικές επιπλοκές από την υπερβολική χρήση σκιαγραφικών παραγόντων 

ή/και ως αποτέλεσμα εμβολής ή μετατόπισης του μοσχεύματος στεντ. 
• Πριν από τη χρήση ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευασία και τη συσκευή για τυχόν ζημιές ή ελαττώματα. Σε 

περίπτωση που υπάρχουν σημεία ζημιάς ή ελαττώματα ή εάν παρατηρηθεί πρόωρη παραβίαση του 
στείρου φραγμού, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Επιστρέψτε την ελαττωματική συσκευασία ή/και τη 
συσκευή στην Endologix. 

• Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εισαγωγής, ελαχιστοποιήστε τον χειρισμό του μοσχεύματος 
στεντ που περιέχεται στον καθετήρα εφαρμογής ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης και λοίμωξης. 

• Χρησιμοποιείτε πάντα ακτινοσκοπική καθοδήγηση για την προώθηση του συστήματος εφαρμογής και 
για την παρακολούθηση της επέμβασης εμφύτευσης, της έκπτυξης της συσκευής και της 
έγχυσης/στερεοποίησης του πολυμερούς πλήρωσης. 

• Προσέχετε τις τεχνικές χειρισμού και εφαρμογής για την αποτροπή της ρήξης του αγγείου. 
• Εάν αφαιρεθεί κατά λάθος το κάλυμμα του μοσχεύματος του συστήματος λαγόνιας εφαρμογής, η 

συσκευή θα εκπτυχθεί πρόωρα και μπορεί να τοποθετηθεί εσφαλμένα. 
• Η μη ακριβής τοποθέτηση ή η ανεπαρκής σφράγιση ενδέχεται να προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο 

ενδοδιαφυγής μέσα στο ανεύρυσμα ή μετατόπισης της συσκευής. 
• Τα εξαρτήματα του μοσχεύματος στεντ δεν μπορούν να αντικατασταθούν ή να ανασυρθούν ξανά στο 

σύστημα εφαρμογής, ακόμα κι αν έχει εκπτυχθεί μόνο μερικώς το εξάρτημα του μοσχεύματος στεντ. 
• Σε περίπτωση ακούσιας μερικής έκπτυξης ή μετατόπισης του μοσχεύματος στεντ, ενδέχεται να καταστεί 

αναγκαία η χειρουργική αφαίρεση ή αποκατάσταση.  
• Επιβεβαιώστε ότι δεν ασκείται τάση στο μόσχευμα στεντ αορτικού σώματος πριν από ή κατά τη διάρκεια 

της πλήρωσης, ή της τοποθέτησης του λαγόνιου σκέλους ή της λαγόνιας επέκτασης, για την αποτροπή 
πιθανής στένωσης ή απόφραξης. 

• Επιβεβαιώστε ότι το οδηγό σύρμα έχει διέλθει από την αντίπλευρη θύρα σκέλους του αορτικού σώματος, 
ώστε να διασφαλιστεί η ακριβής τοποθέτηση του αντίπλευρου σκέλους. 
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• Εάν συναντήσετε αντίσταση κατά την απόζευξη του καθετήρα, βεβαιωθείτε ότι ο καθετήρας έχει 
απελευθερωθεί από το αορτικό σώμα χρησιμοποιώντας το τρίτο κομβίο απελευθέρωσης. Εάν 
εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε δυσκολία κατά την απόζευξη του καθετήρα, βεβαιωθείτε ότι ο 
καθετήρας δεν πιάνεται στο υπερνεφρικό μόσχευμα. Μόλις βεβαιωθείτε, το ενσωματωμένο θηκάρι 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «στήριγμα» για τη σταθεροποίηση του αορτικού σώματος. Εάν συναντάτε 
αντίσταση κατά την ανάσυρση του κωνικού ρύγχους, στηρίξτε τον 1ο δακτύλιο του ομόπλευρου σκέλους 
με το θηκάρι του αορτικού σώματος. Πριν από τη ζεύξη του κωδικού ρύγχους με το άκρο του θηκαριού, 
ανασύρετε το θηκάρι κατά 2 cm, έτσι ώστε η θύρα πλήρωσης να μην συμπιέζεται μεταξύ 
θηκαριού/κωνικού ρύγχους. 

• Δεν συνιστάται να γίνεται διόγκωση του μπαλονιού πριν από την πάροδο 14 λεπτών από την 
ολοκλήρωση της τελικής ανάμιξης του πολυμερούς. Η διόγκωση του μπαλονιού πριν από την πάροδο 
14 λεπτών μπορεί να δημιουργήσει πιέσεις αρκετά υψηλές, που μπορούν να βλάψουν τον δακτύλιο 
ασφάλισης και να οδηγήσουν σε διαρροή πολυμερούς. 

• Είναι σημαντικό να προσδιορίζεται με ακρίβεια το μέγεθος και να επιλέγονται τα μπαλόνια που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά την έκπτυξη της συσκευής και να εφαρμόζονται οι οδηγίες έκπτυξης του 
μπαλονιού. Διατηρείτε το μπαλόνι στο εσωτερικό του μοσχεύματος κατά τη διόγκωση και μην διογκώνετε 
υπερβολικά μέσα στο μόσχευμα στεντ. Παρόλο που δεν παρατηρήθηκε κατά την κλινική μελέτη του 
Alto™, η διόγκωση του μπαλονιού έξω από το μόσχευμα μπορεί να επιφέρει βλάβη ή ρήξη αγγείου. 
Ακολουθήστε με προσοχή τις παραμέτρους διόγκωσης του κατασκευαστή του μπαλονιού που 
περιγράφονται στην επισήμανση του προϊόντος. 

• Η μέγιστη συγκέντρωση σκιαγραφικού στο διάλυμα του ενσωματωμένου μπαλονιού είναι μίγμα 4:1 
αλατούχου διαλύματος και σκιαγραφικού.  

• Διατηρείτε το ενσωματωμένο μπαλόνι μέσα στο μόσχευμα. Η διόγκωση του ενσωματωμένου μπαλονιού 
έξω από το μόσχευμα μπορεί να επιφέρει βλάβη ή ρήξη του αγγείου. 

• Παρακολουθείτε διαρκώς τους χειρισμούς και τη διόγκωση του μπαλονιού με τη χρήση ακτινοσκόπησης. 
• Ξεφουσκώστε τελείως το ενσωματωμένο μπαλόνι και βεβαιωθείτε ότι ελέγχεται από τη δύναμη κενού 

αέρος της σύριγγας πριν από την επανατοποθέτηση του καθετήρα ή την αφαίρεση από το 
ενσωματωμένο θηκάρι. 

• Σε περίπτωση απώλειας της πίεσης του μπαλονιού ή/και ρήξης του μπαλονιού, ξεφουσκώστε το 
μπαλόνι και συνεχίστε με τη διαδικασία αποσύνδεσης και απόσυρσης του καθετήρα.  

• Να είστε προσεκτικοί με την επιλογή της συσκευής και τη σωστή εφαρμογή/τοποθέτηση της συσκευής 
παρουσία ανατομικά δύσκολων καταστάσεων, όπως περιοχές με σημαντική στένωση, ενδοαγγειακός 
θρόμβος, ασβεστοποίηση, ελίκωση ή/και γωνίωση, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την επιτυχή αρχική 
θεραπεία του ανευρύσματος. 

• Μετά τη χρήση, όλα τα συστατικά που χρησιμοποιούνται και τα υλικά συσκευασίας μπορεί να αποτελούν 
πιθανό βιολογικό κίνδυνο. Ο χειρισμός και η απόρριψή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
αποδεκτές ιατρικές πρακτικές και τους ισχύοντες τοπικούς, κρατικούς και ομοσπονδιακούς νόμους και 
κανονισμούς. 

4.4 Πληροφορίες σχετικά με το πολυμερές 
Προειδοποιήσεις 
• Μην αποσυνδέσετε το σύστημα εφαρμογής πριν από τον καθορισμένο χρόνο αποσύνδεσης. Οι 

ελάχιστοι χρόνοι αποσύνδεσης του συστήματος εφαρμογής βασίζονται σε ελάχιστη βασική θερμοκρασία 
σώματος 35 °C. Για ασθενείς με βασική θερμοκρασία σώματος χαμηλότερη από 35 °C ενδέχεται να 
απαιτείται τουλάχιστον ένα παραπάνω λεπτό ανά βαθμό κάτω των 35 °C, πριν από την αποσύνδεση. Η 
αποσύνδεση του συστήματος εφαρμογής πριν από τον ελάχιστο συνιστώμενο χρόνο παρουσία χαμηλής 
θερμοκρασίας σώματος του ασθενούς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή πολυμερούς. 

• Εξωτερικά σημεία που μπορεί να είναι ενδεικτικά μιας διαρροής πολυμερούς περιλαμβάνουν ταχεία 
εκκένωση της σύριγγας πλήρωσης με πολυμερές, κενό στη σύριγγα πλήρωσης με πολυμερές, ατελή 
πλήρωση των διαύλων πολυμερούς και σημαντική κίνηση του περιφερικού ακτινοσκιερού δείκτη. Εάν 
παρατηρηθούν οι εν λόγω ενδείξεις, ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και κάθε υποψία 
διαρροής πολυμερούς να αντιμετωπίζεται όπως περιγράφεται παραπάνω. 
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Προφυλάξεις 
• Διασφαλίστε ότι δεν βρίσκεται εντός του αορτικού σώματος κάποιο ιδιαίτερα άκαμπτο σύρμα κατά τη 

διάρκεια της έγχυσης του πολυμερούς πλήρωσης, για να επιτευχθεί καλή εφαρμογή του μοσχεύματος 
στεντ στη φυσική ανατομία. 

• Εάν προκύψει κάποιο σφάλμα στη χρονομέτρηση, στην ανάμιξη ή στη μεταφορά, απορρίψτε το 
πολυμερές πλήρωσης. Κατά την έγχυση του πολυμερούς πλήρωσης και τη στερεοποίησή του, ελέγχετε 
τον ακτινοσκιερό δείκτη του καθετήρα για κίνηση και, εάν παρατηρηθεί, αποσυνδέστε αμέσως τον 
αυτόματο εγχυτήρα 2 από τη σύριγγα πλήρωσης πολυμερούς.  

• Κατά τη διάρκεια της έγχυσης του πολυμερούς πλήρωσης ή της χρήσης του ενσωματωμένου αυλού 
διέλευσης, βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται τάση στο μόσχευμα στεντ αορτικού σώματος, για να επιτευχθεί η 
καλή εφαρμογή του μοσχεύματος στεντ στη φυσική ανατομία.  

• Οι ασθενείς που παρουσιάζουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας (συμπεριλαμβανομένης της βαριάς 
μορφής αλλεργικής αντίδρασης ή/και της αναφυλακτοειδούς αντίδρασης) οποιαδήποτε στιγμή κατά τη 
διάρκεια της επέμβασης, ιδιαίτερα κατά την πλήρωση με πολυμερές, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
σύμφωνα με τις τυπικές συστάσεις θεραπείας για ασθενείς με αλλεργία στους ακτινολογικούς 
σκιαγραφικούς παράγοντες (π.χ. υγρά, αντιισταμινικά, κορτικοστεροειδή, επινεφρίνη). 

• Κατά τη διάρκεια του βήματος έγχυσης πολυμερούς της διαδικασίας, η συστηματική υπόταση μπορεί να 
υποδεικνύει διαρροή πολυμερούς. Η παρακολούθηση της πίεσης του αίματος κατά τη διάρκεια της 
πλήρωσης με πολυμερές μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη αναγνώριση μιας πιθανής διαρροής 
πολυμερούς. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλες σαφείς διαγνώσεις που προκαλούν υπόταση κατά τη 
διάρκεια της πλήρωσης με πολυμερές, η Endologix συνιστά τυχόν αντίδραση υπερευαισθησίας (σοβαρή 
αλλεργική αντίδραση ή αναφυλακτοειδής αντίδραση) να θεωρηθεί ως πιθανή διάγνωση ενδοαγγειακής 
διαρροής πολυμερούς. Οι ασθενείς με διαρροή πολυμερούς πρέπει να υποβάλλονται σε άμεση 
θεραπεία για πιθανή σοβαρή αντίδραση υπερευαισθησίας σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ιδρύματος 
(π.χ. ενδοαγγειακά υγρά, αντιισταμινικά, κορτικοστεροειδή, επινεφρίνη). 

• Εξωτερικά σημεία που μπορεί να είναι ενδεικτικά μιας διαρροής πολυμερούς περιλαμβάνουν ταχεία 
εκκένωση της σύριγγας πλήρωσης με πολυμερές, κενό στη σύριγγα πλήρωσης με πολυμερές, ατελή 
πλήρωση των διαύλων πολυμερούς και σημαντική κίνηση του περιφερικού ακτινοσκιερού δείκτη. Εάν 
παρατηρηθούν οι εν λόγω ενδείξεις, ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και κάθε υποψία 
διαρροής πολυμερούς να αντιμετωπίζεται όπως περιγράφεται παραπάνω. 

• Τα ζητήματα θεραπείας ανευρύσματος που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τη διαρροή πολυμερούς 
(π.χ. ενδοδιαφυγή τύπου 1A λόγω ατελούς πλήρωσης του μοσχεύματος με πολυμερές), θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις τυπικές ενδοαγγειακές τεχνικές κατά την κρίση του ιατρού, με χρήση 
του βοηθητικού εξοπλισμού που αναφέρεται στην Ενότητα 10.3. Η ειδική θεραπεία θα εξαρτάται από την 
έκταση και τη θέση της ατελούς πλήρωσης των δακτυλίων πολυμερούς και τα συναφή κλινικά ευρήματα. 

4.5 Σχέδιο θεραπείας και παρακολούθησης 
Προφυλάξεις 
• Η μακροπρόθεσμη απόδοση του παρόντος εμφυτεύματος δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. 
• Όλοι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με αυτήν τη συσκευή πρέπει να υποβάλλονται εφ’ όρου 

ζωής σε περιοδικό απεικονιστικό έλεγχο για την αξιολόγηση της ακεραιότητας και της θέσης του 
μοσχεύματος στεντ, του μεγέθους του ανευρύσματος, της παλμικότητας του ανευρύσματος και πιθανής 
ενδοδιαφυγής ή/και απόφραξης των αγγείων στην περιοχή θεραπείας. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί 
σημαντική διεύρυνση του ανευρύσματος (>5 mm), επίμονη ενδοδιαφυγή, εμφάνιση νέας ενδοδιαφυγής, 
μεταβολή στην παλμικότητα του ανευρύσματος, μετατόπιση της συσκευής, μειωμένη αιματική ροή 
διαμέσου του μοσχεύματος ή/και μείωση της νεφρικής λειτουργίας που οφείλεται σε απόφραξη της 
νεφρικής αρτηρίας, θα πρέπει να διενεργείται περαιτέρω διερεύνηση για πιθανή αναγκαία επιπλέον 
θεραπεία του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένης πρόσθετης παρέμβασης ή μετατροπής σε χειρουργική 
επέμβαση. Για ασθενείς με συσκευές που παρουσιάζουν ζητήματα αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να 
εξετάζεται το ενδεχόμενο συμπληρωματικής παρακολούθησης μέσω απεικόνισης ειδικής για τον ασθενή. 

• Σε όλους τους ασθενείς θα πρέπει να παρέχονται σαφείς οδηγίες για την ανάγκη μακροχρόνιας 
παρακολούθησης. Η χρήση της συσκευής δεν συνιστάται σε ασθενείς που δεν είναι σε θέση ή είναι 
απρόθυμοι να συμμορφωθούν με τις πληροφορίες στις «Συστάσεις για την απεικόνιση κατά την 
παρακολούθηση» (Ενότητα 12). 

• Οποιαδήποτε ενδοδιαφυγή που δεν αντιμετωπίζεται κατά τη διαδικασία εμφύτευσης πρέπει να 
παρακολουθείται προσεκτικά μετά την εμφύτευση. 
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• Μετά την αποκατάσταση του ενδοαγγειακού ανευρύσματος, η ισχαιμία του νωτιαίου μυελού μπορεί  
να οδηγήσει στις σπάνιες επιπλοκές παραπληγία ή παραπάρεση. Συνιστάται η παροχέτευση 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού εάν υπάρχει υποψία ισχαιμίας του νωτιαίου μυελού. 

4.6 Πληροφορίες για την ασφάλεια στη μαγνητική τομογραφία (MRI) 
Μη κλινικές δοκιμές κατέδειξαν ότι η συσκευή Alto™ είναι συμβατή με μαγνητική τομογραφία υπό 
προϋποθέσεις. Η συσκευή Alto™ μπορεί να σαρωθεί με ασφάλεια μόνο σε συστήματα μαγνητικών 
τομογράφων 1,5T και 3,0T, με τις καθορισμένες παραμέτρους όπως αναφέρονται στην Ενότητα 10.4. 

5. Ανεπιθύμητες ενέργειες 
5.1 Γνωστές/Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
Στις ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν, ή/και για τις οποίες μπορεί να απαιτηθεί 
παρέμβαση, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:  
• Οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μικροεμβολή των νεφρών, νεφρική δυσλειτουργία, απόφραξη 

νεφρικής αρτηρίας, τοξικότητα από το σκιαγραφικό. 
• Ακρωτηριασμός. 
• Επιπλοκές από την αναισθησία και επακόλουθα συνεπαγόμενα προβλήματα (αναρρόφηση). 
• Διεύρυνση ή ρήξη του ανευρύσματος. 
• Βλάβη στην αορτή (διάτρηση, διαχωρισμός, αιμορραγία, ρήξη). 
• Συρίγγια αορτής-κάτω κοίλης φλέβας 
• Αορτοεντερικά συρίγγια. 
• Απώλεια αίματος ή αιμορραγικά συμβάντα, όπως αναιμία, γαστρεντερική αιμορραγία, οπισθοπεριτοναϊκή 

αιμορραγία. 
• Εντερικά συμβάντα, όπως ισχαιμία του εντέρου, έμφραξη, νέκρωση του εντέρου, ισχαιμία του παχέος 

εντέρου, παραλυτικός ή αδυναμικός ειλεός, απόφραξη, συρίγγιο. 
• Καρδιακά συμβάντα και επακόλουθα συνεπαγόμενα προβλήματα, όπως συμφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια, υπερφόρτωση όγκου, αρρυθμίες, έμφραγμα μυοκαρδίου, θωρακική δυσφορία ή στηθάγχη, 
αύξηση των τιμών της φωσφοκινάσης της κρεατινίνης (CPK), υπόταση, υπέρταση. 

• Εγκεφαλικά συμβάντα (τοπικά ή συστηματικά) και επακόλουθα συνεπαγόμενα προβλήματα, όπως 
μεταβολή της ψυχικής κατάστασης, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (αιμορραγικό ή εμβολικό), 
αναστρέψιμο ισχαιμικό νευρολογικό έλλειμμα, νευρική κάκωση, παροδικά ισχαιμικά επεισόδια, 
παραπληγία, παραπάρεση, παράλυση. 

• Χωλότητα. 
• Τοξικότητα/Αναφυλαξία από το σκιαγραφικό. 
• Θάνατος. 
• Συμβάντα σχετικά με τη συσκευή, όπως προβλήματα κατά την έκπτυξη ή κατά τη λειτουργία της 

συσκευής, θραύση του στεντ, απώλεια της ακεραιότητας των εξαρτημάτων του συστήματος μοσχεύματος 
στεντ, συστροφή ή/και στρέβλωση του μοσχεύματος, φθορά του υλικού του μοσχεύματος, διάταση, 
διάβρωση, διάτρηση, απόφραξη του ενδομοσχεύματος, μετατόπιση, αποκόλληση, ενδοδιαφυγή.  

• Οίδημα. 
• Εμβολικά και θρομβωτικά συμβάντα (με παροδική ή μόνιμη ισχαιμία ή έμφραγμα) όπως εν τω βάθει 

φλεβική θρόμβωση, θρομβοεμβολή, μικροεμβολή, θρομβοφλεβίτιδα, φλεβοθρόμβωση, εμβολή αέρα. 
• Ενδοδιαφυγές (ή ροή πέριξ του μοσχεύματος). 
• Πυρετός. 
• Γαστρεντερικές επιπλοκές. 
• Γενική δυσφορία σχετιζόμενη με την επέμβαση. 
• Γενικευμένη φλεγμονώδης ανταπόκριση, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με αυξημένα επίπεδα 

συστηματικών μεσολαβητών φλεγμονής, αύξηση θερμοκρασίας. 
• Επιπλοκές του ουρογεννητικού συστήματος και επακόλουθα συνεπαγόμενα προβλήματα, όπως ισχαιμία, 

διάβρωση, συρίγγιο, ακράτεια, αιματουρία, λοίμωξη. 
• Αιμάτωμα (χειρουργικό). 
• Ηπατική ανεπάρκεια. 
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• Υπερευαισθησία (βαριάς μορφής αλλεργική αντίδραση ή/και αναφυλακτοειδής απόκριση) στη 
σκιαγραφική ουσία των ακτινογραφιών, στην αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία και στα υλικά της συσκευής, 
όπως το πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE), τα πολυμερή με βάση την πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG), οι 
σκιαγραφικοί παράγοντες, το φθοριωμένο αιθυλένιο-προπυλένιο (FEP), το τιτάνιο, το νικέλιο, η πλατίνα ή 
το ιρίδιο. 

• Επιπλοκές στο σημείο εισαγωγής και σε άλλα σημεία αγγειακής προσπέλασης, όπως φλεγμονή, διατομή, 
παροδικός πυρετός, αιμορραγία, πόνος, καθυστέρηση επούλωσης, σχηματισμός αποστήματος, 
αιμάτωμα, διάσπαση τραύματος, ύγρωμα, κυτταρίτιδα, νευρική κάκωση/βλάβη, νευροπάθεια, νευραλγία, 
αγγειοπνευμονογαστρική απόκριση, ψευδοανεύρυσμα, αναστομωτικό ψευδοανεύρυσμα, αρτηριοφλεβικό 
συρίγγιο. 

• Ανικανότητα/σεξουαλική δυσλειτουργία. 
• Εσφαλμένη τοποθέτηση μοσχεύματος στεντ. 
• Ατελής έκπτυξη μοσχεύματος στεντ. 
• Δυσκολίες εισαγωγής και αφαίρεσης. 
• Επιπλοκές από το λεμφικό σύστημα και επακόλουθα συνεπαγόμενα προβλήματα, όπως λεμφοκήλη, 

λεμφικό συρίγγιο. 
• Πολυσυστηματική ανεπάρκεια οργάνων. 
• Νεοπλασία. 
• Μετατροπή σε ανοικτή χειρουργική επέμβαση. 
• Διεγχειρητική και μετεγχειρητική απώλεια αίματος και αιμορραγία, διαταραχές της πήξης του αίματος. 
• Παράλυση (παροδική ή μόνιμη), όπως παραπληγία, μονοπληγία, πάρεση, ισχαιμία νωτιαίου μυελού, 

ημιπληγία, ακράτεια εντέρου ή ουροδόχου κύστης. 
• Περικαρδίτιδα. 
• Πνευμοθώρακας. 
• Διαρροή πολυμερούς με αντίδραση υπερευαισθησίας. 
• Πιθανή λοίμωξη–ουροποιητικού συστήματος, συστηματική ή εντοπισμένη (θέση προσπέλασης), στο 

ενδομόσχευμα. 
• Απόφραξη/στένωση πρόσθεσης. 
• Ψευδοανεύρυσμα. 
• Πνευμονολογικά/αναπνευστικά συμβάντα και επακόλουθα συνεπαγόμενα προβλήματα, όπως 

πνευμονική ανεπάρκεια, πνευμονία, αναπνευστική δυσχέρεια ή ανεπάρκεια, πνευμονικό οίδημα, 
πνευμονική εμβολή, ατελεκτασία, πλευριτική συλλογή. 

• Βλάβη από ακτινοβολία, όψιμη ανάπτυξη κακοήθειας. 
• Νεφρική βλάβη/νεφρική ανεπάρκεια. 
• Σήψη. 
• Ύγρωμα. 
• Καταπληξία. 
• Σπονδυλικό νευρολογικό έλλειμμα. 
• Στένωση/απόφραξη φυσικού αγγείου. 
• Μετατροπή σε ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση. 
Αγγειακός σπασμός ή αγγειακή κάκωση/τραυματισμός, συμπεριλαμβανομένων της βλάβης σε αιμοφόρα 
αγγεία και στους περιβάλλοντες ιστούς, αθηροσκληρωτικής εξέλκωσης, διατομή αγγείου, διάτρησης, 
διαχωρισμού αθηρωματικής πλάκας, στένωσης, ψευδοανευρύσματος, απόφραξης αγγείου, εμβολής, 
ισχαιμίας, απώλειας ιστού, απώλειας σκέλους, γαγγραινωδών νόσων, επιδείνωσης ή εμφάνισης νέας 
χωλότητας, οιδήματος, συριγγίου, αιμορραγίας, ρήξης, θανάτου. 
• Πληγή ή επιπλοκές στο σημείο προσπέλασης.  

Για τις συγκεκριμένες ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίστηκαν στην κλινική μελέτη, ανατρέξτε στην 
Ενότητα 6.2.7 παρακάτω. 
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5.2 Αναφορά συμβάντων 
Όλα τα συμβάντα, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών, θα πρέπει να αναφέρονται 
άμεσα στην Endologix. Για να αναφέρετε ένα συμβάν, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή/και την 
Endologix στο (707) 543-8800. 

6. Σύνοψη κλινικών πληροφοριών  
6.1 Κλινική μελέτη συστήματος κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ 

(Αναγνωριστικό αναφοράς ClinicalTrials.gov: NCT02949297). 
Ο πρωταρχικός στόχος της κύριας μελέτης του συστήματος κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ που 
διεξήχθη στις ΗΠΑ ήταν η αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ στη θεραπεία ασθενών με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ). Η 
μελέτη ήταν μια προοπτική, μη τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική κλινική αξιολόγηση διαδοχικά εγγεγραμμένων 
ασθενών. Συνολικά, συμμετείχαν 75 ασθενείς σε 13 κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

6.1.1 Τελικό σημείο 
Πρωτεύον τελικό σημείο ορίστηκε η επιτυχής θεραπεία του ανευρύσματος, ένα σύνθετο τελικό σημείο που 
ορίστηκε ως εξής: 
• Τεχνική επιτυχία. 
• Απουσία ενδοδιαφυγών τύπου I και III στους 12 μήνες, που θα αξιολογηθεί από ανεξάρτητο κεντρικό 

εργαστήριο. 
• Απουσία μετατόπισης μοσχευμάτων στεντ >10 mm στους 12 μήνες (σε σύγκριση με την αρχική τιμή στον 

1 μήνα), που θα αξιολογηθεί από ανεξάρτητο κεντρικό εργαστήριο. 
• Απουσία διεύρυνσης ΑΚΑ >5 mm στους 12 μήνες (σε σύγκριση με την αρχική τιμή στον 1 μήνα). 
• Απουσία ρήξης ΑΚΑ έως τους 12 μήνες. 
• Απουσία μετατροπής σε ανοικτή αποκατάσταση σε διάστημα 12 μηνών. 
• Απουσία στένωσης, απόφραξης ή συστροφής μοσχεύματος στεντ που απαιτεί δευτερογενή παρέμβαση 

έως τους 12 μήνες. 
• Απουσία θρομβοεμβολικού συμβάντος που οφείλεται σε μόσχευμα στεντ που απαιτεί δευτερογενή 

παρέμβαση έως τους 12 μήνες. 
• Απουσία θραύσης του στεντ που απαιτεί δευτερογενή παρέμβαση έως τους 12 μήνες. 

Η τεχνική επιτυχία ήταν ένα σύνθετο τελικό σημείο που αποτελείται από όλα τα ακόλουθα: 

• Επιτυχής εφαρμογή, που ορίζεται ως η ικανότητα εφαρμογής του εμφυτεύματος στην προβλεπόμενη 
θέση χωρίς την ανάγκη απρόβλεπτης διορθωτικής παρέμβασης που σχετίζεται με την εφαρμογή, 
χρησιμοποιώντας μια βοηθητική συσκευή έξω από το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™. 

• Επιτυχής και ακριβής έκπτυξη, που ορίζεται ως: 
o έκπτυξη του ενδοαγγειακού μοσχεύματος στεντ στην προγραμματισμένη θέση, 
o βατότητα του ενδοαγγειακού μοσχεύματος στεντ, απουσία παραμορφώσεων της συσκευής (π.χ. 

συστροφές, εκτροπή στεντ, εσφαλμένη έκπτυξη, μη ευθυγραμμισμένη έκπτυξη) που απαιτεί μη 
προγραμματισμένη τοποθέτηση μιας πρόσθετης συσκευής εντός του ενδοαγγειακού μοσχεύματος 
στεντ και 

o επιτυχημένη απόσυρση του συστήματος εφαρμογής χωρίς την ανάγκη απρόβλεπτης διορθωτικής 
παρέμβασης που σχετίζεται με την απόσυρση. 

Πρωτεύον τελικό σημείο ορίστηκε η επιτυχία θεραπείας στο 1 έτος σε σχέση με έναν στόχο απόδοσης 80%, 
που αντιπροσωπεύει το κλασικό όριο απόδοσης ενός έτους για συσκευές ενδοαγγειακής αποκατάστασης 
ανευρύσματος (EVAR). Οι βασικές υποθέσεις αποτελεσματικότητας ορίστηκαν ως: 
• H0: π ≤ 80% 
• H1: π >80%, όπου π ήταν το αναμενόμενο ποσοστό επιτυχίας της θεραπείας στους 12 μήνες σε ασθενείς 

που έλαβαν θεραπεία με τη συσκευή Alto™. Το πρωτεύον τελικό σημείο αποτελεσματικότητας θα 
ικανοποιηθεί εάν το κατώτερο όριο του μονόπλευρου διαστήματος εμπιστοσύνης 95% για π είναι 
μεγαλύτερο από 80%. 
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6.1.2 Μέγεθος δείγματος 
Το μέγεθος του δείγματος της μελέτης υπολογίστηκε με βάση το πρωτεύον τελικό σημείο επιτυχίας της 
θεραπείας στους 12 μήνες. Εκτιμήθηκε ότι 60 ασθενείς με εκτιμήσιμα δεδομένα σε 1 έτος θα παρείχαν 
στατιστική ισχύ 80% για τη δοκιμή της βασικής υπόθεσης (εκτιμώμενη επιτυχία θεραπείας 92,8% στους 
12 μήνες) στο μονόπλευρο επίπεδο σημαντικότητας 0,05. Αναμενόταν ποσοστό απωλειών 20% έως τους 
12 μήνες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα μέγεθος δείγματος 75 ασθενών για τη μελέτη. Το πρωτεύον 
τελικό σημείο σε ένα έτος υπολογίστηκε σε 61 αξιολογήσιμους ασθενείς. 

6.1.3 Πρόσθετες αξιολογήσεις 
Οι πρόσθετες αξιολογήσεις περιλάμβαναν τα ακόλουθα: 
• Ενδοδιαφυγές τύπου I, που θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητο κεντρικό εργαστήριο 
• Ενδοδιαφυγές τύπου III, που θα αξιολογηθεί από ανεξάρτητο κεντρικό εργαστήριο 
• Μετατόπιση μοσχευμάτων στεντ >10 mm (σε σύγκριση με την αρχική τιμή στον 1 μήνα), που θα 

αξιολογηθεί από ανεξάρτητο κεντρικό εργαστήριο 
• Διεύρυνση ΑΚΑ >5 mm (σε σύγκριση με την αρχική τιμή στον 1 μήνα) 
• Απώλεια βατότητας 
• Θραύση στεντ, που θα αξιολογηθεί από ανεξάρτητο κεντρικό εργαστήριο 
• Ρήξη ΑΚΑ 
• Μετατροπή σε ανοικτή αποκατάσταση 
• Δευτερογενείς παρεμβάσεις 
• Θνησιμότητα που σχετίζεται με ΑΚΑ 
• Ανεπιθύμητες ενέργειες, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα ή την αιτία τους, όπως: 

o Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες 
o Μείζονες ανεπιθύμητες ενέργειες 
o Ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη διαδικασία 
o Ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη συσκευή 

Για την αξιολόγηση των εικόνων αξονικής τομογραφίας και των ακτινογραφιών από το εξιτήριο (μόνο 
ακτινογραφίες) και σε όλο το διάστημα παρακολούθησης διάρκειας 1 έτους (αξονική τομογραφία και 
ακτινογραφίες) χρησιμοποιήθηκε ένα εξωτερικό ανεξάρτητο κεντρικό εργαστήριο. Αξιολογήθηκαν τα 
ακόλουθα συμβάντα: διεύρυνση ανευρύσματος, ενδοδιαφυγές, θραύση στεντ, μετατόπιση μοσχεύματος 
στεντ και άλλα ευρήματα μοσχεύματος στεντ (στρέβλωση μοσχεύματος στεντ και συμπίεση μοσχεύματος 
στεντ), καθώς και αγγειογραφίες κατόπιν αιτήματος.  

Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τη συσκευή και 
όλων των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ανεξάρτητα από τη σχέση τους με τη συσκευή, 
χρησιμοποιήθηκε μια Επιτροπή Αξιολόγησης Κλινικών Συμβάντων (CEC). Η CEC καθόρισε επίσης ποιες 
ανεπιθύμητες ενέργειες θα θεωρούνταν μείζονες ανεπιθύμητες ενέργειες για την εκτίμηση των πρωτευόντων 
(30 ημερών) και δευτερευόντων (1 έτους) τελικών σημείων ασφάλειας. Η επιτροπή απαρτιζόταν από τρεις 
ιατρούς από πολλές ειδικότητες, οι οποίοι ήταν εξοικειωμένοι με την αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής 
αορτής. Η CEC παρείχε αξιολόγηση στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Ασφάλειας Δεδομένων (DSMB). 

Η επιτροπή DSMB χρησιμοποιήθηκε για την επισκόπηση της ασφάλειας και της προόδου της κλινικής 
μελέτης και ήταν υπεύθυνη για την εξέταση των δεδομένων που σχετίζονταν με τη συσκευή και τους 
ασθενείς. Το DSMB παρείχε ανεξάρτητες συστάσεις στον χορηγό με βάση την αξιολόγηση των δεδομένων 
που πραγματοποίησε και τα σχόλια της CEC. 

6.1.4 Προκαταρκτική αξιολόγηση και εγγραφή ασθενών 
Στη διαδικασία προκαταρκτικής αξιολόγησης ασθενών ακολουθήθηκαν αυτά τα βήματα: 
1. Το κέντρο έλαβε τη συναίνεση του ασθενούς σύμφωνα με τη διαδικασία συναίνεσης που εφαρμόζει. 
2. Το κέντρο υπέβαλε την αξονική τομογραφία του ασθενούς στην Endologix. 
3. Μόλις λήφθηκαν, οι αξονικές τομογραφίες του ασθενούς εξετάστηκαν από την υπηρεσία αξιολόγησης 

απεικονίσεων της Endologix. Η υπηρεσία αξιολόγησης απεικονίσεων αξιολόγησε τις ανατομικές 
μετρήσεις του ασθενούς με βάση τα κριτήρια εισαγωγής/αποκλεισμού και επίσης με βάση τη γενική 
καταλληλότητα για EVAR. Εάν ο ασθενής δεν πληρούσε τα ανατομικά κριτήρια, θεωρούνταν ότι 
απέτυχε. 
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4. Εάν α ασθενής πληρούσε τις απαιτήσεις της υπηρεσίας αξιολόγησης απεικονίσεων , στη συνέχεια η 
αξονική τομογραφία εξεταζόταν από το συμβούλιο ελέγχου περιστατικών (CRB). Το CRB απαρτιζόταν 
από δύο αγγειοχειρουργούς. Κάθε περιστατικό έπρεπε να ελεγχθεί από τουλάχιστον ένα μέλος του 
CRB. Οι ερευνητές των κέντρων κλήθηκαν σε κάθε συνάντηση του CRB και έλαβαν περιλήψεις των 
αξιολογήσεων των αξονικών τομογραφιών. Το CRB εξέτασε τα φιλμ προκαταρκτικής αξιολόγησης των 
ασθενών ως προς τη συνολική αγγειακή καταλληλότητα, όπως η υπερβολική ποσότητα θρόμβου στον 
αυχένα και η έλλειψη εγγύς αορτικού αυχένα.  

5. Εάν τόσο το CRB όσο και η υπηρεσία αξιολόγησης απεικονίσεων ενέκριναν τον ασθενή, παρεχόταν 
άδεια στο κέντρο για εγγραφή του ασθενούς. 

Συνολικά, 140 ασθενείς εξετάστηκαν για ένταξη στη μελέτη με εγγραφή 75 ασθενών και απόρριψη 65 
ασθενών από τη συμμετοχή. Οι 65 ασθενείς που αποκλείστηκαν, απορρίφθηκαν για κάποιον από τους 
ακόλουθους λόγους: Απόφαση της υπηρεσίας αξιολόγησης απεικονίσεων, του CRB ή του ερευνητή του 
κέντρου. Είκοσι πέντε ασθενείς αποκλείστηκαν από την υπηρεσία αξιολόγησης απεικονίσεων (σχετικά με την 
ποσοτική ανατομική αξιολόγηση της αξονικής τομογραφίας). Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για τον αποκλεισμό 
από τη μελέτη από την υπηρεσία αξιολόγησης απεικονίσεων ήταν η μη ικανοποίηση του κριτηρίου της 
περινεφρικής γωνίωσης αορτικού αυχένα ≤ 60º, βατότητας των λαγόνιων ή μηριαίων αρτηριών που 
επιτρέπουν την ενδοαγγειακή προσπέλαση με το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ και εγγύς 
αορτικής περιοχής τοποθέτησης με διάμετρο εσωτερικού τοιχώματος μεγαλύτερη από 16 mm και μικρότερη 
από 30 mm στα 7 mm κάτω από την κάτω νεφρική αρτηρία. Το CRB απέκλεισε δεκαεννέα ασθενείς. Οι πιο 
συνηθισμένοι λόγοι για τους οποίους αποκλείστηκαν αυτοί οι ασθενείς ήταν οι εξής: περινεφρικό ΑΚΑ, 
περίσσεια θρόμβου στη ζώνη σφράγισης, στενός φυσικός διχασμός (<18 mm) και πολύ μικρό μέγεθος 
ανευρύσματος. Οι ασθενείς μπορούσαν να αποκλειστούν από τον ερευνητή του κέντρου σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο της μελέτης. Είκοσι ένας ασθενείς αποκλείστηκαν από τους ερευνητές των κέντρων. Οι πιο 
συνηθισμένοι λόγοι περιελάμβαναν: Απόφαση του ερευνητή του κέντρου που αφορούσε την ανατομία του 
ασθενούς, δυνατότητες παρακολούθησης του ασθενούς και απόσυρση της συναίνεσης του ασθενούς. 
Υπήρχαν τέσσερις ασθενείς οι οποίοι κρίθηκαν από τους ερευνητές ως μη κατάλληλοι υποψήφιοι για τη 
μελέτη για ανατομικούς λόγους. Ένας ασθενής χρειαζόταν να υποβληθεί σε απόφραξη υπογαστρικής 
αρτηρίας για ανεύρυσμα στην κοινή λαγόνιο και ο ασθενής αυτός αρνήθηκε τον εμβολισμό της έσω λαγόνιας 
αρτηρίας με πηνίο. Ένας ασθενής χρειαζόταν εμβολισμό σάκου λόγω των μεγάλων οσφυϊκών αρτηριών που 
παρατηρήθηκαν στην προεγχειρητική αξονική τομογραφία. Η προεγχειρητική αξονική τομογραφία σε έναν 
ασθενή έδειξε ότι το άνω τμήμα της δεξιάς νεφρικής αρτηρίας (ΔΝΑ) ήταν επικρατές, ωστόσο στην 
αγγειογραφία φάνηκε ότι στην παροχή του δεξιού νεφρού συμμετέχει εξίσου το άνω και κάτω τμήμα της 
ΔΝΑ, επομένως εξετάστηκε μια εναλλακτική συσκευή ΑΚΑ. Τέλος, ο ιατρός έκρινε ότι ένας ασθενής διέθετε 
ανεπαρκείς δυνατότητες παρακολούθησης. 

6.1.4.1 Ασθενείς 
Οι ασθενείς που εγγράφηκαν σε αυτή τη μελέτη είχαν υπονεφρικό αορτικό ανεύρυσμα που πληρούσε τα 
ακόλουθα ανατομικά χαρακτηριστικά: 

• Βατές λαγόνιες ή μηριαίες αρτηρίες που επέτρεψαν την ενδοαγγειακή προσπέλαση με το σύστημα 
κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™. 

• Εγγύς αορτική περιοχή τοποθέτησης με εσωτερική διάμετρο τοιχώματος μεγαλύτερη από 16 mm και 
μικρότερη από 30 mm σε απόσταση 7 mm χαμηλότερα από την κάτω νεφρική αρτηρία. 

• Επαρκής περιφερική λαγόνια περιοχή τοποθέτησης με εσωτερική διάμετρο τοιχώματος μεγαλύτερη από 
8 mm και μικρότερη από 25 mm. 

• Επαρκής περιφερική λαγόνια περιοχή τοποθέτησης με μήκος τουλάχιστον 10 mm. Η επακόλουθη 
αποκατάσταση θα έπρεπε να διατηρήσει τη βατότητα σε τουλάχιστον μία υπογαστρική αρτηρία. 

• Απόσταση από το πιο απομακρυσμένο τμήμα της νεφρικής αρτηρίας έως το ανώτερο τμήμα της έσω 
λαγόνιας αρτηρίας τουλάχιστον 125 mm. 

• Περινεφρική γωνίωση αορτικού αυχένα <60º εάν ο κεντρικός αυχένας είναι ≥7 mm και ≤45 μοίρες εάν ο 
εγγύς αυχένας είναι <7 mm. 

Οι ασθενείς αποκλείστηκαν από τη μελέτη εάν ίσχυαν τα ακόλουθα ανατομικά ή φυσιολογικά 
χαρακτηριστικά: 
• σημαντικός θρόμβος πάχους >8 mm σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της αορτικής περιφέρειας στο 

επίπεδο των 7 mm χαμηλότερα από την κάτω νεφρική αρτηρία,  
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• διάμετρος αορτικού διχασμού, η οποία κατά τη γνώμη του ιατρού θα έθετε σε κίνδυνο τη ροή μέσω των 
λαγόνων σκελών, 

• διατομή ανευρύσματος, 
• οξεία ρήξη ανευρύσματος, 
• γνωστό ανεύρυσμα ή ανατομή θωρακικής αορτής, 
• ιστορικό νόσου του συνδετικού ιστού (π.χ. σύνδρομο Marfan ή Ehler-Danlos), 
• ιστορικό αιμορραγικών διαταραχών ή άρνηση μεταγγίσεων αίματος, 
• νεφρική βλάβη που εξαρτάται από αιμοκάθαρση ή αρχικό επίπεδο κρεατινίνης ορού >2,0 mg/dl, 
• γνωστή υπερευαισθησία ή αντένδειξη σε αντιπηκτικά ή σκιαγραφικούς παράγοντες που δεν 

συμφωνούσε να υποβληθούν σε προκαταρκτική θεραπεία, 
• γνωστή αλλεργία ή δυσανεξία στο πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE), στα πολυμερή με βάση το PEG, 

στο φθοριωμένο αιθυλένιο προπυλένιο (FEP) ή σε νιτινόλη/νικέλιο, 
• περιορισμένο προσδόκιμο ζωής μικρότερο από 1 έτος, 
• άλλες ιατρικές, κοινωνικές ή ψυχολογικές παθήσεις που, κατά τη γνώμη του ερευνητή, τους εμποδίζουν 

να λάβουν την προκαταρκτική θεραπεία, την απαιτούμενη θεραπεία και να υποβληθούν σε επεμβάσεις 
και αξιολογήσεις μετά τη θεραπεία. 

Όλοι οι ασθενείς που εγγράφηκαν σε αυτήν τη μελέτη πληρούσαν αυτά τα κριτήρια επιλογής βάσει μιας 
κλινικής αξιολόγησης του ερευνητή και από τις αξιολογήσεις των αξονικών τομογραφιών των ανατομικών 
κριτηρίων από την υπηρεσία αξιολόγησης απεικονίσεων της Endologix, με επιπλέον στοιχεία που παρείχε  
το συμβούλιο εξέτασης περιστατικών. 

6.2 Αποτελέσματα μελέτης 
6.2.1 Λογοδοσία και παρακολούθηση ασθενών 
Εκατό τοις εκατό (100%) των επιλέξιμων ασθενών ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση 1 μηνός (75/75) και  
6 μηνών (72/72). Σε 1 έτος, το ποσοστό συμμόρφωσης με τις επισκέψεις ήταν 98,5% (67/68) για τους 
επιλέξιμους ασθενείς. 

Ποσοστό 89,7% (61/75) έως 94,1% (64/75) (ανάλογα με τη μέτρηση που αξιολογείται) των ασθενών είχαν 
επαρκή απεικόνιση 1 έτους, όπως αξιολογήθηκε από το εξωτερικό κεντρικό εργαστήριο. Δύο ασθενείς 
αποχώρησαν πριν από την παρακολούθηση 6 μηνών, αλλά μετά την παρακολούθηση του 1 μηνός,  
1 ασθενής αποχώρησε πριν από την παρακολούθηση 1 έτους, αλλά μετά την παρακολούθηση 6 μηνών,  
1 ασθενής πέθανε πριν από την παρακολούθηση 6 μηνών, αλλά μετά την παρακολούθηση 1 μήνα, 2 
ασθενείς πέθαναν πριν από την παρακολούθηση 1 έτους, αλλά μετά την παρακολούθηση 6 μηνών και 
αναφέρθηκε 1 μετάβαση πριν από την επίσκεψη παρακολούθησης 1 έτους, αλλά μετά την παρακολούθηση 
6 μηνών. Δεν υπήρξαν μεταβάσεις που επέφεραν περιεγχειρητικό θάνατο. Ένας ασθενής χάθηκε από την 
παρακολούθηση μετά από το χρονικό περιθώριο της επίσκεψης παρακολούθησης 1 έτους. Η λεπτομερής 
λογοδοσία και παρακολούθηση των ασθενών παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Οι αριθμοί που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 καθώς και στις επόμενες ενότητες, αντιπροσωπεύουν εκείνους τους ασθενείς 
που είχαν διαθέσιμα δεδομένα για την αξιολόγηση των σχετικών παραμέτρων. 
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Πίνακας 3 Λογοδοσία ασθενών και απεικονίσεων στο διάστημα παρακολούθησης 12 μηνών (Ομάδα θεραπείας Alto™) 
 Συμμόρφωση με απεικονιστική μέθοδο  

 Αξονική τομογραφία Ακτινογραφία  

 
Επαρκής απεικόνιση για την αξιολόγηση της 
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Χειρουργική 
επέμβαση 75 75 Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 68 

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

1 μήνας 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 μήνες 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 έτος 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 

* Επιλέξιμοι για παρακολούθηση = Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε παρακολούθηση + Καθυστέρηση προσέλευσης + Χαμένη επίσκεψη. Δεν περιλαμβάνονται εκείνοι με παρακολούθηση σε 
εκκρεμότητα, που δεν αναμένονται ακόμη για επίσκεψη, οι προηγούμενοι θάνατοι, οι μετατροπές και εκείνοι που χάθηκαν από την παρακολούθηση (LTF) ή αποχώρησαν (WD). 

† Ασθενείς χωρίς επίσκεψη παρακολούθησης, αλλά όχι ακόμη εντός του επόμενου χρονικού περιθωρίου 
‡ Ασθενείς χωρίς επίσκεψη παρακολούθησης και προς το παρόν εντός του επόμενου χρονικού περιθωρίου 
¥ Ασθενείς επί του παρόντος εντός του χρονικού περιθωρίου, αλλά τα δεδομένα δεν είναι ακόμη διαθέσιμα 
€ Ασθενείς που δεν βρίσκονται ακόμη εντός του χρονικού περιθωρίου 
§ Αυτές οι μετρήσεις αντικατοπτρίζουν τον αριθμό των ασθενών με επαρκή απεικόνιση όπως καθορίζεται από το κεντρικό εργαστήριο. 
** Αυτός ο μεμονωμένος ασθενής ταξινομήθηκε ως καθυστερημένος επειδή η αποχώρησή του έγινε τη μετεγχειρητική ημέρα 455 και συνεπώς θεωρήθηκε εγγεγραμμένος κατά τη διάρκεια της 

περιόδου παρακολούθησης 1 έτους. Επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα χρονικά περιθώρια παρακολούθησης πέραν του ενός έτους, η κατάσταση δεν ταξινομείται ως χαμένη επίσκεψη. 
@ Εντός κάθε χρονικού περιθωρίου επίσκεψης, οι μεταβλητές «Διενέργεια στο κέντρο» και 4 μεταβλητές στην ενότητα «Κατάλληλη απεικόνιση» χρησιμοποιούν τον αριθμό των «Επιλέξιμων» 

ασθενών ως παρονομαστή. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο αριθμός των ασθενών με κατάλληλη απεικόνιση για μια συγκεκριμένη μεταβλητή είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος από τη συχνότητα 
«Διενέργεια στο κέντρο», καθώς η τελευταία μετρά μόνο εικόνες του απαιτούμενου τύπου (αξονική τομογραφία με χρήση σκιαγραφικού ή αξονική τομογραφία χωρίς χρήση σκιαγραφικού ή 
υπερηχογράφημα Duplex). Για παράδειγμα, ένα κέντρο μπορεί να μην διαθέτει αξονική τομογραφία αλλά να εκτελέσει υπερηχογράφημα. Αυτό δεν θεωρήθηκε συμβατή επίσκεψη απεικόνισης 
για το κέντρο και ως εκ τούτου δεν μετρήθηκε στη στήλη «Διενέργεια στο κέντρο». Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για συγκεκριμένες μεταβλητές, όπως το μέγεθος 
σάκου, επομένως η εικόνα μετρήθηκε σε εκείνες τις στήλες όπου συγκεντρώθηκαν εκτιμήσιμες πληροφορίες. 

# Η στήλη «Αξιολόγηση από κεντρικό εργαστήριο» αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αξονικών τομογραφιών/υπερηχογραφημάτων που αξιολογήθηκαν από το κεντρικό εργαστήριο και 
χρησιμοποιεί τον αριθμό των κατάλληλων εικόνων στη στήλη «Διενέργεια στο κέντρο» ως παρονομαστή. Σε κάποιες περιπτώσεις, το κεντρικό εργαστήριο εξέταζε περισσότερες εικόνες από 
τις συμβατές εικόνες που λήφθηκαν από το κέντρο. 

$ Ένας ασθενής καταγράφηκε ότι διέθετε μόνο υπερηχογράφημα και όχι αξονική τομογραφία στο 1 έτος (το κεντρικό εργαστήριο αξιολόγησε το υπερηχογράφημα). Ένας άλλος ασθενής δεν είχε 
καταγεγραμμένη αξονική τομογραφία με χρήση σκιαγραφικού από το κέντρο στο σύνολο δεδομένων, ωστόσο το κεντρικό εργαστήριο αξιολόγησε μια αξονική τομογραφία χωρίς χρήση 
σκιαγραφικού. Το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο από 100% για την επίσκεψη 1 έτους, επειδή δύο ασθενείς δεν είχαν τον απαιτούμενο τύπο απεικόνισης, αλλά καταγράφηκαν στη στήλη 
«Αξιολόγηση από κεντρικό εργαστήριο» 
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6.2.2 Δημογραφικά στοιχεία μελέτης  
Τα αρχικά δεδομένα σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών συνοψίζονται στον Πίνακα 4.  
Οι περισσότεροι ασθενείς που εγγράφηκαν στη μελέτη ήταν άνδρες σε ποσοστό 93% (70/75) και 
ηλικιωμένοι (μέση ηλικία: 73 ετών). Όσον αφορά τη φυλή/εθνοτική καταγωγή, το 77% (58/75) των 
ασθενών ήταν Λευκοί/Μη Ισπανόφωνοι ή Λατίνοι, το 15% (11/75) ήταν Άγνωστο/Μη Ισπανόφωνοι  
ή Λατίνοι, το 1% (1/75) ήταν Λευκοί/Ισπανόφωνοι ή Λατίνοι και το 1% (1/75) ήταν Μαύροι ή 
Αφροαμερικανοί/Μη Ισπανόφωνοι ή Λατίνοι. 

Πίνακας 4: Δημογραφικά στοιχεία ασθενών 

Μεταβλητή Στατιστικό 
στοιχείο 

Ομάδα θεραπείας 
Alto™ 

 N 75 

Ηλικία (έτη) Μέση τιμή ± 
τυπική απόκλιση 73 ± 7 

Υπολογισμένος δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), 
(kg/m2) 

Μέση τιμή ± 
τυπική απόκλιση 30 ± 7 

Φύλο  
Άνδρες % (n/N) 93% (70/75) 

Γυναίκες % (n/N) 7% (5/75) 

Φυλή / 
Εθνοτική 
καταγωγή 

Λευκοί/Μη Ισπανόφωνοι ή Λατίνοι % (n/N) 77% (58/75) 

Λευκοί/Ισπανόφωνοι ή Λατίνοι % (n/N) 1% (1/75) 

Μαύροι ή Αφροαμερικανοί/Μη 
Ισπανόφωνοι ή Λατίνοι % (n/N) 1% (1/75) 

Άγνωστο/Μη Ισπανόφωνοι ή Λατίνοι % (n/N) 15% (11/75) 

Άγνωστο/Ισπανόφωνοι ή Λατίνοι % (n/N) 1% (1/75) 

Άγνωστο/Άγνωστο % (n/N) 4% (3/75) 

6.2.3 Βασικό ιατρικό ιστορικό 
Τα βασικά δεδομένα του ιατρικού ιστορικού συνοψίζονται στον Πίνακα 5. Οι ασθενείς παρουσίασαν 
τυπικές συννοσηρότητες που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με ΑΚΑ, συχνότερα υπέρταση κατά 83% 
(62/75), υπερλιπιδαιμία κατά 76% (57/75) και ιστορικό καπνίσματος κατά 75% (56/75). Οι ασθενείς 
ταξινομήθηκαν ως προς τον κίνδυνο χρησιμοποιώντας τα κριτήρια της Αμερικανικής Εταιρείας 
Αναισθησιολογίας (ASA) με τα περισσότερα να παρουσιάζονται ως ASA τάξης III και IV κατά 93% 
(70/75). 

Πίνακας 5: Ιατρικό ιστορικό ασθενών 

Μεταβλητή 
Ομάδα θεραπείας Alto™ 

% (n/N) 

Βαθμός κατά 
ASA 

1/2 5 (7%) 

3/4 70 (93%) 

Καρδιαγγειακό ιστορικό 72/75 (96%) 

Στεφανιαία νόσος 35/75 (47%) 

Βαλβιδική καρδιακή νόσος 11/75 (15%) 

Σταθερή στηθάγχη ή δυσφορία στο στήθος 5/75 (7%) 

Μυοκαρδιοπάθεια 3/75 (4%) 

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 6/75 (8%) 

Έμφραγμα του μυοκαρδίου 11/75 (15%) 
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Μεταβλητή 
Ομάδα θεραπείας Alto™ 

% (n/N) 
Αρρυθμία 17/75 (23%) 

Υπέρταση 62/75 (83%) 

Υπόταση 0 (0%) 

Υπερλιπιδαιμία 57/75 (76%) 

Ιστορικό περιφερικής αγγειακής νόσου, εγκεφαλικό 
επεισοδίου και ανευρύσματος 75/75 (100%) 

Περιφερική αγγειακή νόσος 13/75 (17%) 

Νόσος καρωτίδας 6/75 (8%) 

Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA) 4/75 (5%) 

Εγκεφαλικό επεισόδιο 0 (0%) 

Οικογενειακό ιστορικό ανευρυσμάτων 9/75 (12%) 

Πνευμονικό ιστορικό 71/75 (95%) 

Χρήση καπνού (υφιστάμενη) 15/75 (20%) 

Χρήση καπνού (στο παρελθόν) 56/75 (75%) 

ΧΑΠ 27/75 (36%) 

Ιστορικό του γαστρεντερικού, του ουρογεννητικού, του 
αναπαραγωγικού 49/75 (65%) 

Νεφρική ανεπάρκεια 5/75 (7%) 

Ενδοκρινικά νοσήματα 31/75 (41%) 

Διαβήτης (Τύπου II) 22/75 (29%) 

Αιματολογικά νοσήματα 9/75 (12%) 

Αναιμία 5/75 (7%) 

Ψυχοκοινωνικό 11/75 (15%) 

Κατάθλιψη 7/75 (9%) 

Χρήση αλκοόλ 3/75 (4%) 

Άλλο σημαντικό ιατρικό ιστορικό 26/75 (35%) 

6.2.4 Αρχικά αγγειακά χαρακτηριστικά 
Τα αρχικά δεδομένα αναφέρθηκαν αποκλειστικά από την υπηρεσία αξιολόγησης απεικονίσεων.  
Ο Πίνακας 6 παρέχει τα αρχικά αγγειακά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της μελέτης. 

Όλοι οι ασθενείς που εγγράφηκαν σε αυτήν τη μελέτη πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής βάσει των 
μετρήσεων αξονικής τομογραφίας της υπηρεσίας αξιολόγησης απεικονίσεων. Η μέση διάμετρος του  
ΑΚΑ ήταν 51,7 mm, με μέσο μήκος κεντρικού αυχένα 27,9 mm. Οι εξωτερικές λαγόνιες διάμετροι είχαν 
διαστάσεις 8,2 ± 1,7 mm προς τα αριστερά και 8,1 ± 1,5 mm προς τα δεξιά. 
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Πίνακας 6: Αγγειακά χαρακτηριστικά 

Μεταβλητή Στατιστικό 
στοιχείο N Ομάδα θεραπείας 

Alto™* 

Περινεφρική γωνιά (°)  75 23,1 ± 18,7 

Διάμετρος αορτής 35 mm άνωθεν της κάτω νεφρικής αρτηρίας 1 

Ελάχ. (mm) 75 25,0 ± 2,3 

Μέγ. (mm) 75 26,6 ± 2,4 

Μέσος όρος 
(mm) 75 25,9 ± 2,3 

Διάμετρος αορτής στην κάτω νεφρική αρτηρία (ή στην 
προοριζόμενη θέση) 

Ελάχ. (mm) 75 21,8 ± 2,5 

Μέγ. (mm) 75 23,2 ± 2,6 

Μέσος όρος 
(mm) 75 22,5 ± 2,5 

Διάμετρος αορτής 7 mm χαμηλότερα από την κάτω νεφρική 
αρτηρία 

Ελάχ. (mm) 75 21,8 ± 2,3 

Μέγ. (mm) 75 23,0 ± 2,7 

Μέσος όρος 
(mm) 75 22,4 ± 2,4 

Αλλαγή από την κάτω νεφρική αρτηρία σε 7 mm χαμηλότερα από 
την κάτω νεφρική αρτηρία (%)  75 0,0 ± 7,2 

Διάμετρος αορτής 10 mm χαμηλότερα από την κάτω νεφρική 
αρτηρία 

Ελάχ. (mm) 75 21,8 ± 2,5 

Μέγ. (mm) 75 23,4 ± 2,8 

Μέσος όρος 
(mm) 75 22,6 ± 2,5 

Μέγιστη διάμετρος σάκου (mm)  75 51,7 ± 6,6 

 <40 mm#  4 5% 

 ≥40, <50 mm  23 31% 

 ≥50, <60 mm  40 53% 

 ≥60 mm  8 11% 

Εγγενής διαχωρισμός  
Ελάχ. (mm) 74 20,1 ± 5,1 

Μέγ. (mm) 74 26,2 ± 6,7 
Εγκάρσια διάσταση παρακείμενου φυσιολογικού αορτικού 
τμήματος (mm)  27 22,7 ± 4,1 

Μήκος αυχένα (mm)  75 27,9 ± 13,7 
Απόσταση από την πιο απομακρυσμένη νεφρική αρτηρία έως την 
ανώτερη αριστερή εσωτερική λαγόνια αρτηρία (mm)  75 182,5 ± 24,7 

Απόσταση από την πιο απομακρυσμένη νεφρική αρτηρία έως την 
ανώτερη δεξιά έσω λαγόνια αρτηρία (mm)  75 181,2 ± 21,0 

Διχασμός κάτω νεφρικής αρτηρίας με αορτή (mm)  75 110,9 ± 13,1 

Δεξιά περιφερική διάμετρος λαγόνιας αρτηρίας  

Ελάχ. (mm) 75 15,8 ± 3,8 

Μέγ. (mm) 75 17,1 ± 4,0 

Μέσος όρος 
(mm) 75 16,5 ± 3,9 

Δεξιά εξωτερική διάμετρος λαγόνιας αρτηρίας 

Ελάχ. (mm) 75 7,6 ± 1,6 

Μέγ. (mm) 75 8,7 ± 1,6 

Μέσος όρος 
(mm) 75 8,1 ± 1,5 
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Μεταβλητή Στατιστικό 
στοιχείο N Ομάδα θεραπείας 

Alto™* 

Αριστερή περιφερική διάμετρος λαγόνιας αρτηρίας 

Ελάχ. (mm) 75 15,1 ± 3,0 

Μέγ. (mm) 75 16,4 ± 3,3 

Μέσος όρος 
(mm) 75 15,8 ± 3,1 

Αριστερή εξωτερική διάμετρος λαγόνιας αρτηρίας 

Ελάχ. (mm) 75 7,6 ± 1,9 

Μέγ. (mm) 75 8,7 ± 1,6 

Μέσος όρος 
(mm) 75 8,2 ± 1,7 

Αριστερή περιφερική λαγόνια περιοχή τοποθέτησης (mm)  75 49,1 ± 18,7 

Δεξιά περιφερική λαγόνια περιοχή τοποθέτησης (mm)  75 50,1 ± 20,7 
Βαθμός ασβεστοποίησης σύμφωνα με την Εταιρεία Επεμβατικής 
Ακτινολογίας (SIR)2  Ασβεστοποίηση της περιφέρειας 0%  14 19% 

 Ασβεστοποίηση <25% της περιφέρειας  49 65% 

 Ασβεστοποίηση 25–50% της περιφέρειας  11 15% 

 Ασβεστοποίηση >50% της περιφέρειας  1 1% 
Βαθμός θρόμβου σύμφωνα με την Εταιρεία Επεμβατικής 
Ακτινολογίας (SIR)2  Θρόμβος της περιφέρειας 0%  27 36% 

 Θρόμβος <25% της περιφέρειας  16 21% 

 Θρόμβος 25–50% της περιφέρειας  18 24% 

 Θρόμβος >50% της περιφέρειας  14 19% 
*Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± SD (ελάχ., μέγ.) [διάμεση τιμή] ή ως ποσοστό (%) των 
συνολικών απαντήσεων. 
# Εγγράφηκαν 4 ασθενείς που είχαν διάμετρο ΑΚΑ <40 mm. Και οι τέσσερις ασθενείς εγγράφηκαν στο πλαίσιο της 
Αναθ. Α (στο πλαίσιο της Αναθ. Α, αυτό δεν αποτελούσε παραβίαση εισαγωγής ή αποκλεισμού). Στη συνέχεια, το 
πρωτόκολλο τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της Αναθεώρησης Β, όπου δεν ήταν δυνατή η εγγραφή ασθενών με 
διάμετρο ΑΚΑ <40 mm. Κανένας άλλος ασθενής με διάμετρο ΑΚΑ <40 mm δεν εγγράφηκε στη μελέτη μετά τη 
διανομή του διορθωτικού σημειώματος. 
1 Δεδομένα που παρέχονται μέσω απεικόνισης στο κέντρο 
2 Βαθμολόγηση ασβεστοποίησης του κεντρικού αυχένα και του θρόμβου: Ποσότητα ασβεστίου ή/και θρόμβου που 
υπάρχει στην περιοχή διατομής της θέσης στόχου του δακτυλίου ασφάλισης (OR+4 έως IR+10). 

6.2.5 Συσκευές που εμφυτεύτηκαν/χρησιμοποιήθηκαν 
Συνολικά, εμφυτεύτηκαν 75 αορτικά σώματα, 155 λαγόνια σκέλη και 7 λαγόνιες επεκτάσεις σε 75 
ασθενείς κατά τη διάρκεια της αρχικής διαδικασίας εμφύτευσης. Ο σχεδιασμός αυτής της συσκευής 
απαιτεί την εμφύτευση τουλάχιστον ενός αορτικού σώματος και δύο λαγόνιων σκελών. Επιπρόσθετα 
λαγόνια σκέλη και λαγόνιες επεκτάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του μήκους 
της συσκευής, όπου υποδεικνύεται. Τέσσερις ασθενείς είχαν αμφοτερόπλευρες λαγόνιες επεκτάσεις. 
Τέσσερις ασθενείς είχαν μονόπλευρες λαγόνιες επεκτάσεις σκελών (τρεις στην αριστερή πλευρά και ένας 
στη δεξιά). Χρησιμοποιήθηκαν επτά λαγόνιες επεκτάσεις και 5 λαγόνια σκέλη χρησιμοποιήθηκαν ως 
επεκτάσεις. Σε έναν ασθενή, εμφυτεύτηκε στεντ με διατεινόμενο μπαλόνι την 48η ημέρα για τη θεραπεία 
ενδοδιαφυγής τύπου Ιa. 
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Σύνοψη των εξαρτημάτων Alto™ που εμφυτεύτηκαν παρουσιάζεται στον Πίνακα 7. Ο συνολικός αριθμός 
συσκευών Alto™ που εμφυτεύονται σε κάθε ασθενή ανά διάμετρο παρουσιάζεται στον Πίνακα 8. 

Πίνακας 7: Σύνοψη των εμφυτευμένων εξαρτημάτων Alto™ 
Εξαρτήματα Alto™ Ομάδα θεραπείας Alto™ % (n/N) 
Αορτικό σώμα 100% (75/75) 

Ομόπλευρο σκέλος 100% (75/75) 

Αντίπλευρο σκέλος 100% (75/75) 

Λαγόνια επέκταση 9,3% (7/75) 

Ομόπλευρο/αντίπλευρο σκέλος που 
χρησιμοποιείται ως επέκταση 

7,0% (5/75) 

Υπήρχαν τρεις ασθενείς που έλαβαν πηνία εμβολισμού κατά την αρχική επέμβαση: δύο ασθενείς είχαν 
πηνία τοποθετημένα στις αριστερές βοηθητικές νεφρικές αρτηρίες και ένας ασθενής είχε πηνία 
τοποθετημένα στην έσω λαγόνια/υπογαστρική αρτηρία. Τοποθετήθηκε ένα αυτοδιατεινόμενο στεντ στην 
εξωτερική λαγόνιο λόγω στένωσης και διατομής. 

Η χρήση συσκευής κατά μέγεθος παρουσιάζεται στον Πίνακα 8 παρακάτω. Εμφυτεύτηκαν 75 αορτικά 
σώματα, 155 λαγόνια σκέλη και 7 λαγόνιες επεκτάσεις.  

Πίνακας 8: Κατανομή μεγεθών εμφυτευμένων συσκευών 

Τύπος 
συσκευής 

Διάμετρος 
(mm) 

Ομάδα θεραπείας Alto™ 
% (n⁄N) 

Αορτικό σώμα 
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) 

Λαγόνια σκέλη 
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) 

Λαγόνια 
επέκταση 

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) 
* Πέντε λαγόνια σκέλη χρησιμοποιήθηκαν ως επεκτάσεις. 

Το αορτικό σώμα του συστήματος κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ είχε μήκος 80 mm, τα λαγόνια 
σκέλη ήταν διαθέσιμα σε 5 μήκη (80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm και 160 mm) και η λαγόνια 
επέκταση ήταν 45 mm σε μήκος, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 9 (Τρόπος διάθεσης).  



28 

6.2.6 Σημαντικές πληροφορίες σχετικές με την επέμβαση 
Τα ακόλουθα δευτερεύοντα τελικά σημεία κλινικής χρησιμότητας συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 9. Η αμφοτερόπλευρη διαδερμική προσπέλαση επιτεύχθηκε στο 90,7% (68/75) των ασθενών  
και το 33,3% (25/75) των ασθενών δεν χρειάζονταν γενική αναισθησία. Η ενδοαγγειακή επέμβαση είχε, 
κατά μέσο όρο, διάρκεια 90 λεπτών με ελάχιστη απώλεια αίματος (μέσος όρος: 52,5 ml) και χρειάστηκε 
σύντομη παραμονή στο νοσοκομείο (μέσος όρος: 1,3 ημέρα). Ποσοστό 26,7% των ασθενών (20/75) 
εισήχθησαν στη ΜΕΘ. Μεταξύ των ασθενών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ, ο μέσος όρος παραμονής στη 
ΜΕΘ ήταν 0,9 ημέρες. Ο μέσος χρόνος ακτινοσκόπησης ήταν 20 λεπτά. Τεχνική επιτυχία (επιτυχής 
εφαρμογή, έκπτυξη και απόσυρση συσκευών) επιτεύχθηκε στο 100% των περιπτώσεων. 

Πίνακας 9: Πληροφορίες σχετικές με την επέμβαση 

Μεταβλητή Στατιστικό 
στοιχείο* 

Ομάδα θεραπείας 
Alto™ 

Συνολικός χρόνος επέμβασης (λεπτά) N 75 

 Διάμεσος 90 

 Ελάχ., Μέγ. 41, 241 

<90 λεπτά % (n/N) 49,3% (37/75) 

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

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

≥210 λεπτά % (n/N) 1,3% (1/75) 

Εκτιμώμενη απώλεια αίματος στην επέμβαση (ml) N 72 

 Διάμεσος 52,5 

 Ελάχ., Μέγ. 10, 1000 

Διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο (ημέρες) N 75 

Διάμεσος 1,3 

Ελάχ., Μέγ. 0,2, 20,2 

Διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ (μεταξύ των ατόμων 
που εισάγονται στη ΜΕΘ, σε ημέρες) 

N 20 

Διάμεσος 0,9 

Ελάχ., Μέγ. 0,6, 1,3 

Τύπος αναισθησίας N 75 

 Γενική % (n/N) 66,7% (50/75) 

 Περιοχική % (n/N) 1,3% (1/75) 

 Τοπική με καταστολή σε 
εγρήγορση 

% (n/N) 32,0% (24/75) 

Συνολικός χρόνος αναισθησίας (λεπτά) N 50 

 Διάμεσος 147 

 Ελάχ., Μέγ. 86, 316 

<90 λεπτά % (n/N) 2,0% (1/50) 

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

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

≥210 λεπτά % (n/N) 20,0% (10/50) 
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Μεταβλητή Στατιστικό 
στοιχείο* 

Ομάδα θεραπείας 
Alto™ 

Χρόνος ακτινοσκόπησης (λεπτά) N 75 

 Διάμεσος 20 

 Ελάχ., Μέγ. 6,46 

<10 λεπτά % (n/N) 6,7% (5/75) 

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

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

≥30 λεπτά % (n/N) 22,7% (17/75) 

Προσπέλαση του αορτικού σώματος N 75 

Διαδερμική % (n/N) 94,7% (71/75) 

Τομή % (n/N) 5,3% (4/75) 

Τεχνική επιτυχία@ % (n/N) 100% (75/75) 
* Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως διάμεσος (ελάχ., μέγ.) ή ως ποσοστό (%) των συνολικών απαντήσεων. 
@ Η τεχνική επιτυχία ορίζεται ως εξής: 

• Επιτυχής εφαρμογή, που ορίζεται ως η ικανότητα εφαρμογής του εμφυτεύματος στην προβλεπόμενη 
θέση χωρίς την ανάγκη απρόβλεπτης διορθωτικής παρέμβασης που σχετίζεται με την εφαρμογή, 
χρησιμοποιώντας μια βοηθητική συσκευή έξω από το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™. 

• Επιτυχής και ακριβής έκπτυξη, που ορίζεται ως: 
o έκπτυξη του ενδοαγγειακού μοσχεύματος στεντ στην προγραμματισμένη θέση 
o βατότητα του ενδοαγγειακού μοσχεύματος στεντ, απουσία παραμορφώσεων της συσκευής (π.χ. 

συστροφές, εκτροπή στεντ, εσφαλμένη έκπτυξη, μη ευθυγραμμισμένη έκπτυξη) που απαιτεί μη 
προγραμματισμένη τοποθέτηση μιας πρόσθετης συσκευής εντός του ενδοαγγειακού μοσχεύματος στεντ 

• Επιτυχημένη απόσυρση του συστήματος εφαρμογής χωρίς την ανάγκη απρόβλεπτης διορθωτικής 
παρέμβασης που σχετίζεται με την απόσυρση. 

Ένας ασθενής παρουσίασε χρόνο νοσηλείας 20,2 ημερών. Αυτός ο ασθενής εισήχθη στο νοσοκομείο μία 
ημέρα πριν από την προγραμματισμένη αποκατάσταση ΑΚΑ λόγω πτώσης. Ο ασθενής εμφάνισε κάποιες 
επιπλοκές λόγω πτώσης και παρέμεινε στο νοσοκομείο. Ο ασθενής υποβλήθηκε στην επέμβαση την  
15η ημέρα παραμονής του στο νοσοκομείο. Ο ασθενής ήταν ένας άνδρας 73 ετών που παρουσιάστηκε 
με υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, χρήση καπνού, νοσηρή παχυσαρκία, διαβήτη, περιφερική αγγειακή νόσο 
και ASA III, ο οποίος υποβλήθηκε σε επιτυχημένη εμφύτευση του συστήματος μοσχεύματος στεντ Alto™ 
σε υπερνεφρικό αορτικό ανεύρυσμα 65,6 mm. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο ασθενής εμφάνισε 
απώλεια αίματος 1 L λόγω δυσκολιών κατά την προσπέλαση με αποτέλεσμα τη χειρουργική τομή και τη 
μετάγγιση 2 μονάδων PRBC. Παρά τη δύσκολη προεγχειρητική πορεία, δεν υπήρξαν επακόλουθες 
μετεγχειρητικές επιπλοκές και ο ασθενής έλαβε εξιτήριο την 5η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή κατάσταση. 
Το συμβάν αξιολογήθηκε ως μη σχετιζόμενο με τη συσκευή τόσο από το κέντρο όσο και από την CEC.  
Ο ασθενής ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρακολούθηση της μελέτης και αποχώρησε μετά την 
ολοκλήρωση της επίσκεψης παρακολούθησης 1 έτους. 

6.2.7 Αποτελέσματα μελέτης: Σχετικά με την ασφάλεια 
6.2.7.1 Μείζονες ανεπιθύμητες ενέργειες εντός 365 ημερών 
Τα δευτερεύοντα τελικά σημεία ασφάλειας περιλαμβάνουν τις μείζονες ανεπιθύμητες ενέργειες και τις 
μεμονωμένες συνιστώσες έως 1 έτος. Η επίπτωση των μειζόνων ανεπιθύμητων ενεργειών έως 365 
ημέρες (Πίνακας 10) σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με τη συσκευή Alto™ ήταν 10,7% (8/75). 
Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε περισσότερα από ένα συμβάντα. Τρεις ασθενείς παρουσίασαν 
ισχαιμία του εντέρου τις ημέρες 1, 5 και 5 μετά την επέμβαση, αντίστοιχα. Και τα τρία περιστατικά 
ισχαιμίας του εντέρου κρίθηκε ότι σχετίζονταν με την επέμβαση και δεν σχετίζονταν με τη συσκευή. 
Σύμφωνα με την CEC, δύο από τους ασθενείς διέθεταν ανατομικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να 
αποτελούν προδιάθεση για αυτά τα συμβάντα. Ένας ασθενής με ισχαιμία του εντέρου δεν χρειάστηκε 
διαχείριση θεραπείας. Ένας ασθενής χρειάστηκε κολονοσκόπηση και διαιτολόγιο διαυγών υγρών. Σε έναν 
ασθενή πραγματοποιήθηκε απόπειρα αγγειοπλαστικής SMA (ανώτερη μεσεντερική αρτηρία), αλλά δεν 
ολοκληρώθηκε λόγω δυσκολίας στη διέλευση καθετήρων παρακείμενων στα περινεφρικά στηρίγματα και 
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ευρημάτων βαθμίδωσης πίεσης 18 mm. Στη συνέχεια, τα συμπτώματα του ασθενούς υποχώρησαν. Και οι 
τρεις ασθενείς που εμφάνισαν ισχαιμία του εντέρου ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη μελέτη στο 1 έτος. 

Υπήρχε ένας ασθενής που παρουσίασε απώλεια αίματος λόγω της επέμβασης μεγαλύτερη από 1.000 ml 
την μετεγχειρητική ημέρα 0. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Κλινικών Συμβάντων (CEC) έκρινε ότι αυτό είναι 
σχετιζόμενο με την επέμβαση, ενώ δεν είναι σχετιζόμενο με τη συσκευή. Στη μελέτη αναφέρθηκαν τρεις 
θάνατοι. Ένας ασθενής πέθανε τη μετεγχειρητική ημέρα 97 από άγνωστη αιτία. Ένας ασθενής πέθανε  
τη μετεγχειρητική ημέρα 225 λόγω καρκίνου του πνεύμονα και ένας άλλος ασθενής κατέληξε τη 
μετεγχειρητική ημέρα 248 λόγω επιπλοκών του τραύματος του άκρου. Και οι τρεις θάνατοι κρίθηκε ότι  
δεν σχετίζονταν με την επέμβαση ή τη συσκευή. Υπήρχε ένας ασθενής που εμφάνισε έμφραγμα του 
μυοκαρδίου (που δεν οδήγησε σε θάνατο) τη μετεγχειρητική ημέρα 225. Αυτό το συμβάν κρίθηκε ότι δεν 
σχετίζεται με τη συσκευή ή την επέμβαση. Ο ασθενής ολοκλήρωσε τη μελέτη. Δεν αναφέρθηκαν 
περιπτώσεις παράλυσης, νεφρικής βλάβης, αναπνευστικής ανεπάρκειας ή αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου.  

Πίνακας 10: Τιμές για τις μείζονες ανεπιθύμητες ενέργειες έως 365 ημέρες 

Μείζονες ανεπιθύμητες ενέργειες ≤30 ημέρες 
31 ημέρες–

1 έτος 
Σύνολο εντός του 

έτους 1 
Ασθενείς με ≥1 μείζονες ανεπιθύμητες 
ενέργειες 

5,3% (4/75) 5,3% (4/75) 10,7% (8/75) 

Θάνατος 0% 4,0% (3/75) 4,0% (3/75) 

Ισχαιμία του εντέρου 4,0% (3/75) 0% 4,0% (3/75) 

Έμφραγμα του μυοκαρδίου 0% 1,3% (1/75) 1,3% (1/75) 

Παράλυση (εξαιρείται η παραπάρεση) 0% 0% 0% 

Νεφρική βλάβη (εκτός της νεφρικής 
ανεπάρκειας) 

0% 0% 0% 

Αναπνευστική ανεπάρκεια 0% 0% 0% 

Εγκεφαλικό επεισόδιο (εκτός του TIA) 0% 0% 0% 

Απώλεια αίματος στην επέμβαση ≥1000 cc 1,3% (1/75) 0% 1,3% (1/75) 

6.2.7.2 Θνησιμότητα όλων των αιτιών σε διάστημα 365 ημερών 
Οι Πίνακες 11–12 παρέχουν τα αποτελέσματα θνησιμότητας όλων των αιτιών. Η θνησιμότητα όλων των 
αιτιών έως 365 ημέρες μετά τη θεραπεία ήταν 4,0% (3/75). Και οι τρεις θάνατοι συνέβησαν 30 ημέρες 
μετά την επέμβαση, την ημέρα 97, 225 και 248. Οι θάνατοι οφείλονταν σε άγνωστη αιτία (ημέρα 97), σε 
καρκίνο του πνεύμονα (ημέρα 225) και σε επιπλοκές τραύματος άκρου (ημέρα 248). Όλοι οι θάνατοι 
κρίθηκαν από τη CEC ως μη σχετιζόμενοι με τη συσκευή και την επέμβαση. Η απουσία θνησιμότητας 
από όλες τις αιτίες εκτιμήθηκε ότι ήταν 100% στις 30 ημέρες, 98,7% στις 180 ημέρες και 95,9% στις 365 
ημέρες. Δεν υπήρχαν θάνατοι που σχετίζονται με το ΑΚΑ στη μελέτη σε διάστημα 365 ημερών. 

Πίνακας 11: Θνησιμότητα όλων των αιτιών σε διάστημα 365 ημερών 

Μεταβλητή ≤30 ημέρες 31–365 ημέρες 0–365 ημέρες 
Θάνατος (Όλων των 
αιτιών) 

0% 4,0% (3/75) 4,0% (3/75) 
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Πίνακας 12: Απουσία θνησιμότητας όλων των αιτιών σε διάστημα 365 ημερών:  
Εκτιμητής Kaplan-Meier 

Μεταβλητή Θεραπεία έως 30 ημέρες 31 έως 180 ημέρες 181 έως 365 ημέρες 

Αριθμός σε κίνδυνο1 75 75 73 

Αριθμός συμβάντων2 0 1 2 

Αριθμός λογοκριμένος3 0 1 33 

Εκτιμητής Kaplan-Meier4 100 98,7 95,9 

Τυπικό σφάλμα 0 1,3 2,3 
1 Αριθμός ασθενών σε κίνδυνο στην αρχή του διαστήματος 
2 Όλα τα συμβάντα εντός του χρονικού διαστήματος 
3 Οι ασθενείς υπόκεινται σε λογοκρισία κατά την τρέχουσα ημέρα μετά την επέμβαση έως την ημερομηνία της περικοπής 

δεδομένων, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης ή κατά την έξοδο ή την απώλεια κατά την παρακολούθηση 
4 Εκτιμητής στο τέλος του χρονικού διαστήματος 

6.2.8 Αποτελέσματα μελέτης: Αποτελεσματικότητα 
6.2.8.1 Επιτυχία θεραπείας 
Το πρωτεύον τελικό σημείο πέτυχε τον προκαθορισμένο στόχο απόδοσης του 80%. Το ποσοστό 
επιτυχούς θεραπείας ανευρύσματος σε 1 έτος ήταν 95,1% (58/61) (Πίνακας 13). Κατασκευάστηκε 
μονόπλευρο διάστημα εμπιστοσύνης Clopper-Pearson 95% για το ποσοστό επιτυχίας της θεραπείας που 
παρατηρήθηκε στη μελέτη. Το κατώτερο όριο αυτού του διαστήματος εμπιστοσύνης συγκρίθηκε με τον 
στόχο απόδοσης για την αξιολόγηση της μηδενικής υπόθεσης ότι το αναμενόμενο ποσοστό επιτυχίας 
θεραπείας ήταν μικρότερο ή ίσο με 80%. Η μηδενική υπόθεση απορρίφθηκε δεδομένου του κατώτερου 
ορίου 90%, επομένως τα δεδομένα υποστήριξαν την εναλλακτική υπόθεση ότι η επιτυχία της θεραπείας 
ήταν μεγαλύτερη από 80%.  

Πίνακας 13: Πρωτεύον τελικό σημείο: Επιτυχία θεραπείας 

Μεταβλητή 
Ομάδα θεραπείας 

Alto™  
% (n⁄N) 

Χαμηλότερο 
μονόπλευρο όριο 

εμπιστοσύνης 
95%* 

Στοχευόμενη 
απόδοση 

Τελικό σημείο 
μελέτης 

Επιτυχία 
θεραπείας  95,1% (58/61) 87,8% 80% ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ 

* Ακριβές (Clopper-Pearson) διάστημα εμπιστοσύνης 

Δεδομένου ότι 14 από τους 75 ασθενείς εγγράφηκαν στη μελέτη αλλά δεν διέθεταν τις κατάλληλες 
πληροφορίες για την αξιολόγηση του πρωτεύοντος τελικού σημείου, πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση 
ευαισθησίας post-hoc για τον υπολογισμό του εκτιμητή Kaplan-Meier του πρωτεύοντος τελικού σημείου. 
Ο εκτιμητής Kaplan-Meier του πρωτεύοντος τελικού σημείου παρουσιάζει 96,8% απουσία αποτυχίας  
σε 1 έτος, η οποία είναι συγκρίσιμη με το προκαθορισμένο εύρημα της πρωτογενούς ανάλυσης με τιμή 
95,1%.  

Το πρωτεύον τελικό σημείο είναι ένας συνδυασμός της τεχνικής επιτυχίας της επέμβασης και της 
απουσίας ρήξης, μετατροπής, δευτερογενών παρεμβάσεων για στένωση, απόφραξη, θρομβοεμβολικό 
συμβάν, θραύση ή συστροφή στεντ σε διάστημα 1 έτους, καθώς και απουσίας ευρημάτων απεικόνισης 
στο χρονικό περιθώριο απεικόνισης 12 μηνών (επέκταση σάκου >5 mm, μετατόπιση στεντ >10 mm σε 
διάστημα 1 έτους και ενδοδιαφυγές τύπου Ι ή III). Υπήρχαν τρεις ασθενείς που δεν εκπλήρωσαν το τελικό 
σημείο όπως ορίζεται παρακάτω (Πίνακας 14). Ένας ασθενής υποβλήθηκε σε μετατροπή σε ανοικτή 
αποκατάσταση την ημέρα 273 μετά την εμφύτευση, λόγω επιμόλυνσης της συσκευής. Ένας επιπλέον 
ασθενής παρατηρήθηκε ότι παρουσίασε διεύρυνση ανευρύσματος (5,9 mm) στο χρονικό περιθώριο 
απεικόνισης 1 έτους. Η CEC έκρινε ότι η διεύρυνση σε αυτόν τον ασθενή πιθανότατα οφειλόταν σε 
ενδοδιαφυγή τύπου II. Ένας ακόμη ασθενής εμφάνισε ενδοδιαφυγή τύπου IA που παρουσιάστηκε κατά 
την παρακολούθηση των 30 ημερών, η οποία στη συνέχεια διορθώθηκε από ένα διατεινόμενο στεντ με 
μπαλόνι την ημέρα 48 μετά την επέμβαση. Η CEC έκρινε το συμβάν ως σχετικό με τη συσκευή. 
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Ο ασθενής ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μελέτη. Ο εκτιμητής Kaplan-Meier για ενδοδιαφυγές τύπου IA 
συζητείται ξεχωριστά. 

Πίνακας 14: Επιτυχία θεραπείας έως 1 έτος 

Έκβαση Αποτέλεσμα 
Συγκριτικός 
παράγοντας 

 (n=61)  

Σύνολο ασθενών με επιτυχία θεραπείας 58 (95,1%) 80% 

Σύνολο ασθενών με αποτυχία 
θεραπείας 

3 (4,9%)  

Τεχνική αποτυχία επέμβασης 0 (0,0%)  

Ρήξη ανευρύσματος 0 (0,0%)  

Μετατροπή σε ανοικτή 
αποκατάσταση 

1 (1,6%)  

Δευτερογενείς παρεμβάσεις 0 (0,0%)  

Επέκταση σάκου 
ανευρύσματος 

1 (1,6%)  

Κλινικά σημαντική μετατόπιση 0 (0,0%)  

Ενδοδιαφυγή τύπου I* 1 (1,6%)  

Ενδοδιαφυγή τύπου III 0 (0,0%)  
*Ένας ασθενής εμφάνισε ενδοδιαφυγή τύπου 1A που παρουσιάστηκε κατά την παρακολούθηση των 30 
ημερών, η οποία υποβλήθηκε σε θεραπεία και διορθώθηκε με διατεινόμενο στεντ με μπαλόνι 
(δευτερογενής παρέμβαση) την ημέρα 48 μετά την επέμβαση. 

6.2.8.2 Τεχνική επιτυχία 
Η τεχνική επιτυχία παρουσιάζεται στον Πίνακα 15. Η τεχνική επιτυχία επιτεύχθηκε στο 100% (75/75)  
των ασθενών και δεν υπήρξε δυσλειτουργία της συσκευής (π.χ. διαρροή πολυμερούς) που εμπόδισε την 
τεχνική επιτυχία, σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. 

Πίνακας 15: Τελικό σημείο αποτελεσματικότητας: Συνιστώσα τεχνικής επιτυχίας 

Τεχνική επιτυχία 100% (75/75) 

Επιτυχής εφαρμογή* 100% (75/75) 

Επιτυχής έκπτυξη** 100% (75/75) 

Επιτυχής απόσυρση# 100% (75/75) 
* Επιτυχής εφαρμογή, που ορίζεται ως η ικανότητα εφαρμογής του εμφυτεύματος 
στην προβλεπόμενη θέση χωρίς την ανάγκη απρόβλεπτης διορθωτικής 
παρέμβασης που σχετίζεται με την εφαρμογή, χρησιμοποιώντας μια βοηθητική 
συσκευή έξω από το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™. 
**Επιτυχής και ακριβής έκπτυξη, που ορίζεται ως: 

o έκπτυξη του ενδοαγγειακού μοσχεύματος στεντ στην προγραμματισμένη 
θέση 

o βατότητα του ενδοαγγειακού μοσχεύματος στεντ, απουσία παραμορφώσεων 
της συσκευής (π.χ. συστροφές, εκτροπή στεντ, εσφαλμένη έκπτυξη, μη 
ευθυγραμμισμένη έκπτυξη) που απαιτεί μη προγραμματισμένη τοποθέτηση 
μιας πρόσθετης συσκευής εντός του ενδοαγγειακού μοσχεύματος στεντ 

# Επιτυχημένη απόσυρση του συστήματος εφαρμογής χωρίς την ανάγκη 
απρόβλεπτης διορθωτικής παρέμβασης που σχετίζεται με την απόσυρση. 
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6.2.8.3 Ακεραιότητα συσκευής 
Η ακεραιότητα του μοσχεύματος στεντ αξιολογήθηκε από το κεντρικό εργαστήριο χρησιμοποιώντας 
ακτινογραφίες κοιλίας σε τακτικά προγραμματισμένες επισκέψεις παρακολούθησης. Αναφέρθηκαν τυχόν 
σπασμένα στεντ και άλλα ζητήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του μοσχεύματος στεντ.  
Η ακτινογραφία κατά την έξοδο από το νοσοκομείο ή η ακτινογραφία κοιλίας 1 μήνα χρησίμευσαν ως 
βάση για όλες τις αξιολογήσεις της ακεραιότητας του μοσχεύματος του στεντ. Η επίπτωση απώλειας 
ακεραιότητας του μοσχεύματος στεντ υπολογίστηκε ως ο αριθμός ασθενών με απώλεια ακεραιότητας του 
μοσχεύματος στεντ διαιρούμενος με τον αριθμό των ασθενών με επαρκή απεικόνιση για την αξιολόγηση 
του τελικού σημείου. Το κεντρικό εργαστήριο δεν ανέφερε θραύσεις συσκευής ή άλλα ζητήματα που 
έθεσαν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του μοσχεύματος στεντ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

6.2.8.4 Μετατόπιση 
Ως μετατόπιση ορίστηκε η ένδειξη εγγύς ή απώτερης κίνησης του μοσχεύματος στεντ >10 mm σε σχέση 
με σταθερά ανατομικά ορόσημα. Οι εικόνες σπειροειδούς αξονικής τομογραφίας θα χρησιμοποιηθούν  
για τον προσδιορισμό της μετατόπισης σε τακτικά προγραμματισμένες επισκέψεις παρακολούθησης.  
Η εικόνα 1 μήνα χρησιμοποιήθηκε ως αρχική αξιολόγηση. Δεν υπήρξαν κινήσεις στεντ που να 
ανταποκρίνονται στον ορισμό της μετατόπισης στο πρωτόκολλο. Η μεγαλύτερη κίνηση που αναφέρθηκε 
ήταν 7 mm σε έναν ασθενή. Αυτός ο ασθενής δεν υποβλήθηκε σε δευτερογενή παρέμβαση για 
μετατόπιση κατά τη διάρκεια της μελέτης. 

6.2.8.5 Ενδοδιαφυγή 
Οι ενδοδιαφυγές αξιολογήθηκαν από το κεντρικό εργαστήριο και ορίζονται από την επίμονη ροή του 
αίματος έξω από τον αυλό του ενδοαγγειακού μοσχεύματος αλλά εντός του σάκου του ανευρύσματος  
και μπορούν να ταξινομηθούν ως: 
• Τύπου Ι – Αναποτελεσματική σφράγιση είτε στις εγγύς είτε στις απομακρυσμένες ζώνες σφράγισης 

o Τύπου IA – Αναποτελεσματική σφράγιση στην εγγύς ζώνη σφράγισης 
o Τύπου IB – Αναποτελεσματική σφράγιση στην περιφερική ζώνη σφράγισης 

• Τύπου II – Ανάδρομη ροή αίματος από τις οσφυϊκές αρτηρίες, την κάτω μεσεντέρια αρτηρία ή άλλα 
παράπλευρα αγγεία στον σάκο του ανευρύσματος 

• Τύπου III – Διαφυγή που προκαλείται από σχισίματα ή διαταραχές του υφάσματος, αποσύνδεση 
εξαρτημάτων ή αποσυναρμολόγηση του μοσχεύματος 

• Τύπου IIIA – Διαρροή διακλάδωσης ή αποσύνδεση εξαρτήματος 
• Τύπου IIIB – Οπή στο μέσο του μοσχεύματος 
• Τύπου IV – Ροή αίματος διαμέσου άθικτου υφάσματος 
• Ενδοδιαφυγή άγνωστου τύπου – Η ενδοδιαφυγή υπάρχει αλλά δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο τύπος 

Η μεθοδολογία Kaplan-Meier χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των ποσοστών απουσίας ενδοδιαφυγής 
καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης. Αφορά ασθενείς που είχαν χαθεί κατά την παρακολούθηση ή δεν  
είχαν άλλως τη δυνατότητα να παρέχουν αξονική τομογραφία με χρήση σκιαγραφικού σε διάστημα  
1 έτους. Στους 12 μήνες, 61 ασθενείς είχαν αξιολογήσιμη απεικόνιση για ενδοδιαφυγές. Το ποσοστό 
απουσίας ενδοδιαφυγών τύπου 1A στους 6 μήνες και στο 1 έτος ήταν 98,7% (Πίνακας 16), καθώς  
ένα άτομο ανέφερε ενδοδιαφυγή τύπου 1A. Αναφέρθηκε ενδοδιαφυγή τύπου 1A κατά την επίσκεψη 
παρακολούθησης 1 μήνα, η οποία υποβλήθηκε σε θεραπεία μετεγχειρητικά την ημέρα 48 με διατεινόμενο 
στεντ με μπαλόνι (BES). Η ενδοδιαφυγή τύπου 1A υποχώρησε και δεν αναφέρθηκε διεύρυνση 
ανευρύσματος για αυτόν τον ασθενή. Αυτό το συμβάν κρίθηκε ότι σχετίζεται με τη συσκευή. 

Το ποσοστό απουσίας ενδοδιαφυγών τύπου II στους 6 μήνες και στο 1 έτος ήταν 53,3% και 51,7%, 
αντίστοιχα. Αναφέρθηκε μόνο ένα περιστατικό επέκτασης του σάκου ανευρύσματος, το οποίο η CEC 
έκρινε πιθανό λόγω ενδοδιαφυγής τύπου II. Ο ασθενής διέκοψε τη μελέτη χωρίς να υποβληθεί σε 
δευτερογενή παρέμβαση ΑΚΑ. 

Λόγω του υψηλού ποσοστού ενδοδιαφυγής τύπου II, πραγματοποιήθηκε ανάλυση στη μελέτη ELEVATE 
για τον καθορισμό των παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για τις ενδοδιαφυγές τύπου II. Τα βασικά 
δημογραφικά στοιχεία, το ιατρικό ιστορικό και οι ανατομικές μετρήσεις κατά την έναρξη αξιολογήθηκαν 
χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης. Μεταξύ όλων των αρχικών συννοσηροτήτων, 
το καθεστώς καπνίσματος ήταν ένας σημαντικός αρνητικός προγνωστικός παράγοντας (προστατευτικός) 
για τις ενδοδιαφυγές τύπου II (λόγος πιθανοτήτων: 0,12, 95% CI 0,026-0,602). 
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Το ποσοστό απουσίας ενδοδιαφυγών άγνωστου τύπου στους 6 μήνες και στο 1 έτος ήταν 96,0% και 
94,3%, αντίστοιχα. Οι ενδοδιαφυγές άγνωστου τύπου δεν κρίθηκαν από την CEC. 

Δεν παρατηρήθηκαν ενδοδιαφυγές τύπου Ib, III ή IV στη μελέτη σε διάστημα 1 έτους. 

Πίνακας 16: Εκτιμητές ενδοδιαφυγών Kaplan Meier (ΕΔ)  
Εκτιμητές Kaplan-Meier 6 μήνες 12 μήνες 
Απουσία ΕΔ τύπου IA 98,7% 98,7% 
Απουσία ΕΔ τύπου II 53,3% 51,7% 
Απουσία ΕΔ άγνωστου τύπου 96,0% 94,3% 

6.2.8.6 Διεύρυνση ΑΚΑ 
Ως διεύρυνση ανευρύσματος ορίστηκε η αύξηση μεγαλύτερη από 5 mm (διάμετρος) στο μέγεθος του 
ανευρύσματος. Χρησιμοποιήθηκαν εικόνες σπειροειδούς αξονικής τομογραφίας για τον προσδιορισμό της 
διεύρυνσης του ανευρύσματος σε τακτικά προγραμματισμένες επισκέψεις παρακολούθησης. Η εικόνα  
1 μήνα χρησιμοποιήθηκε ως αρχική αξιολόγηση. Μία διεύρυνση διαμέτρου ανευρύσματος (Πίνακας 17), 
που προσδιορίστηκε από το κεντρικό εργαστήριο απεικονίσεων, αναφέρθηκε 1 έτος μετά τη θεραπεία 
(1,6%, 1/61). Το κέντρο επεσήμανε αυτό το γεγονός ως ανεπιθύμητη ενέργεια κατά την επίσκεψη 
παρακολούθησης στους 6 μήνες. Η CEC έκρινε ότι η διεύρυνση του ανευρύσματος πιθανότατα οφειλόταν 
σε ενδοδιαφυγή τύπου II. Αυτό το συμβάν κρίθηκε επίσης ως σοβαρό, σχετιζόμενο με την επέμβαση και 
μη σχετιζόμενο με τη συσκευή. Ο ασθενής αποχώρησε με επιτυχία από τη μελέτη χωρίς δευτερογενείς 
παρεμβάσεις για τη θεραπεία της διεύρυνσης του ανευρύσματος. 

Πίνακας 17: Το κεντρικό εργαστήριο ανέφερε αλλαγές στη διάμετρο του σάκου 
ανευρύσματος σε διάστημα 12 μηνών 

 Διάμετρος σάκου 
κατά την επίσκεψη 

Αλλαγή διαμέτρου σάκου από τον 1 μήνα 

Χρονικό 
σημείο 

N Διάμετρος 
σάκου (mm) 

N* Μείωση 
(>5 mm) 

Σταθερή 
(± 5 mm) 

Αύξηση 
(>5 mm) 

Μη αύξηση 

Προκαταρκτική 
αξιολόγηση 75 51,7 ± 6,6 Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 

1 μήνας 74 51,1 ± 7,0 Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 

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

12 μήνες 64 49,0 ± 8,3 61 13 (21,3%) 47 (77,0%) 1 (1,6%) 60 (98,4%) 
*Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ασθενών με αξονική τομογραφία τόσο στον 1 μήνα όσο και αργότερα κατά 
την παρακολούθηση, έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η αλλαγή της διαμέτρου σάκου. 

6.2.8.7 Βατότητα μοσχεύματος στεντ 
Ως βατότητα ορίστηκε η απουσία πλήρους απόφραξης (100%) της συσκευής ή του φυσικού αγγείου. Η 
βατότητα θα μπορούσε να αφορά είτε το εσωτερικό της συσκευής (βατότητα συσκευής) είτε το φυσικό 
αγγείο εκτός της συσκευής (βατότητα αγγείου). Ως θρόμβωση ορίστηκε η πλήρης απόφραξη (100%) της 
συσκευής ή του φυσικού αγγείου. Η θρόμβωση θα μπορούσε να αφορά είτε το εσωτερικό της συσκευής 
(θρόμβωση συσκευής) είτε του φυσικού αγγείου εκτός της περιοχής θεραπείας της συσκευής (θρόμβωση 
αγγείου). Ως στένωση ορίστηκε η μείωση της διαμέτρου του αυλού ροής αίματος που αποτελούσε 
απόφραξη κατά λιγότερο από 100%. Η στένωση θα μπορούσε να αφορά είτε το εσωτερικό της συσκευής 
(στένωση συσκευής) είτε το φυσικό αγγείο εκτός της περιοχής θεραπείας της συσκευής (στένωση 
αγγείου). Η βατότητα, η θρόμβωση και η στένωση μπόρεσαν να αποδειχθούν από: αξονική τομογραφία, 
αγγειογραφία, υπερηχογράφημα ή άλλον τρόπο απεικόνισης ή παθολογική ανάλυση και αξιολογήθηκαν 
από τα κέντρα της μελέτης. Τα κέντρα δεν ανέφεραν ανεπιθύμητες ενέργειες για ζητήματα που 
σχετίζονται με τη βατότητα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

6.2.8.8 Θρομβοεμβολικά συμβάντα 
Ως θρομβοεμβολικά συμβάντα ορίστηκαν η εν τω βάθει θρόμβωση, η πνευμονική εμβολή, το εμβολικό 
εγκεφαλικό επεισόδιο, η ισχαιμία στα άκρα παρουσία απόφραξης ή θρόμβωσης με το μόσχευμα στεντ. 
Δεν αναφέρθηκαν από τα κέντρα θρομβοεμβολικά συμβάντα που απαιτούσαν δευτερογενή παρέμβαση 
σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 
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6.2.8.9 Απουσία μετατροπής σε ανοικτή αποκατάσταση σε διάστημα 12 μηνών 
Το ποσοστό μετατροπής (Πίνακες 18–19) σε διάστημα 365 ημερών μετά τη θεραπεία ήταν 1,3% (1/75). 
Το ποσοστό απουσίας μετατροπής ήταν 98,6% σε διάστημα 1 έτους. Ένας ασθενής υποβλήθηκε σε 
μετατροπή σε ανοικτή αποκατάσταση 273 ημέρες μετά την εμφύτευση, λόγω επιμόλυνσης του 
μοσχεύματος-στεντ. Η μετατροπή ήταν επιτυχής και η λοίμωξη του ασθενούς υποχώρησε. 

Πίνακας 18: Μετατροπή σε χειρουργικές επεμβάσεις σε διάστημα 365 ημερών: 

Μεταβλητή ≤30 ημέρες 31–365 ημέρες 0–365 ημέρες 
Μετατροπή 0 1,3% (1/75) 1,3% (1/75) 

Πίνακας 19: Απουσία μετατροπής σε χειρουργική επέμβαση σε διάστημα 365 ημερών:  
Εκτιμητής Kaplan-Meier 

Μεταβλητή Θεραπεία έως 30 ημέρες 31 έως 180 ημέρες 181 έως 365 ημέρες 

Αριθμός σε κίνδυνο1 75 75 73 

Αριθμός συμβάντων2 0 0 1 

Αριθμός λογοκριμένος3 0 2 34 

Εκτιμητής Kaplan-Meier4 100 100 98,6 

Τυπικό σφάλμα 0 0 1,4 
1 Αριθμός ασθενών σε κίνδυνο στην αρχή του διαστήματος 
2 Όλα τα συμβάντα εντός του χρονικού διαστήματος 
3 Οι ασθενείς υπόκεινται σε λογοκρισία κατά την τρέχουσα ημέρα μετά την επέμβαση έως την ημερομηνία της περικοπής 

δεδομένων, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης ή κατά την έξοδο ή την απώλεια κατά την παρακολούθηση 
4 Εκτιμητής στο τέλος του χρονικού διαστήματος 

6.2.8.10 Δευτερογενείς παρεμβάσεις 
Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 3 δευτερογενείς επεμβάσεις σχετιζόμενες με ΑΚΑ σε 2 (2,7%) ασθενείς. 
Ένας ασθενής παρουσίασε ενδοδιαφυγή τύπου 1Α και έλαβε στεντ μπαλονιού και γυμνού μετάλλου για 
παρέμβαση τη μετεγχειρητική ημέρα 48, η οποία αντιμετώπισε επιτυχώς την ενδοδιαφυγή. Αυτό κρίθηκε 
από την CEC ότι σχετίζεται με τη συσκευή και την επέμβαση. Ένας άλλος ασθενής εμφάνισε επιμόλυνση 
της συσκευής και ακολούθησε μετατροπή σε ανοιχτή επισκευή την μετεγχειρητική ημέρα 273. Αυτό 
κρίθηκε από την CEC ότι σχετίζεται με τη συσκευή αλλά όχι με την επέμβαση. Οι δευτερογενείς 
διαδικασίες που σχετίζονται με ΑΚΑ παρουσιάζονται στον Πίνακα 20. 

Πίνακας 20: Δευτερογενείς διαδικασίες που σχετίζονται με ΑΚΑ σε διάστημα 365 ημερών 

Δευτερογενής παρέμβαση ≤30 ημέρες 31–365 
ημέρες 

0–365 ημέρες 
(Έτος 1) 

 (N=75) (N=75) (N=75) 
Σύνολο ασθενών 0 2 (2,7%) 2 (2,7%) 
Ενδοδιαφυγή IA 0 1 (1,3%) 1 (1,3%) 
 Εφαρμογή μπαλονιού 0 1 (1,3%) 1 (1,3%) 
 Διατεινόμενο στεντ μπαλονιού με γυμνό μέταλλο 0 1 (1,3%) 1 (1,3%) 
Επιμόλυνση συσκευής 0 1 (1,3%) 1 (1,3%) 
 Μετατροπή σε ανοικτή αποκατάσταση 0 1 (1,3%) 1 (1,3%) 

7. Επιλογή και θεραπεία ασθενών 
7.1 Εξατομίκευση της θεραπείας 
Οι ιατροί θα πρέπει να συνεργάζονται με κάθε ασθενή για να αποφασίζουν αν το σύστημα κοιλιακού 
μοσχεύματος στεντ Alto™ θα ήταν η κατάλληλη συσκευή για τη θεραπεία του ανευρύσματος με βάση το 
εάν ο ασθενής πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στις «Ενδείξεις χρήσης», τα οποία 
συμπεριλαμβάνουν τα εξής: 
• Επαρκή λαγόνια/μηριαία προσπέλαση συμβατή με τις τεχνικές (τομή στην περιοχή του μηρού ή 

διαδερμική πρόσβαση), τις συσκευές ή/και τα βοηθητικά εξαρτήματα της αγγειακής προσπέλασης. 
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• Εγγύς αορτική περιοχή τοποθέτησης για τον δακτύλιο ασφάλισης 7 mm χαμηλότερα από την κάτω 
νεφρική αρτηρία.  

• Μια αορτική περιοχή σφράγισης που αποτελείται από υγιή αορτή, οριζόμενη ως: 
o απουσία σημαντικού θρόμβου πάχους >8 mm. σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της αορτικής 

περιφέρειας στο επίπεδο των 7 mm χαμηλότερα από την κάτω νεφρική αρτηρία,  
o απουσία σημαντικής ασβεστοποίησης στο επίπεδο των 7 mm χαμηλότερα από την κάτω νεφρική 

αρτηρία, 
o κωνικότητα <10%, μετρούμενη από την κάτω νεφρική αρτηρία έως την αορτή, 7 mm χαμηλότερα 

από την κάτω νεφρική αρτηρία, 
o εσωτερική διάμετρος τοιχώματος μεγαλύτερη από 16 mm και μικρότερη από 30 mm σε 

απόσταση 7 mm χαμηλότερα από την κάτω νεφρική αρτηρία και 
o γωνίωση αορτής ≤60 μοίρες. 

• Περιφερική λαγόνια περιοχή τοποθέτησης: 
o με μήκος τουλάχιστον 10 mm και 
o με εσωτερική διάμετρο τοιχώματος μεγαλύτερη από 8 mm και μικρότερη από 25 mm. 

Ανατρέξτε στην Ενότητα 2 για περισσότερες λεπτομέρειες.  

Στα ζητήματα για την επιλογή των ασθενών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

• Ηλικία του ασθενούς και προσδόκιμο ζωής 
• Συννοσηρότητες (π.χ. καρδιακή, πνευμονική ή νεφρική ανεπάρκεια πριν από τη χειρουργική 

επέμβαση, νοσηρή παχυσαρκία) 
• Καταλληλότητα της μορφολογίας του ασθενούς για ενδοαγγειακή αποκατάσταση  
• Καταλληλότητα του ασθενούς για ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση 
• Ικανότητα ανοχής της γενικής, περιοχικής ή τοπικής αναισθησίας 

7.2 Προσδιορισμός μεγέθους συστήματος κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ 
Το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ πρέπει να επιλεγεί στο μέγεθος που είναι κατάλληλο  
για την ανατομική διαμόρφωση του ασθενούς. Ο προσδιορισμός του σωστού μεγέθους της συσκευής 
αποτελεί ευθύνη του ιατρού. Οι επιλογές για τον προσδιορισμό του μεγέθους της συσκευής αναφέρονται 
λεπτομερώς στον Πίνακα 21. 

Πίνακας 21: Πληροφορίες προσδιορισμού μεγέθους για τον ασθενή 

Αορτικό σώμα  Λαγόνιο σκέλος/επέκταση 

Διάμετρος 
μοσχεύματος 
στεντ, mm  

Αορτική 
εσωτερική 
διάμετρος, mm 

Μέγιστη διάμετρος αορτικού 
αγγείου στα άγκιστρα, mm 
(35 mm πάνω από την 
κατώτερη νεφρική αρτηρία)  

 
Διάμετρος 
μοσχεύματος 
στεντ, mm 

Λαγόνια 
εσωτερική 
διάμετρος, 
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 

Για το αορτικό σώμα, επιβεβαιώστε την αορτική εσωτερική διάμετρο στη θέση του εγγύς δακτυλίου 
ασφάλισης, 7 mm χαμηλότερα από την κάτω νεφρική αρτηρία. Διασφαλίστε ότι το εγγύς στεντ έχει αρκετά 
μεγαλύτερο μέγεθος στην περιοχή αγκύρωσής του. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο προσδιορισμός του σωστού μεγέθους του κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ 
αποτελεί ευθύνη του ιατρού. Αυτός ο προσδιορισμός μεγέθους μοσχεύματος στεντ περιλαμβάνει 
το συνιστώμενο μεγαλύτερο μέγεθος της συσκευής για ανατομικές διαστάσεις και βασίστηκε σε 
δεδομένα δοκιμών in vitro. 
Το συνιστώμενο συνολικό μήκος του εκπτυγμένου, εμφυτευμένου συστήματος θα πρέπει να εκτείνεται 
από την ακριβώς περιφερική κατώτερη νεφρική αρτηρία έως ακριβώς άνωθεν του διχασμού της κοινής 
λαγονίου. Επιβεβαιώστε ότι η απόσταση από τη χαμηλότερη νεφρική αρτηρία έως τον φυσικό διχασμό 
της αορτής είναι >80 mm για να βεβαιωθείτε ότι το μόσχευμα Alto™ μπορεί να χωρέσει στην ανατομική 
περιοχή του ασθενούς. Εάν οι προεγχειρητικές μετρήσεις σχεδιασμού περιστατικού δεν είναι σαφείς, 
διασφαλίστε ότι διατίθενται όλα τα δυνατά μήκη και διάμετροι μοσχεύματος στεντ, ώστε να ολοκληρωθεί 
η επέμβαση. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού του περιστατικού, η Endologix μπορεί να συμβουλεύσει 
τους ιατρούς στον προσδιορισμό του κατάλληλου μεγέθους του μοσχεύματος στεντ με βάση την εκτίμηση 
του ιατρού σχετικά με τις μετρήσεις που αφορούν την ανατομία του ασθενούς. Τα οφέλη και οι κίνδυνοι 
που περιγράφονται παραπάνω πρέπει να εξετάζονται για κάθε ασθενή πριν από τη χρήση του 
συστήματος κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™. 

8. Πληροφορίες για την ενημέρωση των ασθενών 
Πριν από τη θεραπεία, ο ιατρός θα πρέπει να συζητήσει με τον ασθενή για τους κινδύνους και τα οφέλη 
αυτής της ενδοαγγειακής συσκευής και επέμβασης, στα οποία περιλαμβάνονται: 
• Οι κίνδυνοι και τα οφέλη της αποκατάστασης του ανευρύσματος, με δεδομένη την ηλικία και το 

προσδόκιμο ζωής του ασθενούς. 
• Οι κίνδυνοι, τα οφέλη και οι διαφορές της ανοικτής χειρουργικής αποκατάστασης. 
• Οι κίνδυνοι, τα οφέλη και οι διαφορές της ενδοαγγειακής αποκατάστασης.  
• Οι κίνδυνοι ρήξης του ανευρύσματος σε σύγκριση με τον κίνδυνο ενδοαγγειακής αποκατάστασης με 

τη συσκευή Alto™ σε σύγκριση με άλλα συστήματα ενδοαγγειακών μοσχευμάτων. 
• Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με μη παρεμβατική θεραπεία (ιατρική διαχείριση). 
• Η μακροχρόνια ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της ενδοαγγειακής αποκατάστασης με Alto™ δεν 

έχουν τεκμηριωθεί. 
• Η σημασία της τακτικής, εφ’ όρου ζωής παρακολούθησης για την αξιολόγηση της κατάστασης της 

υγείας του ασθενούς και της απόδοσης του μοσχεύματος στεντ. 
• Ενδέχεται να απαιτηθεί επακόλουθη ενδοαγγειακή ή ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση του 

ανευρύσματος. 
• Οι ασθενείς με ειδικά κλινικά ευρήματα (π.χ. ενδοδιαφυγές, διογκούμενα ανευρύσματα) θα πρέπει  

να παρακολουθούνται στενά. 
• Ενδείξεις που, εάν παρατηρηθούν θα πρέπει να αναζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια 

(συμπεριλαμβανομένων της απόφραξης του σκέλους, της διεύρυνσης του ανευρύσματος ή της ρήξης). 

Η Endologix συνιστά ο ιατρός να ενημερώνει τον ασθενή γραπτώς για όλους τους κινδύνους που 
συνδέονται με τη θεραπεία με χρήση του συστήματος κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™. Λεπτομέρειες 
σχετικά με τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ή μετά την εμφύτευση της συσκευής 
παρέχονται στην Ενότητα 5, (Ανεπιθύμητες ενέργειες).  

9. Τρόπος διάθεσης 
Το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ αποτελείται από το μόσχευμα στεντ αορτικού 
σώματος/σύστημα εφαρμογής, τα λαγόνια σκέλη και τις λαγόνιες επεκτάσεις του μοσχεύματος 
στεντ/συστημάτων εφαρμογής, το κιτ CustomSeal και τον αυτόματο εγχυτήρα 2. 

9.1 Προσδιορισμός μεγέθους και διαμορφώσεις μοσχεύματος στεντ 
Τα μοσχεύματα στεντ διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη και διαμορφώσεις (Πίνακες 22–24).  
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Πίνακας 22: Μεγέθη μοσχεύματος στεντ αορτικού σώματος Alto™ 
Εγγύς διάμετρος 

μοσχεύματος 
στεντ, mm 

Μήκος 
εργασίας 

καθετήρα, cm 

Εξωτερικό προφίλ 
συστήματος 

εφαρμογής, F 

Εσωτερική διάμετρος 
ενσωματωμένου 

θηκαριού, F 

Μήκος καλυμμένου 
μοσχεύματος 

στεντ, mm 
20 60 15 13 80 
23 
26 
29 
34 

Πίνακας 23: Μεγέθη λαγόνιων σκελών Ovation iX 
Εγγύς 

διάμετρος 
μοσχεύματος 

στεντ, mm 

Περιφερική 
διάμετρος 

μοσχεύματος 
στεντ, mm 

Μήκος 
εργασίας 
καθετήρα, 

cm 

Εξωτερικό 
προφίλ 

συστήματος 
εφαρμογής, F 

Εσωτερική 
διάμετρος 

ενσωματωμένου 
θηκαριού, F 

Μήκος 
καλυμμένου 

μοσχεύματος 
στεντ, 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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Πίνακας 24: Μεγέθη λαγόνιων επεκτάσεων Ovation iX 
Εγγύς και περιφερική 

διάμετρος μοσχεύματος 
στεντ, mm 

Μήκος 
εργασίας 
καθετήρα, 

cm 

Εξωτερικό 
προφίλ 

συστήματος 
εφαρμογής, F 

Εσωτερική 
διάμετρος 

ενσωματωμένο
υ θηκαριού, F 

Μήκος 
καλυμμένου 
μοσχεύματο
ς στεντ, mm 

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

9.2 Πληροφορίες αποστείρωσης  
Τα συστήματα εφαρμογής/μοσχεύματα στεντ παρέχονται ΣΤΕΙΡΑ και μη πυρετογόνα μετά από χρήση 
διαδικασίας αποστείρωσης με αιθυλενοξείδιο (ΕΟ). Το κιτ CustomSeal και ο αυτόματος εγχυτήρας 2 
παρέχονται ΣΤΕΙΡΑ μετά από χρήση διαδικασίας αποστείρωσης με δέσμη ηλεκτρονίων. Το κιτ 
CustomSeal είναι μη πυρετογόνο. 
• Ελέγχετε τη συσκευή και τη συσκευασία για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά την 

αποστολή. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά ή εάν ο φραγμός 
αποστείρωσης έχει φθαρεί ή παραβιαστεί. 

• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. 
• Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος. 
• Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Μην επαναχρησιμοποιείτε, μην επανεπεξεργάζεστε και μην 

επαναποστειρώνετε. H επαναχρησιμοποίηση, η επανεπεξεργασία ή η επαναποστείρωση  
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη δομική ακεραιότητα της συσκευής ή/και να οδηγήσουν σε 
αστοχία της, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του ασθενούς. Η 
επαναχρησιμοποίηση, η επανεπεξεργασία ή η επαναποστείρωση ενδέχεται επίσης να ενέχουν κίνδυνο 
επιμόλυνσης της συσκευής ή/και να προκαλέσουν λοίμωξη του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένης, 
μεταξύ άλλων, της μετάδοσης λοιμώδους νόσου (ή νόσων) από τον έναν ασθενή στον άλλον.  
Η μόλυνση της συσκευής μπορεί να επιφέρει τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του ασθενούς. 

• Μετά τη χρήση, απορρίψτε το προϊόν και τη συσκευασία του σύμφωνα με τη νοσοκομειακή, τη 
διοικητική ή και την τοπική κυβερνητική πολιτική. 

10. Πληροφορίες κλινικής χρήσης 
10.1 Εκπαίδευση του ιατρού 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εμφύτευσης ή επαναληπτικής επέμβασης θα 
πρέπει πάντα να είναι διαθέσιμη μια αγγειοχειρουργική ομάδα, σε περίπτωση που απαιτηθεί 
μετατροπή σε ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον 
από ιατρούς και ομάδες που διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση όσον αφορά τις αγγειακές 
επεμβατικές τεχνικές και τη χρήση της συσκευής αυτής. 
Οι συνιστώμενες απαιτήσεις ικανοτήτων/γνώσεων για τους ιατρούς που χρησιμοποιούν το σύστημα 
κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto περιγράφονται παρακάτω. Εάν έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν ή 
τον προσδιορισμό μεγέθους, επικοινωνήστε με την Endologix χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που 
αναγράφονται στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου. 

Επιπλέον, τα ακόλουθα αποτελούν τις απαιτούμενες γνώσεις για τη χρήση αυτής της συσκευής: 
• Γνώση του φυσικού ιστορικού του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ), των συννοσηροτήτων 

και των επιπλοκών που σχετίζονται με την αποκατάσταση του ΑΚΑ. 
• Γνώσεις σχετικά με την ερμηνεία ακτινοσκοπικών εικόνων, την επιλογή συσκευής και τον 

προσδιορισμό μεγέθους της συσκευής. 
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Μια ομάδα πολλών ειδικοτήτων που συνδυαστικά διαθέτει εμπειρία επί των ακόλουθων διαδικασιών: 
• Τομή στην περιοχή του μηρού, αρτηριακή παράκαμψη, τομή επί της αρτηρίας και αποκατάσταση 
• Τεχνικές διαδερμικής προσπέλασης και σύγκλεισης 
• Μη εκλεκτικές και εκλεκτικές τεχνικές οδηγού σύρματος και καθετήρα 
• Ερμηνεία ακτινοσκοπικών και αγγειογραφικών εικόνων 
• Εμβολισμό 
• Αγγειοπλαστική 
• Ενδοαγγειακή τοποθέτηση στεντ 
• Τεχνικές βρόχου 
• Κατάλληλη χρήση σκιαγραφικού υλικού για ακτινογραφία 
• Τεχνικές μείωσης της έκθεσης σε ακτινοβολία 
• Εξειδίκευση σε μεθόδους για την απαραίτητη παρακολούθηση των ασθενών 

10.2 Έλεγχος πριν από τη χρήση 
Ελέγχετε τη συσκευή και τη συσκευασία για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά την αποστολή. 
Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά ή εάν ο φραγμός αποστείρωσης έχει φθαρεί 
ή παραβιαστεί. Εάν έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο της Endologix για πληροφορίες επιστροφής. 

10.3 Απαιτούμενα υλικά 
Ανατρέξτε στον Πίνακα 25 παρακάτω για τον εξοπλισμό και τα βοηθητικά εξαρτήματα που απαιτούνται 
για το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™. 

Πίνακας 25: Εξοπλισμός και βοηθητικά εξαρτήματα 
Απαιτούμενος εξοπλισμός Βοηθητικός εξοπλισμός 

Αορτικό σώμα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ 
Alto™ προφορτωμένο σε σύστημα 
εφαρμογής 

Προαιρετικά (για χρήση του ενσωματωμένου 
αυλού διέλευσης) 
• Οδηγό σύρμα με μη υδρόφιλη επικάλυψη, έως 

0,457 mm (0,018 ίντσες), απαιτείται μήκος 
αλλαγής, το άκρο πρέπει να είναι συμβατό 
με βρόχο 

• Βρόχος 
• Θηκάρι εισαγωγέα, ελάχ. εσωτ. διάμ. 5 F 

Λαγόνια σκέλη (2) Ovation iX προφορτωμένα 
σε συστήματα εφαρμογής 

 

 Λαγόνιες επεκτάσεις Ovation iX προφορτωμένες 
σε συστήματα εφαρμογής 

Κιτ CustomSeal Εφεδρικό κιτ CustomSeal 
Χρονόμετρο ή ρολόι 

Αυτόματος εγχυτήρας 2  
Εξοπλισμός απεικόνισης με δυνατότητα 
καταγραφής και ανάκλησης όλων των 
εικόνων 
• Τράπεζα απεικόνισης ή χειρουργική τράπεζα, 

σχεδιασμένες για χρήση με ακτινοσκοπικό 
μηχάνημα με βραχίονα τύπου C (C-arm) 

• Δυνατότητα ακτινοσκόπησης 
• Δυνατότητα αγγειογραφίας ψηφιακής 

αφαίρεσης (DSA) 
• Κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας του 

προσωπικού για την ακτινοσκόπηση 

Συσκευή εγγραφής βίντεο 
Ηλεκτρικός εγχυτής με τα σχετικά είδη 

Καθετήρες αγγειογραφίας και εναλλαγής 
Επαρκής ποικιλία μεγεθών [συμβατά με μέγεθος 
0,89 mm (0,035 ίντσες)] και ποικιλία μηκών 
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Απαιτούμενος εξοπλισμός Βοηθητικός εξοπλισμός 
Οδηγά σύρματα: Ποικιλία μεγεθών κατά την 
προτίμηση του ιατρού, συμβατά με μήκος 
0,89 mm (0,035 ίντσες) 

 

Σκιαγραφικά μέσα  

Ηπαρινισμένο αλατούχο διάλυμα και 
σύριγγες 

  

Πρότυπες συστάσεις για τη θεραπεία 
ασθενών με σοβαρές αλλεργίες σε 
ακτινολογικούς σκιαγραφικούς παράγοντες 
(π.χ. υγρά, αντιισταμινικά, κορτικοστεροειδή, 
επινεφρίνη). 

 

Αγγειακά εργαλεία και εξαρτήματα Ενδοαγγειακά εξαρτήματα 
• Στρόφιγγες 3 οδών 
• Προσαρμογείς Tuohy-Borst 
Προαιρετικά: 
• Θηκάρια εισαγωγέα μήκους <35 cm 
• Ένα εύρος μπαλονιών αγγειοπλαστικής 

κατάλληλου μεγέθους (διάμετρος και μήκος 
μπαλονιού και μήκος άξονα): 
- Μη ενδοτικό μπαλόνι (ή μπαλόνια) διαμέτρου 
12 mm για πιθανή διαστολή των λαγόνιων 
σκελών με μπαλόνι στη συμβολή του 
αορτικού σώματος. 

- Μη ενδοτικά μπαλόνια για τη θεραπεία της 
περιφερικής λαγόνιας αρτηρίας που έχουν 
διάμετρο ίση με αυτήν. 

- Ενδοτικά και μη ενδοτικά μπαλόνια για τη 
θεραπεία της αορτής που έχουν διάμετρο ίση 
με αυτήν. 

- Σημείωση: Τα μη ενδοτικά μπαλόνια με 
επιμήκη κωνική διάταξη/μεγάλες προεξοχές 
ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για χρήση 
με αυτήν τη συσκευή.  

• Εύρος μεγεθών για τα στεντ του εμπορίου 
• Συσκευές εμβολισμού, όπως σπειράματα 

10.4 Πληροφορίες ασφάλειας για μαγνητική τομογραφία (MRI) 

 MR Conditional 
Ασφαλές για μαγνητική τομογραφία υπό προϋποθέσεις 
Μη κλινικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ 
κατέδειξαν ότι η συσκευή είναι συμβατή με μαγνητική τομογραφία (MR) υπό προϋποθέσεις. Ο ασθενής 
που φέρει αυτήν τη συσκευή μπορεί να υποβληθεί σε ασφαλή σάρωση, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

• Στατικό μαγνητικό πεδίο 1,5 και 3,0 T 
• Μαγνητικό πεδίο μέγιστης χωρικής διαβάθμισης 4.000 Gauss/cm (40 T/m)  
• Μέγιστος μεσοτιμημένος ειδικός ρυθμός απορρόφησης για ολόκληρο το σώμα (SAR), όπως αυτός 

αναφέρεται από το σύστημα μαγνητικής τομογραφίας (MR), της τάξεως των 2 W/kg (κανονική 
λειτουργία) 

Υπό τις προϋποθέσεις σάρωσης που ορίζονται παραπάνω, το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ 
Alto™ αναμένεται να παραγάγει μέγιστη αύξηση θερμοκρασίας κάτω των 2 °C έπειτα από 15 λεπτά 
συνεχούς σάρωσης. 

Στο πλαίσιο μη κλινικών δοκιμών, οι ψευδενδείξεις που οφείλονταν στη συσκευή εκτείνονται περίπου 
5 mm από το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto™ κατά την απεικόνιση με χρήση αλληλουχιών 
αντήχησης με βαθμίδωση πεδίου και συστήματος μαγνητικού συντονισμού 3,0 T. 



42 

11. Οδηγίες χρήσης 
11.1 Προετοιμασία ασθενούς 
• Σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιούνται για τον ασθενή προεγχειρητικά βήματα παρόμοια με αυτά της 

τυπικής ανοικτής αποκατάστασης του ΑΚΑ: νηστεία, προετοιμασία εντέρου και προφυλακτικά 
αντιβιοτικά σχήματα. Προετοιμάστε και τοποθετήστε ιμάτια στον ασθενή, όπως εάν επρόκειτο για 
ανοικτή χειρουργική επέμβαση για ΑΚΑ, σε περίπτωση που απαιτηθεί μετατροπή σε ανοικτή 
αποκατάσταση.  

• Το πρωτόκολλο αναισθησίας του ασθενούς που θα χρησιμοποιηθεί για την ενδοαγγειακή επέμβαση 
επαφίεται στην κρίση του ιατρού που διενεργεί την εμφύτευση, καθώς και του αναισθησιολόγου. Στις 
ενδοαγγειακές επεμβάσεις χρησιμοποιούνται με επιτυχία η γενική αναισθησία, η περιοχική 
αναισθησία ή η τοπική αναισθησία σε συνδυασμό με καταστολή σε εγρήγορση. 

• Απαιτείται κατάλληλη απεικόνιση κατά τη διάρκεια της επέμβασης, για την επιτυχή τοποθέτηση του 
συστήματος κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto στο αγγειακό σύστημα και τη διασφάλιση της 
κατάλληλης εφαρμογής στο αρτηριακό τοίχωμα. Χρησιμοποιείτε πάντοτε ακτινοσκόπηση για 
καθοδήγηση, εφαρμογή, έγχυση/στερεοποίηση του πολυμερούς πλήρωσης και παρακολούθηση του 
συστήματος κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto μέσα στο αγγειακό σύστημα. 

11.2 Γενικές προφυλάξεις της διαδικασίας εμφύτευσης 
• Μη συστρέφετε τους καθετήρες εφαρμογής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους καθετήρες 

εφαρμογής και στα μοσχεύματα στεντ. 
• Κατά τη διαδικασία εμφύτευσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται συστηματική αντιπηκτική αγωγή, 

σύμφωνα με τα προτιμώμενα πρωτόκολλα του νοσοκομείου και του ιατρού. Εάν αντενδείκνυται η 
χρήση ηπαρίνης, θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση εναλλακτικού αντιπηκτικού. 

• Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εισαγωγής, ελαχιστοποιήστε τον χειρισμό του μοσχεύματος 
στεντ που περιέχεται στον καθετήρα εφαρμογής ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης και λοίμωξης. 

• Σε περίπτωση που αισθανθείτε αντίσταση, μη συνεχίζετε την προώθηση του οδηγού σύρματος ή του 
καθετήρα εφαρμογής, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο αγγείο ή ζημιά στον καθετήρα 
εφαρμογής. Σταματήστε και αναζητήστε την αιτία της αντίστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στην ενότητα «Αποσύνδεση και απόσυρση του καθετήρα αορτικού σώματος». 

• Σε περίπτωση ακούσιας μερικής έκπτυξης ή μετατόπισης του μοσχεύματος στεντ, ενδέχεται να καταστεί 
αναγκαία η χειρουργική αφαίρεση ή αποκατάσταση. 

11.3 Διαδικασία εμφύτευσης και οδηγίες έκπτυξης 
11.3.1 Αγγειακή προσπέλαση 

1 Χρησιμοποιώντας τυπική επεμβατική τεχνική, διασφαλίστε αγγειακά σημεία προσπέλασης 
αμφοτερόπλευρα. 

2 Τοποθετήστε έναν αγγειογραφικό καθετήρα υπερνεφρικά από την αντίθετη πλευρά και 
προβείτε σε αγγειογραφική εκτίμηση του αγγειακού συστήματος του ασθενούς, εάν χρειάζεται. 

3 Αναγνωρίστε τις θέσεις αναφοράς των νεφρικών αρτηριών. 
4 Εισαγάγετε ένα οδηγό σύρμα 0,89 mm (0,035 ίντσες) στη σύστοιχη πλευρά και τοποθετήστε 

το κατάλληλα. 

11.3.2 Προετοιμασία του συστήματος (ή των συστημάτων) εφαρμογής 
1 Επιθεωρήστε όλες τις συσκευασίες για τυχόν ζημιά ή απώλεια του στείρου φραγμού. Εάν 

παρατηρηθεί ζημιά, αντικαταστήστε με άλλη συσκευή. 
2 Χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική, αφαιρέστε το σύστημα εφαρμογής από την αποστειρωμένη 

συσκευασία του και τοποθετήστε το σύστημα εφαρμογής στο στείρο πεδίο. 
3 Επιθεωρήστε το σύστημα εφαρμογής για τυχόν ζημιά. Εάν υπάρχει ζημιά, αντικαταστήστε τη 

συσκευή. 
4 Εκπλύνετε το θηκάρι του συστήματος εφαρμογής με ηπαρινισμένο αλατούχο διάλυμα, 

χρησιμοποιώντας τη θύρα έκπλυσης του θηκαριού. Η περιστρεφόμενη αιμοστατική βαλβίδα 
μπορεί να περιστραφεί για στεγανότερη ασφάλιση της βαλβίδας.  
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το αορτικό σώμα, βεβαιωθείτε ότι το σωληνάριο πολυμερούς πλήρωσης 
δεν περιέχει υγρό μετά την έκπλυση του θηκαριού. Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη υγρού, 
αντικαταστήστε τον καθετήρα μοσχεύματος στεντ του αορτικού σώματος. 

5 Εκπλύνετε τον αυλό του οδηγού σύρματος με ηπαρινισμένο αλατούχο διάλυμα, 
χρησιμοποιώντας τη θύρα έκπλυσης του οδηγού σύρματος στη λαβή. 

6 Τοποθετήστε το μπλε πώμα επάνω από τη θύρα του αυλού διέλευσης.  

11.3.3 Εισαγωγή και έκπτυξη του αορτικού σώματος 
1 Αφαιρέστε το θηκάρι του εισαγωγέα από το ομόπλευρο σημείο προσπέλασης (εάν ισχύει). 
2 Τοποθετήστε το σύστημα εφαρμογής του αορτικού σώματος στο οδηγό σύρμα. 
3 Ενεργοποιήστε την υδρόφιλη επικάλυψη του εξωτερικού του θηκαριού εφαρμογής 

σκουπίζοντας απαλά την επιφάνειά του με ηπαρινισμένο αλατούχο διάλυμα. 
4 Τοποθετήστε το σύστημα εφαρμογής με τη θύρα έκπλυσης θηκαριού και τα ένθετα κομβία 

προς τη σύστοιχη πλευρά του ασθενούς. 
5 Υπό συνεχή ακτινοσκοπική καθοδήγηση, εισαγάγετε το σύστημα εφαρμογής στο αγγειακό 

σύστημα και προωθήστε το μέχρι οι ακτινοσκιεροί δείκτες του αορτικού σώματος να βρεθούν 
περίπου 1 cm εγγύτερα του επιθυμητού σημείου εφαρμογής. 

6 Για να προσανατολίσετε το αορτικό σώμα προς τα πλάγια, περιστρέψτε ολόκληρο το σύστημα 
εφαρμογής αορτικού σώματος μέχρι να είναι ορατοί δύο μικροί ακτινοσκιεροί δείκτες του 
συστήματος εφαρμογής σε κάθε πλευρά του οδηγού σύρματος ΚΑΙ ο μεγάλος ακτινοσκιερός 

δείκτης του συστήματος εφαρμογής να βρίσκεται προς τη σύστοιχη πλευρά του ασθενούς.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιστρέφετε ολόκληρο το σύστημα παράδοσης ως ενιαία μονάδα.  
Μην περιστρέφετε ανεξάρτητα το θηκάρι ή τη λαβή του καθετήρα. Αποφύγετε τον 
υπερβολικό χειρισμό του καθετήρα για να διατηρήσετε τη σύνδεση του συστήματος 
παροχής. 

7 Υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση, ανασύρετε το εξωτερικό θηκάρι του συστήματος εφαρμογής 
μέχρι το κομβίο ανάσυρσης του θηκαριού να έρθει σε επαφή με τη λαβή. 

8 Επαληθεύστε ότι οι ακτινοσκιεροί δείκτες του αορτικού σώματος βρίσκονται αμέσως εγγύς του 
σημείου εφαρμογής. Εάν είναι απαραίτητο, επανατοποθετήστε προσεκτικά το σύστημα 
εφαρμογής. 

9 Επαληθεύστε ότι ο μεγάλος ακτινοσκιερός δείκτης του συστήματος εφαρμογής εξακολουθεί να 
είναι προσανατολισμένος προς τη σύστοιχη πλευρά του ασθενούς. Περιστρέψτε ολόκληρο το 
σύστημα εφαρμογής του αορτικού σώματος, εάν χρειάζεται. 

10 Εκπτύξτε το πρώτο τμήμα του εγγύς στεντ (μεσαία στεφάνη): περιστρέψτε προς τα αριστερά 
κατά ¼ της στροφής το πρώτο κομβίο απελευθέρωσης του στεντ και, στη συνέχεια, τραβήξτε 
σταθερά το κομβίο και το συνδεδεμένο σύρμα από τη λαβή. 

Σύστοιχη πλευρά 

Δύο μικροί δείκτες 
Μεγάλος δείκτης 
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11 Αφαιρέστε το λευκό πώμα από τη θύρα έγχυσης του μπαλονιού στη λαβή. Διογκώστε το 
μπαλόνι με τυπικό μίγμα 4:1 αλατούχου διαλύματος και σκιαγραφικού. Τηρείτε τους 
συνιστώμενους όγκους διόγκωσης που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
Αποδιογκώστε τελείως το ενσωματωμένο μπαλόνι αναρροφώντας το κενό στη σύριγγα 
διόγκωσης. 

Διάμετρος 
μοσχεύματος στεντ 
αορτικού σώματος 

Συνιστώμενος όγκος 
διόγκωσης ενσωματωμένου 

μπαλονιού 

Μέγιστος όγκος διόγκωσης 
ενσωματωμένου 

μπαλονιού 
20 mm 

5 ml 
7 ml 

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

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μέγιστη συγκέντρωση σκιαγραφικού στο διάλυμα του 
ενσωματωμένου μπαλονιού είναι μίγμα 4: 1 αλατούχου διαλύματος και σκιαγραφικού. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αέριο ή οποιοδήποτε αεριούχο μέσο για τη 
διόγκωση του εσωτερικού μπαλονιού.  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για το ενσωματωμένο μπαλόνι, συνιστώνται εγχύσεις με το χέρι,  
με τη χρήση σύριγγας. Μην χρησιμοποιείτε συσκευή διόγκωσης υπό πίεση για τη 
διόγκωση του ενσωματωμένου μπαλονιού. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην διογκώνετε το ενσωματωμένο μπαλόνι πέραν του μέγιστου 
όγκου διόγκωσης. Μπορεί να συμβεί ρήξη του μπαλονιού. Η υπερβολική διόγκωση 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα βλάβη του αγγειακού τοιχώματος ή/και ρήξη του αγγείου 
ή ζημιά στο μόσχευμα στεντ. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποδιογκώστε τελείως το ενσωματωμένο μπαλόνι και βεβαιωθείτε 
ότι ελέγχεται από τη δύναμη κενού της σύριγγας πριν από την τοποθέτηση του 
καθετήρα. 

12 Προσανατολίστε τον βραχίονα C έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν οι ακτινοσκιεροί δείκτες του 
εμφυτεύματος και να επιτευχθεί ορθογώνια προβολή. 

13 Τοποθετήστε τους ακτινοσκιερούς δείκτες του εμφυτεύματος ακριβώς στο τελικό εγγύς σημείο 
εφαρμογής. Χρησιμοποιώντας εγχύσεις σκιαγραφικού, όπως απαιτείται, επιβεβαιώστε τη θέση 
του εμφυτεύματος σε σχέση με τις νεφρικές αρτηρίες. 

14 Ανασύρετε τον αγγειογραφικό καθετήρα μακριά από το εγγύς στεντ. 

15 Εκπτύξτε το υπόλοιπο του εγγύς στεντ (εγγύς στεφάνη): περιστρέψτε προς τα αριστερά κατά 
¼ της στροφής το δεύτερο κομβίο απελευθέρωσης του στεντ και, στη συνέχεια, τραβήξτε 
σταθερά το κομβίο και το συνδεδεμένο σύρμα από τη λαβή. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ έλκετε με δύναμη το σύστημα εφαρμογής μετά από την πλήρη 
έκπτυξη του εγγύς στεντ, για την αποφυγή τυχόν ακούσιας αποσύνδεσης του συνδέσμου του 
πολυμερούς πλήρωσης από το εμφύτευμα. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον αυλό διέλευσης σε αυτό το σημείο της 
διαδικασίας. Η χρήση του αυλού διέλευσης πριν από την πλήρωση με πολυμερές μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα διαρροή πολυμερούς. 
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11.3.4 Προετοιμασία πολυμερούς πλήρωσης 
1 Χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική, τοποθετήστε το κιτ CustomSeal και τον αυτόματο 

εγχυτήρα 2 στο στείρο πεδίο. 
2 Ανοίξτε αμφότερες τις βαλβίδες της σύριγγας του κιτ πλήρωσης και μεταφέρετε το 

περιεχόμενο μεταξύ των συρίγγων για τουλάχιστον 20 πλήρεις αδιάλειπτους κύκλους.  

Σημείωση: Επιβεβαιώστε ότι κάθε σύριγγα έχει αδειάσει τελείως πριν ξεκινήσετε τους 20 
αδιάλειπτους κύκλους. 

Μεταφέρετε το περιεχόμενο στη σύριγγα με την πράσινη ταινία (σύριγγα πλήρωσης) έως τον 
ελάχιστο όγκο της σύριγγας πλήρωσης που αναφέρεται παρακάτω και κλείστε αμφότερες τις 
στρόφιγγες. Αφαιρέστε τη γλωττίδα ανοίγματος και αποσυνδέστε τη σύριγγα πλήρωσης. 

Σημείωση: Σε περίπτωση που αδειάζετε αέρα ή τυχόν πολυμερές πλήρωσης από τη 
σύριγγα πλήρωσης πριν κλείσετε τις στρόφιγγες, για να διασφαλιστεί η πλήρης πλήρωση 
του μοσχεύματος στεντ, στη σύριγγα πλήρωσης πρέπει να απομένει ο ακόλουθος ελάχιστος 
όγκος πολυμερούς πλήρωσης. 

Διάμετρος μοσχεύματος 
στεντ αορτικού σώματος 

Όγκος σύριγγας 
πλήρωσης 

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

Το κιτ CustomSeal φέρει μια ετικέτα που υποδεικνύει τον ελάχιστο όγκο πολυμερούς που 
απαιτείται στη σύριγγα για την επαρκή πλήρωση κάθε μεγέθους μοσχεύματος στεντ. Αυτοί οι 
ελάχιστοι όγκοι θα πρέπει να τηρούνται για τη διαχείριση της συνολικής ποσότητας έγχυσης 
πολυμερούς πλήρωσης και για τη μείωση της ποσότητας πολυμερούς πλήρωσης σε 
περίπτωση διαρροής πολυμερούς. 

3 Σημειώστε την ώρα ή ξεκινήστε ένα χρονόμετρο μόλις ολοκληρωθεί η ανάμιξη. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν προκύψει κάποιο σφάλμα στην ανάμιξη ή στη μεταφορά, 
απορρίψτε το πολυμερές πλήρωσης. Η έγχυση του πολυμερούς πλήρωσης θα πρέπει να 
γίνεται αμέσως μετά την ανάμιξη. Εάν η έγχυση του πολυμερούς πλήρωσης καθυστερήσει 
για 2 ή περισσότερα λεπτά κατά τη χρήση του κιτ CustomSeal, απορρίψτε το πολυμερές 
πλήρωσης. Ξεκινήστε την ανάμιξη με ένα νέο κιτ πλήρωσης. 

11.3.5 Έγχυση πολυμερούς πλήρωσης 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ έλκετε με δύναμη το σύστημα εφαρμογής μετά από την πλήρη 
έκπτυξη του εγγύς στεντ, για την αποφυγή τυχόν ακούσιας αποσύνδεσης του συνδέσμου 
του πολυμερούς πλήρωσης από το εμφύτευμα. Η πρόωρη αποσύνδεση μπορεί να 
προκαλέσει διαρροή πολυμερούς. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε μόνο τον αυτόματο εγχυτήρα 2 για την πλήρωση του 
μοσχεύματος στεντ αορτικού σώματος. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται έγχυση με το χέρι και 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο εμφύτευμα. 
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1 Αφαιρέστε την αποκολλούμενη γλωττίδα και αποσυνδέστε τη σύριγγα πλήρωσης από τον 
σύνδεσμο του σωλήνα σύνδεσης. Αφαιρέστε τη σύριγγα από το στήριγμα της σύριγγας. 
Αποσπάστε το πράσινο πώμα πλήρωσης από τη θύρα έγχυσης πολυμερούς πλήρωσης στη 

λαβή του καθετήρα. 
Κιτ CustomSeal Περιφερικό άκρο καθετήρα εφαρμογής αορτικού σώματος 

2 Συνδέστε τη σύριγγα πλήρωσης στη θύρα έγχυσης πολυμερούς στη λαβή. 
3 Κρατήστε σταθερά ακίνητη τη σύριγγα που έχει πληρωθεί και πιέστε τον αυτόματο 

εγχυτήρα 2 στο έμβολο, διασφαλίζοντας ότι ο αυτόματος εγχυτήρας 2 έχει τοποθετηθεί στις 
προεξοχές του σώματος της σύριγγας. Περιστρέψτε τον αυτόματο εγχυτήρα 2 κατά 
90 μοίρες ώστε να ασφαλίσει (θα ακούσετε έναν ήχο «κλικ»). Το πολυμερές πλήρωσης θα 
ξεκινήσει την πλήρωση του αορτικού σώματος. 

4 Ανασύρετε το άκρο του οδηγού σύρματος του αορτικού σώματος έως τον ακτινοσκιερό 
δείκτη περιφερικά του αορτικού σώματος.  

5 Υπό ακτινοσκόπηση, ελέγχετε κατά διαστήματα την πλήρωση του μοσχεύματος με το 
ακτινοσκιερό πολυμερές πλήρωσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση στο μόσχευμα στεντ του αορτικού σώματος, 
ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή του μοσχεύματος στεντ στη φυσική ανατομία.  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να επιτευχθεί η καλή εφαρμογή του μοσχεύματος στεντ στη φυσική 
ανατομία, βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται εντός του αορτικού σώματος κάποιο ιδιαίτερα 
άκαμπτο σύρμα κατά τη διάρκεια της έγχυσης του πολυμερούς πλήρωσης. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την έγχυση και τη στερεοποίηση του πολυμερούς πλήρωσης, 
ελέγχετε το σύστημα εφαρμογής ή/και τη σύριγγα για ακούσια αποσύνδεση ή για 
απελευθέρωση/διαρροή του πολυμερούς πλήρωσης στον ασθενή. Η υπόταση, η κίνηση 
των ακτινοσκιερών δεικτών ή/και η ταχεία εκκένωση της σύριγγας του πολυμερούς 
πλήρωσης ενδέχεται να αποτελούν ενδείξεις ότι το πολυμερές πλήρωσης δεν πληρώνει το 
μόσχευμα στεντ και διαρρέει στον ασθενή. Εάν παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε 
αμέσως τον αυτόματο εγχυτήρα 2 από τη σύριγγα του πολυμερούς πλήρωσης. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι ασθενείς που παρουσιάζουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας 
(συμπεριλαμβανομένης της βαριάς μορφής αλλεργικής αντίδρασης ή/και της 
αναφυλακτοειδούς αντίδρασης) κατά τη διάρκεια της πλήρωσης με πολυμερές θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις τυπικές συστάσεις θεραπείας για ασθενείς με 
αλλεργία στους ακτινολογικούς σκιαγραφικούς παράγοντες (π.χ. υγρά, αντιισταμινικά, 
κορτικοστεροειδή, επινεφρίνη). 

Αποκολλούμενη 
γλωττίδα και 
σύνδεσμος σωλήνα 
σύνδεσης 

Σύριγγα πλήρωσης 

Στήριγμα σύριγγας 

Προεξοχές σώματος 
σύριγγας 

Θύρα έγχυσης 
πολυμερούς 
πλήρωσης 

Πράσινο πώμα 

Προεξοχές 
σώματος 
σύριγγας 

Σύριγγα 
πλήρωσης 



47 

11.3.6 Εισαγωγή και έκπτυξη του αντίπλευρου σκέλους 
1 Για τα βήματα προετοιμασίας του συστήματος εφαρμογής, ανατρέξτε στην ενότητα 

«Προετοιμασία του συστήματος (ή των συστημάτων) εφαρμογής». 
2 Περάστε ένα οδηγό σύρμα στην αντίπλευρη θύρα. Ο ενσωματωμένος αυλός διέλευσης στο 

σύστημα εφαρμογής του αορτικού σώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση 
της διαδικασίας με τη χρήση οδηγού σύρματος μέγιστου μήκους 0,457 mm (0,018 ίντσες). 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε τον αυλό διέλευσης μόνο μετά την έγχυση του 
πολυμερούς πλήρωσης. Η χρήση του αυλού διέλευσης πριν από την πλήρωση του 
πολυμερούς (δηλ. με λανθασμένη ακολουθία) αυξάνει την πιθανότητα διαρροής 
πολυμερούς. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται τάση στο μόσχευμα στεντ αορτικού σώματος, 
πριν ή κατά τη διάρκεια της χρήσης του ενσωματωμένου αυλού διέλευσης, για να 
επιτευχθεί η καλή εφαρμογή του μοσχεύματος στεντ στη φυσική ανατομία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν αισθανθείτε αντίσταση κατά την ανάσυρση ενός οδηγού σύρματος 
διέλευσης από τη σύστοιχη πλευρά, μην ασκείτε υπερβολική τάση. Το οδηγό σύρμα 
διέλευσης θα αφαιρεθεί όταν ο καθετήρας αορτικού σώματος αποσυνδεθεί και 
αποσυρθεί.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιβεβαιώστε ότι το οδηγό σύρμα έχει διέλθει από την αντίπλευρη θύρα 
σκέλους του αορτικού σώματος, ώστε να διασφαλιστεί η ακριβής τοποθέτηση του 
αντίπλευρου σκέλους. 

3 Χρησιμοποιήστε τεχνικές απεικόνισης ώστε να εντοπίσετε την αντίπλευρη έσω λαγόνια 
αρτηρία. 

4 Επιβεβαιώστε το κατάλληλο μέγεθος (διάμετρος και μήκος) του επιλεγμένου λαγόνιου 
σκέλους για την αντίθετη πλευρά. 

5 Διατηρώντας τη θέση του οδηγού σύρματος, αφαιρέστε τον αγγειογραφικό καθετήρα και το 
θηκάρι του εισαγωγέα από το αντίπλευρο σημείο προσπέλασης (εάν ισχύει). 

6 Τοποθετήστε το σύστημα εφαρμογής του λαγόνιου σκέλους στο οδηγό σύρμα. 
Επιβεβαιώστε ότι δεν ασκείται κάποια τάση στο μόσχευμα στεντ αορτικού σώματος πριν 
από ή κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του λαγόνιου σκέλους εντός του αορτικού 
σώματος. 

7 Χρησιμοποιώντας συνεχή ακτινοσκοπική καθοδήγηση, εισαγάγετε το σύστημα εφαρμογής 
του λαγόνιου σκέλους στο αγγειακό σύστημα μέχρι οι εγγύς ακτινοσκιεροί δείκτες του 
λαγόνιου σκέλους να βρεθούν μεταξύ του 3ου (3/4) δακτυλίου και του 4ου (1/2) δακτυλίου 
του αορτικού σώματος.  
  

8 Επιβεβαιώστε ότι οι εγγύς και οι περιφερικοί ακτινοσκιεροί δείκτες του λαγόνιου σκέλους 
βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις και ότι το λαγόνιο σκέλος βρίσκεται στον αντίπλευρο 
αυλό του μοσχεύματος στεντ αορτικού σώματος. Ανεξάρτητα από το μήκος, πρέπει να 
χρησιμοποιείται ζώνη προσάρτησης (επικάλυψη) 35 mm μεταξύ του λαγόνιου σκέλους και 
του μοσχεύματος στεντ αορτικού σώματος. Το επιθυμητό μήκος μπορεί να υπολογιστεί 
χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 23 (Μεγέθη λαγόνιων σκελών Ovation iX) στην Ενότητα 9.1 
(Προσδιορισμός μεγέθους και διαμορφώσεις μοσχεύματος στεντ). Η μετρούμενη 
απόσταση από το χαμηλότερο νεφρικό στόμιο έως την υπογαστρική αρτηρία είναι το 
συνολικό θεραπευτικό μήκος. Η χρήση του καλυμμένου μήκους του αορτικού σώματος 
καθώς και του επιλεγμένου μήκους καλυμμένου λαγόνιου σκέλους και η αφαίρεση της 

ΜΙΣΟΣ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 

ΕΓΓΥΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΛΑΓΟΝΙΟΥ 
ΣΚΕΛΟΥΣ 
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επικάλυψης (35 mm) παρέχει το συνολικό της μήκος καλυμμένης συσκευής. Το συνολικό 
μήκος καλυμμένης συσκευής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το συνολικό θεραπευτικό 
μήκος. 

9 Ανασύρετε το θηκάρι για να εκπτύξετε το λαγόνιο σκέλος, διατηρώντας τη θέση της λαβής 
του καθετήρα.  

10 Διατηρήστε τη θέση του θηκαριού και χρησιμοποιήστε τη λαβή του καθετήρα για να 
τοποθετήσετε το κωνικό ρύγχος στο άκρο του εξωτερικού θηκαριού του συστήματος 
εφαρμογής. 

11 Για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο θηκάρι: Διατηρώντας τη θέση του οδηγού 
σύρματος, μετακινήστε ολόκληρο το σύστημα εφαρμογής στην επιθυμητή θέση. 
Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να αφαιρέσετε τον καθετήρα από το εξωτερικό θηκάρι. Εάν 
χρειαστεί, περιστρέψτε την αιμοστατική βαλβίδα για να διατηρήσετε την αιμόσταση.  
Εναλλακτικά, αφαιρέστε ολόκληρο το σύστημα εφαρμογής από το αγγειακό σύστημα. 

11.3.7 Αποσύνδεση και απόσυρση του καθετήρα αορτικού σώματος 
1 Μετά από τουλάχιστον 14 λεπτά από την ολοκλήρωση της ανάμιξης του πολυμερούς 

πλήρωσης, αποσυνδέστε τον αυτόματο εγχυτήρα 2 από τη σύριγγα, κρατώντας τον σταθερά 
ώστε να ελέγχετε τη δύναμή του μόλις απασφαλιστεί από τις προεξοχές της σύριγγας. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αποσυνδέετε το σύστημα εφαρμογής πριν από τον 
καθορισμένο χρόνο αποσύνδεσης (14 λεπτά), προς αποφυγή πιθανής 
απελευθέρωσης πολυμερούς πλήρωσης.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους ασθενείς με θερμοκρασία σώματος μικρότερη από 35 °C ενδέχεται 
να απαιτηθεί τουλάχιστον ένα επιπλέον λεπτό ανά βαθμό κάτω από τους 35 °C πριν 
από την αποσύνδεση. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποσύνδεση πριν από τον ελάχιστο συνιστώμενο χρόνο παρουσία 
χαμηλής θερμοκρασίας σώματος του ασθενούς μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή 
πολυμερούς. 

2 Επαναπροωθήστε το οδηγό σύρμα του αορτικού σώματος. 
3 Για τη βελτίωση της πρόσφυσης του δακτυλίου ασφάλισης στο τοίχωμα του αγγείου μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί το ενσωματωμένο μπαλόνι ως εξής: 

Υπό ακτινοσκόπηση, τοποθετήστε τους ακτινοσκιερούς δείκτες του ενσωματωμένου 
μπαλονιού εγγύς του πρωτεύοντος δακτυλίου ασφάλισης του αορτικού σώματος και 
περιφερικά του δευτερεύοντος δακτυλίου. 

 
Διογκώστε το ενσωματωμένο μπαλόνι με τυπικό μίγμα 4:1 αλατούχου διαλύματος και 
σκιαγραφικού. Τηρείτε τους συνιστώμενους όγκους διόγκωσης που φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα. Αποδιογκώστε τελείως το ενσωματωμένο μπαλόνι αναρροφώντας το 
κενό στη σύριγγα διόγκωσης.  
 

Διάμετρος μοσχεύματος στεντ 
αορτικού σώματος 

Μέγιστος όγκος διόγκωσης 
ενσωματωμένου μπαλονιού 

20 mm 7 ml 
23 mm 8 ml 
26 mm 12 ml 
29 mm 15 ml 
34 mm 19 ml 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μέγιστη συγκέντρωση σκιαγραφικού στο διάλυμα του 
ενσωματωμένου μπαλονιού είναι μίγμα 4:1 αλατούχου διαλύματος και σκιαγραφικού. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αέριο ή οποιοδήποτε αεριούχο μέσο για 
τη διόγκωση του εσωτερικού μπαλονιού.  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για το ενσωματωμένο μπαλόνι, συνιστώνται εγχύσεις με το χέρι, 
με τη χρήση σύριγγας. Μην χρησιμοποιείτε συσκευή διόγκωσης υπό πίεση για τη 
διόγκωση του ενσωματωμένου μπαλονιού. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην διογκώνετε το ενσωματωμένο μπαλόνι πέραν του μέγιστου 
όγκου διόγκωσης. Μπορεί να συμβεί ρήξη του μπαλονιού. Η υπερβολική διόγκωση 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα βλάβη του αγγειακού τοιχώματος ή/και ρήξη του 
αγγείου ή ζημιά στο μόσχευμα στεντ. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποδιογκώστε τελείως το ενσωματωμένο μπαλόνι και βεβαιωθείτε 
ότι ελέγχεται από τη δύναμη κενού της σύριγγας πριν από την τοποθέτηση του καθετήρα. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε το ενσωματωμένο μπαλόνι μέσα στο μόσχευμα. Η 
διόγκωση του ενσωματωμένου μπαλονιού έξω από το μόσχευμα μπορεί να επιφέρει 
βλάβη ή ρήξη του αγγείου 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακολουθείτε διαρκώς τους χειρισμούς και τη διόγκωση του 
μπαλονιού με τη χρήση ακτινοσκόπησης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απώλειας της πίεσης του μπαλονιού ή/και ρήξης του 
μπαλονιού, ξεφουσκώστε το μπαλόνι και συνεχίστε με τη διαδικασία αποσύνδεσης 
και απόσυρσης του καθετήρα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται να γίνεται διόγκωση του μπαλονιού πριν από την πάροδο 
14 λεπτών από την ολοκλήρωση της τελικής ανάμιξης του πολυμερούς. Η διόγκωση 
του μπαλονιού πριν από την πάροδο 14 λεπτών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους 
δακτυλίους ασφάλισης. 

4 Απελευθερώστε τον καθετήρα από το αορτικό σώμα: περιστρέψτε προς τα αριστερά κατά ¼ 
της στροφής το κομβίο απελευθέρωσης του μοσχεύματος (τρίτο) και, στη συνέχεια, 
τραβήξτε σταθερά το κομβίο και το συνδεδεμένο σύρμα από τη λαβή. 

5 Χρησιμοποιώντας ακτινοσκόπηση, αποσύρετε προσεκτικά τον εσωτερικό καθετήρα. Ο 
ακτινοσκιερός δείκτης στον αυλό του οδηγού σύρματος θα πρέπει να απομακρυνθεί από το 
μόσχευμα στεντ. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν αισθανθείτε αντίσταση κατά την απόζευξη του καθετήρα, 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ. Επιβεβαιώστε ότι ο καθετήρας έχει απελευθερωθεί από το αορτικό 
σώμα, χρησιμοποιώντας το κομβίο απελευθέρωσης του μοσχεύματος (τρίτο κομβίο 
απελευθέρωσης). Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε δυσκολία κατά την απόζευξη 
του καθετήρα, βεβαιωθείτε ότι ο καθετήρας δεν πιάνεται στο υπερνεφρικό μόσχευμα. 
Μόλις βεβαιωθείτε, το ενσωματωμένο θηκάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
«στήριγμα» για τη σταθεροποίηση του αορτικού σώματος. 
Εάν συναντάτε αντίσταση κατά την ανάσυρση του κωνικού ρύγχους, στηρίξτε τον 1ο 
δακτύλιο του ομόπλευρου σκέλους με το θηκάρι του αορτικού σώματος. Πριν από τη 
ζεύξη του κωδικού ρύγχους με το άκρο του θηκαριού, ανασύρετε το θηκάρι κατά 2 cm, 
έτσι ώστε η θύρα πλήρωσης να μην συμπιέζεται μεταξύ θηκαριού/κωνικού ρύγχους. 

6 Διατηρώντας τη θέση του οδηγού σύρματος, ανασύρετε ελαφρά το θηκάρι και, στη 
συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη λαβή του καθετήρα για να επανατοποθετήσετε το κωνικό 
ρύγχος στο άκρο του εξωτερικού θηκαριού του συστήματος εφαρμογής. Η περιστροφή  
του καθετήρα μπορεί να είναι αρκετή για την επίλυση του προβλήματος της αντίστασης. 

7 Για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο θηκάρι: Διατηρώντας τη θέση του οδηγού 
σύρματος, μετακινήστε ολόκληρο το σύστημα εφαρμογής στην επιθυμητή θέση. 
Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να αφαιρέσετε τον καθετήρα από το εξωτερικό θηκάρι.  
Εάν χρειαστεί, περιστρέψτε την αιμοστατική βαλβίδα για να διατηρήσετε την αιμόσταση.  

Εναλλακτικά, αφαιρέστε ολόκληρο το σύστημα εφαρμογής από το αγγειακό σύστημα.  
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11.3.8 Εισαγωγή και έκπτυξη του ομόπλευρου σκέλους 
1 Για τα βήματα προετοιμασίας του συστήματος εφαρμογής, ανατρέξτε στην ενότητα 

«Προετοιμασία του συστήματος (ή των συστημάτων) εφαρμογής». 
2 Ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα της διαδικασίας για την έκπτυξη του ομόπλευρου 

σκέλους, όπως περιγράφηκε προηγουμένως για την εισαγωγή και έκπτυξη του 
αντίπλευρου σκέλους. 

11.3.9 Ολοκλήρωση έκπτυξης 
1 Επιβεβαιώστε τον αποκλεισμό του ανευρύσματος. Διενεργήστε αγγειογραφία από τα εγγύς 

έως τα περιφερικά σημεία εφαρμογής. 
2 Παρόλο που δεν απαιτείται στο πλαίσιο της διαδικασίας εμφύτευσης, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μπαλόνια αγγειοπλαστικής κατάλληλου μεγέθους (διάμετρος ισοδύναμη 
με το μέγεθος του αγγείου) για τη βελτίωση του αποκλεισμού του ανευρύσματος ή για τη 
βελτίωση του αυλού του μοσχεύματος στεντ. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι σημαντικό να προσδιορίζεται με ακρίβεια το μέγεθος των 
μπαλονιών και να αποφεύγεται η υπερβολική διόγκωσή τους εντός του 
μοσχεύματος στεντ. Ακολουθήστε με προσοχή τις παραμέτρους διόγκωσης του 
κατασκευαστή του μπαλονιού που περιγράφονται στην επισήμανση του προϊόντος. 

• Η προετοιμασία για χρήση των καθετήρων με μπαλόνι και των άλλων επικουρικών 
συσκευών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.  

• Σύνδεση λαγόνιου σκέλους/αορτικού σώματος: Στη σύνδεση μπορεί να γίνει διαστολή 
με μπαλόνι με τη χρήση ενός μη ενδοτικού μπαλονιού των 12 mm, διογκωμένου σε 
πίεση έως το πολύ 5 Atm. Στο σημείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική 
«επαφής με το μπαλόνι» («kissing balloοn»). 

• Περιφερική λαγόνια: Στην περιοχή αυτή μπορεί να γίνει διαστολή με μπαλόνι με τη 
χρήση ενός μη ενδοτικού μπαλονιού με διάμετρο ίδια με εκείνη της περιφερικής 
λαγόνιας. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην διαστέλλετε με μπαλόνι τη σύνδεση λαγόνιου 
σκέλους/αορτικού σώματος ή με ενδοτικό μπαλόνι την περιφερική λαγόνια. 

Μετά την αφαίρεση του αγγειογραφικού καθετήρα (εάν υπάρχει), το εγγύς αορτικό σώμα 
μπορεί, πριν από την αφαίρεση του συστήματος εφαρμογής, να διασταλεί με ένα ενδοτικό 
μπαλόνι διαμέτρου ίδιας με την εγγύς αορτική διάμετρο. Ένα μη ενδοτικό μπαλόνι μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στο αορτικό σώμα μόνο μετά από την αφαίρεση του συστήματος 
εφαρμογής. Το αορτικό σώμα μπορεί να αναδιαμορφωθεί με χρήση μπαλονιού έως και 
40 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της ανάμιξης του πολυμερούς του κιτ CustomSeal.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται να γίνεται διόγκωση του μπαλονιού πριν από την 
πάροδο 14 λεπτών από την ολοκλήρωση της τελικής ανάμιξης του πολυμερούς. Η 
διόγκωση του μπαλονιού πριν από την πάροδο 14 λεπτών μπορεί να δημιουργήσει 
πιέσεις αρκετά υψηλές, που μπορούν να βλάψουν τον δακτύλιο ασφάλισης και να 
οδηγήσουν σε διαρροή πολυμερούς.  

3 Εάν δεν απαιτούνται άλλες παρεμβάσεις και έχει επιβεβαιωθεί ο αποκλεισμός του 
ανευρύσματος, αφαιρέστε τον αγγειογραφικό καθετήρα και διατηρήστε τη θέση (ή τις 
θέσεις) του οδηγού σύρματος. Εάν απαιτείται λαγόνια επέκταση, προχωρήστε στα βήματα 
που περιγράφονται παρακάτω για την εισαγωγή και την έκπτυξη των λαγόνιων 
επεκτάσεων. 

4 Αφαιρέστε τα οδηγά σύρματα και τα θηκάρια εισαγωγέα. Κλείστε την αγγειακή 
προσπέλαση. 
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11.3.10 Εισαγωγή και έκπτυξη των λαγόνιων επεκτάσεων 
1 Χρησιμοποιώντας ως στόχους τους ακτινοσκιερούς δείκτες στο περιφερικό άκρο του 

λαγόνιου σκέλους και με χρήση τυπικών ενδοαγγειακών τεχνικών, περάστε ένα οδηγό 
σύρμα στον αυλό του λαγόνιου σκέλους (εάν απαιτείται). 

2 Προσδιορίστε το μέγεθος της επέκτασης που απαιτείται. Εάν είναι 20 mm ή λιγότερο, 
συνιστάται η χρήση μιας ευθείας περιφερικής επέκτασης. Ανατρέξτε στον παρακάτω 
πίνακα για τις διαμέτρους των ευθειών περιφερικών επεκτάσεων (μεγέθη λαγόνιας 
επέκτασης, μήκους 45 mm) οι οποίες συνιστώνται για χρήση με κάθε περιφερική  
διάμετρο λαγόνιου σκέλους.  

 Μέγεθος λαγόνιας επέκτασης 
(Ευθεία, μήκους 45 mm) 

10 12 14 16 18 22 28 

Περιφερική 
διάμετρος 
λαγόνιου 
σκέλους 

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 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη επέκταση 20 mm 
 

3 Για να χρησιμοποιήσετε ένα λαγόνιο σκέλος ως επέκταση, ανατρέξτε στον παρακάτω 
πίνακα. Με βάση την περιφερική διάμετρο του λαγόνιου σκέλους και το μέγεθος της 
απαιτούμενης επέκτασης, επιλέξτε το κατάλληλο μήκος του εξαρτήματος επέκτασης. 

Περιφερική 
διάμετρος 
λαγόνιου 

σκέλους (mm) 

Μέγεθος 
απαιτούμενης 

επέκτασης (mm) 

Μήκος εξαρτήματος 
επέκτασης (mm) 

10 
12 

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

111–130 160 
14 
16 
18 
22 
28 
 

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

*Η διάμετρος της επέκτασης πρέπει να είναι ≥ από την περιφερική 
διάμετρο του λαγόνιου σκέλους 

 

4 Προετοιμάστε το σύστημα εφαρμογής λαγόνιας επέκτασης όπως περιγράφεται στην 
ενότητα «Προετοιμασία του συστήματος (ή των συστημάτων) εφαρμογής». 

5 Διατηρώντας τη θέση του οδηγού σύρματος, αφαιρέστε τον αγγειογραφικό καθετήρα και το 
θηκάρι του εισαγωγέα από το σημείο προσπέλασης (εάν ισχύει). 

6 Τοποθετήστε το σύστημα εφαρμογής της λαγόνιας επέκτασης επάνω από το οδηγό σύρμα. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται τάση στο μόσχευμα στεντ αορτικού σώματος πριν ή κατά τη 
διάρκεια της τοποθέτησης της λαγόνιας επέκτασης. 

7 Εισαγάγετε το σύστημα εφαρμογής στο αγγειακό σύστημα έως ότου ο περιφερικός 
ακτινοσκιερός δείκτης της επέκτασης ευθυγραμμιστεί με τον περιφερικό στόχο. 
Χρησιμοποιήστε συνεχή ακτινοσκοπική καθοδήγηση για να διασφαλίσετε την ορθή 
τοποθέτηση του μοσχεύματος στεντ. 
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8 Επιβεβαιώστε ότι η επέκταση έχει τοποθετηθεί σωστά σε σχέση με το λαγόνιο σκέλος και 

με το αγγειακό σύστημα.  
9 Ανασύρετε το θηκάρι για να εκπτύξετε το μόσχευμα στεντ, διατηρώντας τη θέση της λαβής 

του καθετήρα. 
10 Διατηρώντας τη θέση του οδηγού σύρματος, σταθεροποιήστε το θηκάρι και 

χρησιμοποιήστε τη λαβή του καθετήρα για να επανατοποθετήσετε το κωνικό ρύγχος στο 
άκρο του εξωτερικού θηκαριού του συστήματος εφαρμογής. 

11 Για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο θηκάρι: Διατηρώντας τη θέση του οδηγού 
σύρματος, μετακινήστε ολόκληρο το σύστημα εφαρμογής στην επιθυμητή θέση. 
Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να αφαιρέσετε τον καθετήρα από το εξωτερικό θηκάρι.  
Εάν χρειαστεί, περιστρέψτε την αιμοστατική βαλβίδα για να διατηρήσετε την αιμόσταση.  
Εναλλακτικά, αφαιρέστε ολόκληρο το σύστημα εφαρμογής από το αγγειακό σύστημα. 

12 Προωθήστε και διογκώστε ένα μη ενδοτικό μπαλόνι κατάλληλου μεγέθους στην περιοχή 
αλληλεπικάλυψης. Για την επιλογή του μεγέθους, την προετοιμασία και τη χρήση των 
μπαλονιών, ακολουθήστε τη μέθοδο που συνιστά ο κατασκευαστής. 

13 Επανεισαγάγετε τον αγγειογραφικό καθετήρα και προωθήστε τον στην υπερνεφρική αορτή. 
Διενεργήστε αγγειογραφία για την απεικόνιση της ολοκληρωμένης έκπτυξης, όπως 
περιγράφηκε πιο πάνω. 

12. Συστάσεις για την απεικόνιση κατά την παρακολούθηση 
Για τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με το σύστημα κοιλιακού μοσχεύματος στεντ Alto, η 
Endologix συνιστά το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα απεικονίσεων (Πίνακας 26). Οι κατάλληλες μέθοδοι 
απεικόνισης κατά την παρακολούθηση και απεικόνισης για κάθε συγκεκριμένο ασθενή αποτελούν ευθύνη 
του ιατρού.  

Πίνακας 26: Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα απεικονίσεων ασθενούς 
 Σπειροειδής αξονική 

τομογραφία (CT) με 
ενίσχυση σκιαγραφικού* 

Ακτινογραφίες  
κοιλίας** 

Πριν την επέμβαση (αρχική αξιολόγηση) X  
Πριν από το εξιτήριο  X 
Στον 1 μήνα X X 
Στους 6 μήνες X X 
Στους 12 μήνες (στη συνέχεια, μία φορά 
ετησίως) 

X X 

*  Κοιλίας/Πυέλου. Χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί ενδεχόμενη καθήλωση και παραμόρφωση του μοσχεύματος, 
πρόσφυσή του στο τοίχωμα του αγγείου στα εγγύς και περιφερικά σημεία καθήλωσης, μετατόπιση του 
μοσχεύματος στεντ, βατότητα του μοσχεύματος στεντ, μέγεθος ΑΚΑ, απόφραξη από διακλαδώσεις αγγείων 
και ενδοδιαφυγή (συμπεριλαμβανομένης της προέλευσης και του τύπου, εάν υπάρχει). 

** ΠΟ, πλάγια, αριστερή και δεξιά λοξή προβολή. Χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η παρουσία θραύσης στο 
στεντ. Βεβαιωθείτε ότι στις εικόνες για αξιολόγηση της συσκευής έχει αποτυπωθεί ολόκληρη η συσκευή. 
Στους ασθενείς θα πρέπει να παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη σημασία τήρησης του συνιστώμενου 
χρονοδιαγράμματος παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου και στη συνέχεια, μία φορά 
ετησίως. Σε ορισμένους ασθενείς ενδέχεται να απαιτηθεί πιο συχνή παρακολούθηση με βάση την κλινική 
αξιολόγηση. 

ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΛΑΓΟΝΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΤΟΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΣΤΟΧΟ) 

ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΑΓΟΝΙΟΥ 

ΣΚΕΛΟΥΣ  
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12.1 Αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό μέσο 
Για ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία ή ασθενείς με αλλεργία στο σκιαγραφικό μέσο, μπορεί να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο σπειροειδούς αξονικής τομογραφίας χωρίς σκιαγραφικό για να εκτιμηθεί 
ενδεχόμενη καθήλωση και παραμόρφωση του μοσχεύματος, πρόσφυσή του στο τοίχωμα του αγγείου  
στα εγγύς και περιφερικά σημεία καθήλωσης, μετατόπιση του μοσχεύματος στεντ και μέγεθος ΑΚΑ με 
μετρήσεις διαμέτρου και όγκου. 

12.2 Υπερηχογράφημα Duplex 
Για ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία ή ασθενείς με αλλεργία στο σκιαγραφικό μέσο, μπορεί να 
μελετηθεί η εκτέλεση έγχρωμου υπερηχογραφήματος duplex για να εκτιμηθούν το μέγεθος ΑΚΑ με 
μέτρηση διαμέτρου, οι ενδοδιαφυγές και η απόφραξη του μοσχεύματος στεντ και η στένωση. Εάν υπάρχει 
ανησυχία σε σχέση με την απεικόνιση αποτιτανωμένων περιοχών, σημείων καθήλωσης ή του εξωτερικού 
τοιχώματος του σάκου του ανευρύσματος, μπορεί να απαιτείται επικουρική αξονική τομογραφία χωρίς 
σκιαγραφικό. 

12.3 MRI ή MRA 
Για τους ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία, δηλ. νεφρική ανεπάρκεια, μπορεί να εξεταστεί επίσης 
το ενδεχόμενο μαγνητικής τομογραφίας ή αγγειογραφίας (MRI, MRA) σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν 
ειδίκευση σε αυτό τον τομέα. Ενδέχεται να εμφανιστούν ψευδενδείξεις που σχετίζονται με το στεντ και 
απαιτείται προσοχή για να διασφαλιστεί η κατάλληλη απεικόνιση του εξωτερικού τοιχώματος του 
ανευρύσματος για την εκτίμηση του μεγέθους ΑΚΑ. Η μέτρηση όγκου μπορεί να είναι χρήσιμη εάν δεν 
υπάρχει σαφής συρρίκνωση του ανευρύσματος. Εάν υπάρχει ανησυχία σε σχέση με την απεικόνιση 
αποτιτανωμένων περιοχών, σημείων καθήλωσης ή του εξωτερικού τοιχώματος του σάκου του 
ανευρύσματος, μπορεί να απαιτείται επικουρική αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό. Για ειδικές 
πληροφορίες σχετικά με την MRI, ανατρέξτε στην Ενότητα 10.4 

Η Endologix συνιστά για την ανακατασκευή να χρησιμοποιούνται δεδομένα από σπειροειδή αξονική 
τομογραφία (CT) με ενίσχυση σκιαγραφικού. Οι απαιτήσεις περιγράφονται στον Πίνακα 27. 

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης θα πρέπει να αποφεύγεται η κίνηση του ασθενούς. Εάν είναι δυνατόν, 
αποφύγετε να περιλαμβάνετε στο πεδίο προβολής αντικείμενα εκτός του ασθενούς. Μην αλλάζετε τη 
θέση του ασθενούς, το ύψος της τράπεζας ή το πεδίο προβολής κατά τη σάρωση. Εάν ο ασθενής 
μετακινηθεί, επαναλάβετε ολόκληρη την εξέταση. 

Πίνακας 27: Απαιτήσεις σπειροειδούς αξονικής τομογραφίας 
 Ελάχιστο πρωτόκολλο Πρωτόκολλο υψηλής ανάλυσης 

(Συνιστώμενο) 
Λειτουργία σάρωσης Ελικοειδής Ελικοειδής 
Παράμετροι σάρωσης 110–140 kVp, Auto mAs ή 

170–400 mA για χρόνο σάρωσης 
0,5 sec 

110–140 kVp, Auto mAs ή 
170–400 mA για χρόνο σάρωσης 
0,5 sec 

Πάχος τομής 3 mm 0,625 – 2 mm 
Διάστημα μεταξύ 
τομών 

3 mm 0,625 – 2 mm 

Pitch (Βήμα) 0,984:1 0,984:1 
Ανώτερο όριο ΑΚΑ 2 cm επάνω από την έκφυση της 

κοιλιακής αρτηρίας 
2 cm επάνω από την έκφυση της 
κοιλιακής αρτηρίας 

Κατώτερο όριο ΑΚΑ Προεγχειρητικά: Ελάσσονες 
τροχαντήρες των μηριαίων ώστε να 
συμπεριλαμβάνονται και οι διχασμοί 
των μηριαίων 
Μετεγχειρητικά: Τουλάχιστον 2 cm 
περιφερικά από τη χαμηλότερη 
έκφυση της υπογαστρικής αρτηρίας 

Προεγχειρητικά: Ελάσσονες 
τροχαντήρες των μηριαίων ώστε να 
συμπεριλαμβάνονται και οι διχασμοί 
των μηριαίων 
Μετεγχειρητικά: Τουλάχιστον 2 cm 
περιφερικά από τη χαμηλότερη έκφυση 
της υπογαστρικής αρτηρίας 

Σκιαγραφικό Τυπικό κατά το ακτινολογικό τμήμα Τυπικό κατά το ακτινολογικό τμήμα 
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 Ελάχιστο πρωτόκολλο Πρωτόκολλο υψηλής ανάλυσης 
(Συνιστώμενο) 

Όγκος 80 ml σκιαγραφικού με 40 ml 
αλατούχου διαλύματος έκπλυσης ή 
τυπικός όγκος σκιαγραφικού με 
αλατούχο διάλυμα έκπλυσης 
σύμφωνα με το ακτινολογικό τμήμα 

80 ml σκιαγραφικού με 40 ml 
αλατούχου διαλύματος έκπλυσης ή 
τυπικός όγκος σκιαγραφικού με 
αλατούχο διάλυμα έκπλυσης σύμφωνα 
με το ακτινολογικό τμήμα 

Ρυθμός 4 ml/sec 4 ml/sec 
Καθυστέρηση 
σάρωσης 

Περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) - ουδός 
90–100 HU στην αορτή 

Περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) - ουδός 
90–100 HU στην αορτή 

Πεδίο προβολής Μεγάλο σώμα Μεγάλο σώμα 
Αλγόριθμος 
ανακατασκευής 

Τυπικός Τυπικός 

13. Δήλωση συσκευής 
• Κάρτα εμφύτευσης συσκευής: Αυτή η κάρτα περιέχει στοιχεία σχετικά με τον ιατρό, το μόσχευμα 

στεντ και το νοσοκομείο. Οι ιατροί θα πρέπει να συμπληρώνουν αυτή την κάρτα και να δίνουν 
στον ασθενή την οδηγία να την έχει πάντα μαζί του. Οι ασθενείς θα πρέπει να ανατρέχουν σε 
αυτή την κάρτα κάθε φορά που επισκέπτονται άλλους ιατρούς, κυρίως όταν πρόκειται να 
υποβληθούν σε πρόσθετες διαγνωστικές διαδικασίες (π.χ. MRI). 
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14. Γλωσσάρι συμβόλων 
 

 Κωδικός παρτίδας 

 Χρήση έως 

 
Περιεχόμενο 

 Μη πυρετογόνο 

 
e-IFU 

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης, https://www.e-labeling.eu  

 
Ασφαλές για μαγνητική τομογραφία υπό προϋποθέσεις 

 
Μην επαναχρησιμοποιείτε 

 
Μην επαναποστειρώνετε 

 
Διατηρείτε στεγνό 

 
Μην χρησιμοποιείτε, αν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά 

 Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο 

 Αποστειρωμένο με ακτινοβολία 

 

14 λεπτά τουλάχιστον μετά την ανάμιξη του πολυμερούς πλήρωσης, 
πριν από την αποσύνδεση του καθετήρα του αορτικού σώματος 

 Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

 
Κατασκευαστής 

 Εσωτερική διάμετρος συστήματος εφαρμογής 

 Εξωτερική διάμετρος συστήματος εφαρμογής 

POLYMER Γραμμή πλήρωσης πολυμερούς 

BALLOON Ενσωματωμένη γραμμή πλήρωσης μπαλονιού 

 
Μέγιστος όγκος διόγκωσης 

 
Ζητήστε έντυπο αντίγραφο 

2
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 Κατασκευαστής: 
Endologix LLC 

3910 Brickway Blvd.  
Santa Rosa, CA 95403  

USA 
(+1) 707.543.8800 

 

 Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: 
Endologix International Holdings B.V 

Europalaan 30 
5232 BC ’s – Hertogenbosch 

The Netherlands 
 
 

© 2021 Endologix LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
 

Για την κατοχύρωση με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βλ. www.endologix.com/patents 
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