
 
 

Systém brušného stentgraftu Alto™ 
 
 

Návod na použitie 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

810-0027-17-01 Rev B 
  

 

0 0 5 00 0 5 0

SK 



 
1 
 

Obsah 
1. Opis pomôcky ....................................................................................................................................................... 2 

2. Indikácie použitia ................................................................................................................................................ 11 

3. Kontraindikácie ................................................................................................................................................... 12 

4. Výstrahy a bezpečnostné opatrenia .................................................................................................................. 12 

5. Nežiaduce udalosti ............................................................................................................................................. 18 

6. Súhrn klinických informácií ............................................................................................................................... 21 
7. Výber pacienta a liečba ...................................................................................................................................... 41 

8. Informácie o poradenstve pre pacientov .......................................................................................................... 42 

9. Spôsob dodania .................................................................................................................................................. 43 

10. Informácie o použití pre lekára .......................................................................................................................... 45 

11. Pokyny na použitie ............................................................................................................................................. 48 

12. Odporúčania ku kontrolnému zobrazovaniu .................................................................................................... 60 

13. Registrácia pomôcky .......................................................................................................................................... 63 

14. Slovník symbolov ............................................................................................................................................... 64 



2 
 

1. Opis pomôcky 
Systém brušného stentgraftu Alto™ je endovaskulárna pomôcka na liečbu aneuryziem 
brušnej aorty (AAA) zavádzaná prostredníctvom katétra s nízkym profilom. Stentgraft je 
navrhnutý tak, aby vystužil chorú cievu, poskytol endovaskulárny krvný kanál na izoláciu 
aneuryzmy od prietoku krvi pod vysokým tlakom, čo znižuje riziko prasknutia. Stentgraft je 
modulárna konfigurácia pozostávajúca, podľa potreby, z aortického telesa, iliakálnych 
ramien a predĺžení (Obrázok 1). 
 
Systém brušného stentgraftu Alto™ obsahuje tieto súčasti: 
• stentgraft s aortickým telesom a zavádzací katéter, 
• stentgrafty iliakálneho ramena Ovation iX™ a zavádzacie katétre, 
• stentgrafty iliakálnych predĺžení Ovation iX™ a zavádzacie katétre, podľa potreby, 
• súprava polymérovej výplne CustomSeal™, 
• Autoinjektor 2. 

 

 
Obrázok 1: Schéma systému brušného stentgraftu Alto™ 

 
Systém brušného stentgraftu Alto™ obsahuje nasledujúce základné modifikácie 
v súčasnosti schváleného systému brušného stentgraftu Ovation iX: 

• umiestnenie tesniaceho krúžku 7 mm pod renálne artérie, 
• začlenenie integrovaného balónika a 
• použitie Autoinjektora 2 s nižším tlakom. 
Úpravy vychádzajú zo spätnej väzby od používateľov systému Ovation iX a zachovávajú 
základné konštrukčné a technologické vlastnosti platformy Ovation na báze polymérov.  

1.1. Implantát so stentgraftom Alto™ 
Aortické teleso 
Aortické teleso sa skladá z proximálneho stentu na suprarenálnu fixáciu a nízko 
priepustného polytetrafluóretylénového (PTFE) štepu spojeného pomocou samostatných 
príchytiek a upevňovacích cievok, ako je znázornené na Obrázku 2. Samotný proximálny 
stent je navrhnutý s 8 kotvami, ktoré pomáhajú fixácii pomôcky k stene aorty. Stent je pred 
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zavedením v stlačenom stave vo vnútri katétra. Po uvoľnení zo stlačeného stavu sa stent 
roztiahne a priľne k stene cievy.  

 
Obrázok 2: Schéma stentgraftu s aortickým telesom Alto™ 

V Tabuľke 1 nižšie nájdete zoznam materiálov stentgraftu s aortickým telesom Alto™. 
 

Tabuľka 1: Materiály stentgraftu s aortickým telesom 
Komponent implantátu Materiál 

Štep Polytetrafluóretylén (PTFE) 

Port injektora polyméru  Polytetrafluóretylén (PTFE)  

Proximálny stent  Zliatina niklu a titánu (nitinol) 

Samostatné príchytky Zliatina niklu a titánu (nitinol) s fluorovaným 
etylénpropylénom (FEP) 

Rádiokontrastné značky (upevňovacie cievky) Zliatina niklu a titánu (nitinol) 

 
Nitinolový proximálny stent je rádiokontrastný a rádiokontrastné značky (upevňovacie 
cievky) sa nachádzajú na proximálnom okraji štepu. Tieto rádiokontrastné značky 
pomáhajú umiestniť pomôcku do určenej polohy vzhľadom na renálne artérie. Výplňový 
polymér je rádiokontrastný a zabezpečuje vizualizáciu kanálikov s polymérovou výplňou 
po naplnení štepu. Obrázok 3 znázorňuje umiestnenie rádiokontrastných značiek 
v stentgrafte s aortickým telesom Alto™. 



4 
 

 

 

Položka Značka  Materiál  

1 Pripojenie stentu k štepu 
na manžete 

Nitinolový drôt 
a nitinolový stent  

2 

Trvalá značka 
s primárnym tesniacim 
krúžkom naplneným 
polymérom (kvapalným 
a vytvrdeným) 

Chemická látka 
predstavujúca 
rádiokontrastnú 
polymérovú výplň 

3 

Trvalá značka so 
sekundárnym výstužovým 
krúžkom naplneným 
polymérom (kvapalným 
a vytvrdeným) 

Chemická látka 
predstavujúca 
rádiokontrastnú 
polymérovú výplň 

4 

Trvalá značka s plniacimi 
kanálikmi naplnenými 
polymérom (kvapalným 
a vytvrdeným) 

Chemická látka 
predstavujúca 
rádiokontrastnú 
polymérovú výplň 

5 

Trvalá značka s krúžkami 
na vystuženie vetiev 
naplnenými polymérom 
(kvapalným a vytvrdeným) 

Chemická látka 
predstavujúca 
rádiokontrastnú 
polymérovú výplň 

   
Obrázok 3: Umiestnenie rádiokontrastných značiek v stentgrafte s aortickým  

telesom Alto™ 

 
Na utesnenie proximálneho konca štepu a zabezpečenie podpory pre vetvy aortického 
telesa, do ktorých sa zavedú iliakálne ramená, obsahuje teleso štepu sieť naplniteľných 
kanálikov a krúžkov, ktoré sú naplnené kvapalným rádiokontrastným polymérom (pozri 
Obrázok 3 vyššie), ktorý stuhne počas procesu nasadenia. Štep obsahuje plniaci port, 
ktorým sa spája sieť v štepe so zavádzacím katétrom. Na Obrázku 4 je zobrazená 
pomôcka s proximálnym tesniacim krúžkom v aorte. Aortické teleso sa dodáva v piatich 
veľkostiach proximálneho tesniaceho krúžku: 20, 23, 26, 29 a 34 mm. Zatiaľ čo priemer 
aortického telesa sa líši podľa modelu produktu, dĺžka tela (40 mm), dĺžka vetiev (35 mm 
na ipsilaterálnej strane a 40 mm na kontralaterálnej strane), ako aj distálne vnútorné 
priemery vetiev (11 mm) sú konštantné. Vzhľadom na tesniacu funkciu pomôcky sú 
veľkosti jednoznačne určené a podrobnejšie opísané v časti 7.2 (Veľkosti brušných 
stentgraftov Alto™).  
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Obrázok 4: Stentgraft s aortickým telesom Alto™ v aorte 

 
Iliakálne ramená/predĺženia 
Iliakálne ramená a predĺženia pozostávajú z nitinolového stentu zapuzdreného v PTFE 
s nízkou priepustnosťou. Materiály sú uvedené v Tabuľke 2 nižšie. Iliakálne ramená sa 
zavedú do vetvových častí aortického telesa. Rádiokontrastné značky umožňujú lekárovi 
vizualizáciu zodpovedajúceho prekryvu iliakálneho ramena s aortickým telesom alebo 
iliakálneho predĺženia s iliakálnym ramenom počas nasadenia prostredníctvom katétra. 
Veľkosť prekryvu, ktorá je vhodná pre konkrétnu kombináciu pomôcok nájdete v kroku 3 
časti 11.3.10, Zavedenie a nasadenie iliakálneho predĺženia. Rádiokontrastné značky sú 
na rovnakom mieste na stentgrafte pri iliakálnych ramenách aj predĺženiach, ako je 
znázornené na Obrázku 5. 

Radiálna sila stentu zabezpečuje fixáciu aj utesnenie rozhrania medzi aortickým telesom 
a jednotlivými iliakálnymi ramenami, medzi iliakálnym ramenom a iliakálnym predĺžením 
a medzi iliakálnym ramenom/predĺžením a miestom určenia v iliakálnej artérii. Iliakálne 
ramená sú k dispozícii v 7 rôznych distálnych priemeroch (10, 12, 14, 16, 18, 22, 28 mm) 
a v 5 rôznych dĺžkach (80, 100, 120, 140, 160 mm). Proximálna časť iliakálnych ramien 
má konštantný priemer 14 mm. K dispozícii sú iliakálne predĺženia s konštantnou dĺžkou 
45 mm a rovnakými 7 distálnymi priemermi iliakálnych ramien. Veľkosti iliakálnych ramien 
a predĺžení sú podrobnejšie opísané v časti 7.2 (Veľkosti brušných stentgraftov Alto™). 
 

Tabuľka 2: Materiály iliakálnych ramien/predĺžení stentgraftu 
Komponent implantátu Materiál 
Štep Polytetrafluóretylén (PTFE) 

Stent a nadstavce Zliatina niklu a titánu (nitinol) 

Rádiokontrastné značky Zliatina platiny a irídia 

 



6 
 

 
  

 

 

Obrázok 5: Umiestnenie rádiokontrastných značiek na stentgraftoch iliakálneho 
ramena/predĺženia 

1.2. Zavádzací systém 
Na zjednodušenie zavedenia pomôcky do prístupovej cievy sú aortické teleso, iliakálne 
ramená a iliakálne predĺženia predinštalované v zavádzacích katétroch, ako znázorňujú 
Obrázky 6 – 7. Každý zavádzací katéter má lúmen na použitie s vodiacim drôtom hrúbky 
0,035″ (0,89 mm), aby sa zjednodušil prístup a nasadenie. Vonkajšie plášte sú potiahnuté 
hydrofilnou vrstvou. Existujú dva varianty zavádzacieho systému: jeden pre stentgraft 
s aortickým telesom (Obrázok 6), druhý pre iliakálne ramená/predĺženia (Obrázok 7).  
Oba systémy umožňujú vytiahnutie vnútorného katétra cez vonkajší plášť, pričom vonkajší 
plášť a integrovaný hemostatický ventil zostávajú v cieve, aby sa uľahčilo zavedenie 
prídavných pomôcok. 

Stentgraft iliakálneho ramena 
 

Stentgraft iliakálneho predĺženia 

Položka Značka  Materiál 

3 
Proximálna značka 
(značky) iliakálneho 
ramena/predĺženia 

Zliatina platiny 
a irídia 

4 
Distálna značka 
iliakálneho ramena/ 
predĺženia 

Zliatina platiny 
a irídia 
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Obrázok 6: Schéma zavádzacieho katétra aortického telesa systému brušného stentgraftu Alto™ 

 
Obrázok 7: Schéma zavádzacieho katétra iliakálneho ramena/iliakálneho predĺženia systému 

Ovation iX 

 
Aortické teleso sa zavádza prostredníctvom zavádzacieho katétra aortického telesa 
(Obrázok 6), ktorý má pracovnú dĺžku približne 60 cm a vonkajší priemer plášťa 15Fr 
(vnútorný priemer 13Fr). Katéter je pripojený k distálnym vetvám aortického telesa.  
Počas nasadenia stentgraftu s aortickým telesom sa najprv umiestni pomôcka a stiahne 
sa plášť. Proximálny stent sa nasadí pomocou gombíkov na rukoväti slúžiacich na 
uvoľnenie stentu, pričom na zjednodušenie otvorenia štepu slúži integrovaný balónik. 
Potom sa cez plniaci pripájací port pomocou Autoinjektora 2 zavedie výplňový polymér. 
Kontralaterálne a ipsilaterálne iliakálne ramená sa nasadia pomocou zavádzacích katétrov 
iliakálnych ramien (Obrázok 7). Katétre na iliakálne ramená majú pracovnú dĺžku približne 
60 cm a 4 rôzne vonkajšie priemery podľa priemeru iliakálneho ramena: 10 – 14 mm 
iliakálne ramená majú priemer vonkajšieho/vnútorného plášťa 12/10Fr, 16 – 18 mm 
iliakálne ramená majú priemer vonkajšieho/vnútorného plášťa 13/11Fr, 22 mm iliakálne 
ramená majú priemer vonkajšieho/vnútorného plášťa 14/12Fr a 28 mm iliakálne ramená 
majú priemer vonkajšieho/vnútorného plášťa 15/13Fr. Po nasadení aortického telesa sa 
z kontralaterálneho prístupového miesta do kontralaterálnej distálnej vetvy aortického 
telesa zavedie vodiaci drôt. Na zjednodušenie tohto postupu sa dá využiť integrovaný 
krížový lúmen v systéme na zavedenie aortického telesa. Kontralaterálne iliakálne rameno 
sa zavedie na miesto a nasadí sa do vetvy aortického telesa stiahnutím plášťa katétra 
s katétrom vo vhodnej polohe. Zavádzací katéter kontralaterálneho ramena sa následne 
použije ako integrovaný plášť na uľahčenie zavedenia prídavných pomôcok alebo sa 
vytiahne z cievy.  
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Po vytvrdnutí výplňového polyméru v primárnom tesniacom krúžku aortického telesa sa 
môže použiť integrovaný balónik zavádzacieho katétra aortického telesa, aby sa zlepšila 
apozícia tesniaceho krúžku. Katéter sa odpojí od plniaceho portu štepu aortického telesa 
a môže sa použiť ako integrovaný plášť (podľa opisu vyššie) alebo vytiahnuť z cievy.  
Zavádzací katéter ipsilaterálneho iliakálneho ramena sa zavedie po ipsilaterálnom 
vodiacom drôte a nasadí sa pomocou vyššie opísanej metódy pre kontralaterálne rameno. 
Zavádzací katéter ipsilaterálneho ramena sa následne dá použiť ako integrovaný plášť 
(podľa opisu vyššie) alebo sa vytiahne z cievy. 
Ak je potrebné iliakálne predĺženie, zavádzací systém sa zavedie po vodiacom drôte 
a nasadí sa pomocou vyššie opísanej metódy pre kontralaterálne a ipsilaterálne iliakálne 
rameno. 
Systém brušného stentgraftu Alto™ sa prispôsobí rôznym anatomickým danostiam aorty, 
vrátane rôznych priemerov proximálnej a distálnej aorty, dĺžok aneuryzmy a priemerov 
spoločnej iliakálnej artérie. Informácie o pacientskych veľkostiach sú uvedené 
v Tabuľke 21 (časť 7.2) a veľkosti a konfigurácie produktov v Tabuľkách 22 – 24 
(časť 9.1). 

1.3. Súprava s polymérovou výplňou (CustomSeal™) a Autoinjektor 2 
Súprava CustomSeal™ sa skladá z dvoch plniacich striekačiek obsahujúcich výplňový 
polymér, ktorý slúži na naplnenie siete kanálikov a krúžkov v aortickom telese (pozri 
Obrázok 3 vyššie) a ktorý stuhne počas postupu nasadenia. Výplňový polymér sa skladá 
z troch zložiek, ktoré sa pred vstreknutím do stentgraftu s aortickým telesom zmiešajú 
v plniacich striekačkách. Zložky obsahujú pufrovaný roztok s obsahom kontrastnej  
látky v jednej striekačke a reaktívny monomér v druhej striekačke. Treťou zložkou je 
samostatný reaktívny monomér, ktorý sa nachádza v spojovacej hadičke medzi 
striekačkami. Reakcia medzi týmito dvoma monomérmi vedie k vytvoreniu pevného 
hydrogélu v primárnom tesniacom krúžku, sekundárnom výstužovom krúžku, výplňových 
kanálikoch a výstužových krúžkoch vetiev v materiáli štepu aortického telesa (pozri 
Obrázok 3) počas postupu nasadenia. Súprava CustomSeal™ (Obrázok 8) je označená 
14-minútovým časom na odpojenie, čo znamená, že zavádzací katéter aortického telesa 
by sa nemal odpojiť od štepu, kým neuplynulo 14 minút na vytvrdnutie polyméru. 
Prípadnou potrebou upraviť čas vytvrdzovania polyméru podľa telesnej teploty pacienta 
sa zaoberá časť 4.4 nižšie.  
Na prípravu výplňového polyméru na vstreknutie do stentgraftu s aortickým telesom sa 
otvoria dva ventily na výplňovej súprave a zložky výplňového polyméru sa zmiešajú 
minimálne 20 plnými striedavými stlačeniami dvoch piestov striekačky (10 na každej 
strane). Príslušne naplnená striekačka sa vyberie z nosiča a potom sa pripojí k plniacemu 
portu zavádzacieho katétra aortického telesa. Na Obrázku 6 je znázornené umiestnenie 
portu na plnenie polymérom na zavádzacom katétri aortického telesa. Autoinjektor 2  
sa nasadí na piest striekačky (pozri Obrázok 9) a otočí sa o štvrtinu, aby sa zaistil 
v danej polohe. Autoinjektor 2 pôsobením riadenej sily na piest striekačky vstrekne 
výplňový polymér do štepu, až kým sa nedosiahne tlaková rovnováha a úplné vyplnenie 
primárneho tesniaceho krúžku, výplňových kanálikov a výstužových krúžkov v materiáli 
štepu v aortickom telese. 
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Po zmiešaní a vstreknutí do stentgraftu s aortickým telesom vytvoria zložky polyméru 
rádiokontrastnú sieť z polyméru, ktorou sa vyplní primárny tesniaci krúžok, výplňové 
kanáliky a výstužové krúžky v materiáli štepu v tele a vetvách aortálneho štepu. 
Rádiokontrastnosť výplňového polyméru postupne (1 – 2 mesiace) klesá, aby nevytvárala 
zobrazovacie artefakty, ktoré by mohli narušiť detekciu endoleaku pri následnom 
kontrolnom zobrazovaní CT.  

 
Obrázok 8: Súprava CustomSeal so 14-minútovým časom odpojenia 

 
Obrázok 9: Autoinjektor 2 pripevnený nad piestom striekačky 

 

1.4. Špecifické anatomické aspekty systému brušného stentgraftu Alto™ 
 
Špecifické konštrukčné vlastnosti tohto endovaskulárneho štepu ovplyvňujú spôsob 
posudzovania vhodnosti pacienta na liečbu. Nasledujúce diagramy uvádzajú špecifické 
anatomické aspekty, ktoré by sa mali zohľadniť pri hodnotení vhodnosti liečby pomocou 
pomôcky, ako sa opisuje vo vyhlásení o indikáciách na použitie. 
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Obrázok A: Proximálne miesto určenia a konicita 

 

 
Obrázok B: Proximálne miesto určenia 

 

 
Obrázok C: Trombus v tesniacej zóne 
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Obrázok D: Aortálny uhol 

 
2. Indikácie použitia 

Systém brušného stentgraftu Alto™ sa indikuje na liečbu pacientov s infrarenálnymi 
aneuryzmami brušnej aorty, ktorých cievna morfológia je vhodná na endovaskulárnu 
reparáciu pomocou tejto pomôcky, ktorá zahŕňa: 
• Adekvátny iliakálny/femorálny prístup kompatibilný s technikami (femorálny 

cut‑down alebo perkutánna technika), pomôckami a/alebo príslušenstvom na 
cievny prístup. 

• Proximálne aortálne miesto určenia pre tesniaci krúžok 7 mm pod dolnou renálnou 
artériou. 

• Aortálnu tesniacu zónu pozostávajúcu zo zdravej aorty, ktorá sa definuje ako: 
o absencia významného trombu s hrúbkou > 8 mm; v ktoromkoľvek bode 

po obvode aorty na úrovni 7 mm pod dolnou renálnou artériou,  
o absencia významnej kalcifikácie na úrovni 7 mm pod dolnou renálnou 

artériou,  
o konicita < 10 % meraná od dolnej renálnej artérie po aortu 7 mm pod 

dolnou renálnou artériou, 
o priemer vnútornej steny najmenej 16 mm a najviac 30 mm vo 

vzdialenosti 7 mm pod dolnou renálnou artériou a 
o aortálny uhol ≤ 60 stupňov.  

• Distálne iliakálne miesto určenia: 
o s dĺžkou minimálne 10 mm a 
o s priemerom vnútornej steny najmenej 8 mm a najviac 25 mm. 

 
 



12 
 

3. Kontraindikácie 
• Pacienti s ochorením, pri ktorom hrozí riziko infekcie štepu. 
• Pacienti so známou precitlivenosťou alebo alergiou na materiál pomôcky (vrátane 

polytetrafluóretylénu (PTFE), polymérov na báze polyetylénglykolu (PEG), kontrastných 
látok, fluorovaného etylénpropylénu (FEP), titánu, niklu, platiny alebo irídia). 

 
4. Výstrahy a bezpečnostné opatrenia 
UPOZORNENIE: Pozorne si prečítajte všetky pokyny. Ak nebudete presne dodržiavať 
pokyny, výstrahy a bezpečnostné opatrenia, môže dôjsť k vážnym následkom alebo 
poraneniu pacienta. 

4.1. Všeobecné informácie 
 
Výstrahy 
• Systém brušného stentgraftu AltoTM je určený na použitie len u jedného pacienta. 

Opakovane nepoužívajte, nespracúvajte ani nesterilizujte. Opakované použitie, 
spracovanie alebo sterilizácia môžu narušiť štruktúrnu integritu pomôcky a/alebo viesť 
k zlyhaniu pomôcky, ktoré môže mať za následok poranenie, ochorenie alebo smrť 
pacienta. Opakované použitie, spracovanie alebo sterilizácia môžu tiež spôsobiť riziko 
kontaminácie pomôcky a/alebo spôsobiť infekciu pacienta vrátane, okrem iného, prenosu 
infekčných ochorení z jedného pacienta na druhého. Kontaminácia pomôcky môže viesť 
k poraneniu, ochoreniu alebo smrti pacienta. 

• Nepoužívajte túto pomôcku, ak pacient nechce alebo nemôže byť sledovaný pomocou 
potrebného predoperačného a pooperačného zobrazovania. 

 
Bezpečnostné opatrenia 
• Počas akéhokoľvek endovaskulárneho zákroku sa kvôli správnemu zavedeniu pomôcky 

vyžaduje presné fluoroskopické zobrazovanie. Implantácia tejto pomôcky sa musí 
vykonať na operačnej sále, endovaskulárnej sále, v katetrizačnom laboratóriu alebo 
v podobnom sterilnom prostredí príslušne kvalifikovanými pracovníkmi a pomocou 
vhodného vybavenia a zobrazovacích zariadení.  

• Pozorne si prečítajte všetky pokyny. Ak nebudete presne dodržiavať pokyny, výstrahy 
a bezpečnostné opatrenia, môže dôjsť k vážnym následkom alebo poraneniu pacienta.  

• V priebehu implantácie alebo reintervenčných zákrokov musí byť vždy k dispozícii 
kvalifikovaný operačný tím pre prípad, že bude nutný prechod na otvorenú chirurgickú 
reparáciu. 

• Systém brušného stentgraftu Alto môžu používať len lekári a tímy so skúsenosťami 
v oblasti endovaskulárnych techník, ktorí absolvovali školenie z jeho použitia. Takéto 
skúsenosti musia zahŕňať nasledujúce oblasti: 
‑ znalosť prirodzenej histórie AAA, bežných komorbidít a komplikácií súvisiacich 

s reparáciou AAA, 
‑ cievne prístupové techniky, 
‑ neselektívne a selektívne techniky s vodiacim drôtom a katetrizačné techniky, 
‑ interpretácia rádiografických, fluoroskopických a angiografických snímok, 
‑ embolizácia, 



13 
 

‑ angioplastika, 
‑ zavedenie endovaskulárneho stentu, 
‑ slučkové techniky (snare), 
‑ správne použitie rádiografického kontrastného materiálu, 
‑ metódy minimalizácie vystavenia radiácii, 
‑ odborné znalosti v oblasti kontrolného sledovania pacienta. 

 

4.2. Výber pacienta a pomôcky 
 
Výstrahy 
• Táto pomôcka sa neodporúča u pacientov, ktorí: majú alebo je u nich podozrenie na 

aktívnu systémovú infekciu; nedokážu tolerovať kontrastné látky nevyhnutné pre intra-
operatívne a pooperačné sledovanie pomocou zobrazovania a/alebo sú citliví alebo majú 
alergiu na materiály systému stentgraftu, protidoštičkové lieky alebo antikoagulanciá; 
majú hladiny kreatinínu > 2,0 mg/dl; majú nestabilnú angínu pectoris a/alebo infarkt 
myokardu (IM) alebo prekonali cievnu mozgovú príhodu (CMP) v priebehu 3 mesiacov 
pred implantáciou a/alebo prekračujú hmotnostné a/alebo veľkostné limity potrebné na 
splnenie zobrazovacích požiadaviek. 

 
Bezpečnostné opatrenia 
• Priemer prístupovej cievy, morfológia cievy a priemer zavádzacieho systému musia byť 

kompatibilné s cievnymi prístupovými technikami (femorálny cut‑down alebo perkutánne 
techniky).  

• Cievy, ktoré sú výrazne zvápenatené, okluzívne, stenotické, kľukaté, aneuryzmálne alebo 
pokryté trombami, môžu brániť umiestneniu pomôcky. 

• Systém brušného stentgraftu Alto™ nebol vyhodnocovaný u pacientov, ktorí: 
‑ sú tehotné alebo dojčiace ženy, 
‑ nedosiahli vek 18 rokov, 
‑ majú traumatické poranenia aorty alebo ruptúry, akútne prasknuté aneuryzmy, 

aneuryzmy pred prasknutím alebo vyžadujú inú akútnu liečbu aorty/aneuryzmy, 
‑ majú suprarenálne, hrudné, hrudno-brušné, iliofemorálne, juxtarenálne, pararenálne, 

mykotické, zápalové alebo pseudoaneuryzmy, 
‑ majú hyperkoagulabilitu, predispozíciu ku krvácaniu alebo koagulopatiu, 
‑ majú okluzívnu chorobu mezenteriálnej a/alebo celiakálnej artérie a dominantnú 

priechodnú dolnú mezenteriálnu artériu, 
‑ majú ochorenie spojivového tkaniva alebo vrodenú degeneratívnu poruchu tvorby 

kolagénu, napr. Marfanov syndróm, 
‑ majú ektatické iliakálne artérie vyžadujúce bilaterálne vylúčenie hypogastrického 

prietoku krvi. 
• Nepravidelná kalcifikácia, plak a/alebo trombus s hrúbkou > 8 mm v ktoromkoľvek bode 

po obvode aorty v tesniacich zónach môže narušiť fixáciu a/alebo utesnenie v miestach 
implantácie. 

• Nezdravá aorta v tesniacich zónach môže mať za následok zvýšené riziko úniku do 
aneuryzmy alebo migrácie protézy. Medzi kľúčové anatomické prvky, ktoré môžu 
ovplyvniť vylúčenie aneuryzmy, patria závažné zakrivenie proximálneho krčka (> 60°), 
distálne iliakálne miesto určenia < 10 mm, priemer aortálnej/iliakálnej vnútornej steny 
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s nevhodnou veľkosťou pre stentgraft a/alebo trombus alebo kalcifikácia, najmä 
v tesniacich oblastiach. 

• Aortálna bifurkácia by mala byť schopná pojať obe iliakálne ramená systému Alto™. 
Priemer aortálnej bifurkácie by podľa úsudku lekára nemal narúšať prietok cez iliakálne 
ramená.  

• Venujte riadnu pozornosť morfológii miesta určenia iliakálneho štepu a posúdeniu 
správneho výberu/vhodnosti ramena štepu. 

• Nevhodný výber pacienta môže mať za následok zníženú funkčnosť pomôcky alebo 
funkčnosť pomôcky, ktorá nebude iným spôsobom zodpovedať špecifikáciám. 

 

4.3. Pred implantáciou a počas implantácie 
 
Výstrahy 
• Len na jedno použitie. Žiadne súčasti systému brušného stentgraftu Alto™ opätovne 

nesterilizujte ani nepoužívajte. Opakované použitie, spracovanie alebo opakovaná 
sterilizácia môžu narušiť štruktúrnu integritu pomôcky a/alebo viesť k poruchám 
pomôcky, čo môže spôsobiť poranenie, chorobu alebo smrť pacienta. 

• Všimnite si dátum spotreby a pomôcku po tomto dátume nepoužívajte. 
• Počas implantácie sa musí použiť systémová antikoagulácia podľa protokolu 

preferovaného nemocnicou a lekárom. Ak je kontraindikovaný heparín, treba zvážiť 
alternatívny antikoagulant. 

• Súčasti systému brušného stentgraftu Alto nadmerne neohýbajte a neskrúcajte, pretože 
môže dôjsť k poškodeniu pomôcky a/alebo jej komponentov. 

• Pomôcku s aortickým telesom nepoužívajte, ak tuba s výplňovým polymérom 
v zavádzacom systéme po prepláchnutí obsahuje kvapalinu.  

• Nepokračujte v zavádzaní ani vyťahovaní vodiaceho drôtu ani žiadnej časti zavádzacieho 
systému, ak pri zavádzaní pocítite odpor príslušenstva alebo systému stentgraftu.  

• Zachovávajte osobitnú opatrnosť v oblastiach so stenózou, intravaskulárnou trombózou 
alebo pri kalcifikovaných či kľukatých cievach. 

• Ak to nie je medicínsky indikované, nenasadzujte komponenty stentgraftu na miesta, kde 
by blokovali artérie potrebné na zabezpečenie prietoku krvi do orgánov alebo končatín 
alebo kde by viedli k endoleaku.  

• Neťahajte za systém na zavedenie aortického telesa silou po úplnom nasadení 
proximálneho stentu, aby nedošlo k neúmyselnému odpojeniu konektora na plnenie 
polyméru od implantátu.  

• Počas používania pomôcky otáčajte celý zavádzací systém ako celok. Neotáčajte 
samostatne plášťom katétra ani rukoväťou. Vyhnite sa nadmernej manipulácii s katétrom, 
aby ste zachovali spojenie zavádzacieho systému 

• Na plnenie stentgraftu aortického telesa použite výhradne Autoinjektor 2. Ručná injekcia 
sa nesmie použiť a mohla by poškodiť implantát. 

• Na napĺňanie integrovaného balónika nikdy nepoužívajte vzduch ani žiadne iné plynné 
médium. 
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• Na napĺňanie integrovaného balónika sa odporúča roztok s maximálnou koncentráciou 
kontrastnej látky 4 diely fyziologického roztoku na 1 diel kontrastnej zmesi, ktorý sa 
vstrekne ručne pomocou striekačky. Nepoužívajte tlakovú nafukovaciu pomôcku na 
nafukovanie integrovaných balónikov. 

• Integrovaný balónik nenapĺňajte nad maximálny plniaci objem. Mohlo by dôjsť 
k prasknutiu balónika. Nadmerné naplnenie môže mať za následok poškodenie cievnej 
steny a/alebo prasknutie cievy alebo poškodenie stentgraftu. 

 
Bezpečnostné opatrenia 
• Predoperačné plánovanie prístupu a umiestnenia musí prebehnúť ešte pred otvorením 

balenia s pomôckou. 
• Štúdie ukazujú, že riziko mikroembólie sa zvyšuje s predlžovaním trvania zákroku. 
• Nadmerné používanie kontrastných látok a/alebo embolizácia stentgraftu alebo jeho 

nesprávne umiestnenie môžu spôsobiť renálne komplikácie. 
• Pred použitím starostlivo skontrolujte balenie pomôcky a pomôcku samotnú, či nie sú 

poškodené alebo neobsahujú chyby. Ak zistíte príznaky poškodenia alebo narušenia 
sterilnej bariéry alebo ste si všimli jej predčasné porušenie, pomôcku nepoužívajte. Vráťte 
chybné balenie a/alebo pomôcku spoločnosti Endologix. 

• Minimalizujte manipuláciu so stentgraftom vtlačeným v zavádzacom katétri počas 
prípravy a zavádzania, aby sa znížilo riziko kontaminácie a infekcie. 

• Pri zasúvaní zavádzacieho systému a monitorovaní postupu implantácie, nasadenia 
pomôcky a vstrekovania/tuhnutia výplňového polyméru vždy používajte fluoroskopickú 
navigáciu. 

• Zachovávajte opatrnosť pri manipulácii a zavádzacích technikách, aby ste pomohli 
zabrániť prasknutiu cievy. 

• Ak sa kryt štepu iliakálneho zavádzacieho systému náhodne vytiahne, pomôcka sa 
predčasne nasadí a môže sa umiestniť nesprávne. 

• Nepresné umiestnenie alebo nedostatočné tesnenie môže viesť k zvýšenému riziku 
endoleaku do aneuryzmy alebo migrácii pomôcky. 

• Komponenty stentgraftu sa nedajú vymeniť ani stiahnuť späť do zavádzacieho systému, 
aj keď je komponent stentgraftu nasadený len čiastočne. 

• Neúmyselné čiastočné nasadenie alebo migrácia stentgraftu môžu vyžadovať chirurgické 
odstránenie alebo reparáciu.  

• Uistite sa, že na stentgraft s aortickým telesom sa nevyvíja ťah pred ani počas 
umiestňovania iliakálneho ramena alebo iliakálneho predĺženia, aby sa zabránilo možnej 
stenóze alebo oklúzii. 

• Potvrďte kanyláciu portu kontralaterálnej vetvy aortického telesa, aby sa zabezpečilo 
presné umiestnenie kontralaterálneho ramena. 

• Ak pri odpájaní katétra pocítite odpor, uistite sa, že katéter sa uvoľnil z aortického telesa 
pomocou tretieho uvoľňovacieho gombíka. Ak pretrvávajú problémy s odpájaním katétra, 
overte, či sa katéter nezachytáva o suprarenálny stent. Po potvrdení sa integrovaný plášť 
môže použiť ako „opora“ na stabilizáciu aortického telesa. Ak pri zatiahnutí hrotu 
pociťujete odpor, podoprite 1. krúžok ipsilaterálnej vetvy plášťom aortického telesa. Pred 
spojením hrotu so špičkou plášťa zatiahnite plášť o 2 cm, aby sa plniaci port nestlačil 
o plášť/hrot. 
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• Balónik sa neodporúča napĺňať skôr ako 14 minút po dokončení finálnej zmesi 
posledného zmiešavania polyméru. Napĺňanie balónika pred uplynutím 14 minút môže 
vytvoriť tlak postačujúci na poškodenie tesniaceho krúžku a môže spôsobiť únik 
polyméru. 

• Je dôležité presne určiť veľkosť a vybrať balóniky, ktoré sa použijú pri nasadení pomôcky 
a dodržiavať návod na zavedenie balónika. Počas nafukovania udržujte balónik vo vnútri 
štepu a vo vnútri stentgraftu ho nenapĺňajte nadmerne. Napriek tomu, že sa to 
nepozorovalo počas klinickej štúdie Alto™, napĺňanie balónika mimo štepu môže viesť 
k poškodeniu alebo prasknutiu cievy. Dôsledne dodržiavajte parametre napĺňania od 
výrobcu balónika uvedené na štítku produktu. 

• Maximálna koncentrácia kontrastnej látky v roztoku integrovaného balónika je zmes 
fyziologického roztoku a kontrastnej látky v pomere 4:1.  

• Integrovaný balónik udržiavajte vo vnútri štepu. Napĺňanie integrovaného balónika mimo 
štepu môže viesť k poškodeniu alebo prasknutiu cievy. 

• Manipuláciu a napĺňanie balónika neustále sledujte pomocou fluoroskopie. 
• Pred premiestnením katétra alebo vybratím z integrovaného plášťa integrovaný balónik 

úplne vypustite a overte, či je v ňom podtlak zo striekačky. 
• Ak dôjde k strate tlaku v balóniku a/alebo prasknutiu balónika, vypustite balónik 

a pokračujte v postupe odpojenia a vytiahnutia katétra.  
• Dbajte na výber pomôcky a správne umiestnenie/polohu pomôcky v anatomicky 

náročných situáciách, ako sú napríklad oblasti s významnou stenózou, intravaskulárnym 
trombom, kalcifikáciou, kľukatením a/alebo ohybom, ktoré môžu mať vplyv na úspešnú 
počiatočnú liečbu aneuryzmy. 

• Po použití môžu všetky použité komponenty a obalové materiály predstavovať 
potenciálne biologické nebezpečenstvo. Manipuláciu a likvidáciu vykonávajte v súlade 
s prijatými lekárskymi postupmi a platnými miestnymi, štátnymi a federálnymi zákonmi 
a predpismi. 

 

4.4. Informácie o polymére 
 
Výstrahy 
• Neodpájajte zavádzací systém pred určeným časom odpojenia. Minimálny čas odpojenia 

stentgraftu od zavádzacieho systému je založený na minimálnej telesnej teplote 35 °C. 
Pacienti s telesnou teplotou nižšou ako 35 °C môžu pred odpojením vyžadovať 
minimálne ďalšiu minútu na každý stupeň pod 35 °C. Odpojenie zavádzacieho systému 
pred uplynutím minimálneho odporúčaného času v prípade nízkej telesnej teploty 
pacienta môže viesť k úniku polyméru. 

• Vonkajšie príznaky naznačujúce únik polyméru zahŕňajú rýchle vyprázdnenie striekačky 
výplňového polyméru, prázdnu striekačku výplňového polyméru, neúplné vyplnenie 
polymérových kanálov a významný pohyb distálnej rádiokontrastnej značky. Ak sa 
pozorovali, pacient musí byť dôsledne monitorovaný a akékoľvek podozrenie na únik 
polyméru sa musí riešiť podľa opisu vyššie. 
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Bezpečnostné opatrenia 
• Uistite sa, že počas vstrekovania výplňového polyméru sa vo vnútri aortického telesa 

nenachádza veľmi tuhý drôt, aby sa stentgraft mohol prispôsobiť natívnym anatomickým 
podmienkam. 

• V prípade chyby v načasovaní, zmiešavaní alebo prenosu výplňový polymér zlikvidujte. 
Pri vstrekovaní a tuhnutí výplňového polyméru sledujte rádiokontrastnú značku katétra, 
či sa nehýbe. Ak sa pohne, okamžite odpojte Autoinjektor 2 od striekačky s výplňovým 
polymérom.  

• Počas vstrekovania výplňového polyméru alebo použitia integrovaného krížového 
lúmenu potvrďte, že na stentgraft s aortickým telesom sa nevyvíja napätie, aby sa 
stentgraft mohol prispôsobiť natívnym anatomickým podmienkam.  

• Pacienti, u ktorých sa kedykoľvek počas zákroku, najmä počas plnenia polymérom, 
vyskytnú reakcie precitlivenosti (vrátane závažnej alergickej reakcie a/alebo 
anafylaktoidnej reakcie), by sa mali liečiť v súlade so štandardnými odporúčaniami pre 
liečbu pacientov so závažnými alergiami na rádiokontrastné látky (napr. podanie tekutín, 
antihistaminík, kortikosteroidov, adrenalínu). 

• V kroku vstrekovania polyméru môže systémová hypotenzia indikovať výskyt úniku 
polyméru. Kontrola krvného tlaku počas výplne polymérom môže pomôcť včas stanoviť 
možný únik polyméru. Pri neexistencii iných jasných diagnóz spôsobujúcich hypotenziu 
počas výplne polymérom odporúča spoločnosť Endologix zvážiť ako pravdepodobnú 
diagnózu hypersenzitívnu reakciu (závažnú alergickú alebo anafylaktoidnú reakciu) na 
intravaskulárny únik polyméru. U pacientov s únikom polyméru sa musí urýchlene liečiť 
potenciálna závažná hypersenzitívna odpoveď v súlade s protokolmi inštitúcie (napr. 
podanie intravaskulárnych tekutín, antihistaminík, kortikosteroidov, adrenalínu). 

• Vonkajšie príznaky naznačujúce únik polyméru zahŕňajú rýchle vyprázdnenie striekačky 
výplňového polyméru, prázdnu striekačku výplňového polyméru, neúplné vyplnenie 
polymérových kanálov a významný pohyb distálnej rádiokontrastnej značky. Ak sa 
pozorovali, pacient musí byť dôsledne monitorovaný a akékoľvek podozrenie na únik 
polyméru sa musí riešiť podľa opisu vyššie. 

• Problémy s liečbou aneuryzmy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri úniku polyméru (napr. 
endoleak Ia. typu z dôvodu neúplného vyplnenia štepu polymérom), by sa mali riešiť 
štandardnými endovaskulárnymi technikami podľa uváženia lekára s použitím 
pomocného vybavenia uvedeného v časti 10.3. Špecifická liečba bude závisieť od 
rozsahu a miesta neúplného vyplnenia polymérových krúžkov a súvisiacich klinických 
nálezov. 

 

4.5 Plán liečby a následných opatrení 
Bezpečnostné opatrenia 
 

• Dlhodobá funkčnosť tohto implantátu sa zatiaľ nestanovila. 
• Všetci pacienti liečení pomocou tejto pomôcky musia doživotne podstupovať 

pravidelné zobrazovanie na hodnotenie integrity a polohy stentgraftu, veľkosti 
aneuryzmy, pulzatility aneuryzmy a potenciálnych endoleakov a/alebo oklúzií ciev 
v liečenej oblasti. Významné rozšírenie aneuryzmy (> 5 mm), pretrvávajúci 
endoleak, vznik nového endoleaku, zmena pulzatility aneuryzmy, migrácia pomôcky, 
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znížený prietok krvi cez štep a/alebo pokles funkcie obličiek v dôsledku oklúzie 
renálnej artérie musia byť podnetom pre zváženie potreby ďalšej liečby pacienta, 
vrátane ďalšieho zákroku alebo chirurgickej konverzie. U pacientov s problematickou 
účinnosťou pomôcky treba zvážiť dodatočné kontrolné zobrazovanie konkrétneho 
pacienta. 

• Všetci pacienti sa musia dôkladne poučiť o potrebe dlhodobého sledovania. 
Pomôcka sa neodporúča u pacientov, ktorí sa nemôžu alebo nechcú riadiť 
informáciami v časti Odporúčania ku kontrolnému zobrazovaniu (časť 12). 

• Akýkoľvek endoleak neliečený počas implantačného zákroku sa musí po implantácii 
dôkladne sledovať. 

• Po endovaskulárnej reparácii aneuryzmy môže ischémia miechy vyústiť do 
zriedkavej komplikácie vo forme paraplégie alebo paraparézy. Pri podozrení na 
ischémiu miechy sa odporúča vypustenie mozgovomiechového moku. 
 
4.6 Bezpečnostné informácie k zobrazovaniu magnetickou 

rezonanciou (MRI) 
 
Neklinické testovanie preukázalo, že pomôcka Alto™ je podmienečne bezpečná 
v prostredí MR. Pomôcku Alto™ možno bezpečne skenovať len v MR systémoch 
1,5 T a 3,0 T so špecifikovanými parametrami uvedenými v časti 10.4. 
 
 

5. Nežiaduce udalosti 
 

5.1. Známe/možné nežiaduce udalosti 
Nežiaduce udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť a/alebo vyžadujú zásah, zahŕňajú okrem iného 
tieto:  
• akútne a chronické zlyhanie obličiek, renálna mikroembólia, nedostatočná funkcia 

obličiek, oklúzia renálnej artérie, toxicita kontrastnej látky, 
• amputácia, 
• anestetické komplikácie a následné sprievodné problémy (aspirácia), 
• rozšírenie alebo prasknutie aneuryzmy, 
• poškodenie aorty (perforácia, disekcia, krvácanie, prasknutie), 
• aortokaválne fistuly, 
• aortoenterické fistuly, 
• krvné alebo krvácavé prípady, ako je napríklad anémia, gastrointestinálne 

krvácanie, retroperitoneálne krvácanie, 
• črevné prípady, ako je napríklad črevná ischémia, infarkt, črevná nekróza, ischémia 

hrubého čreva, paralytický alebo adynamický ileus, obštrukcie, fistuly, 
• srdcové príhody a následné sprievodné problémy, ako je napríklad kongestívne 

srdcové zlyhanie, objemové preťaženie, arytmie, infarkt myokardu, nepríjemné 
pocity na hrudi alebo angína, zvýšenie hladiny kreatinín fosfokinázy (CPK), 
hypotenzia, hypertenzia, 
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• mozgové príhody (lokálne alebo systémové) a následné sprievodné problémy, ako 
je napríklad zmena duševného stavu, cievna mozgová príhoda (krvácavá alebo 
embolická), reverzibilný ischemický neurologický deficit, poranenie nervu, 
prechodné ischemické ataky, paraplégia, paraparéza, paralýza, 

• klaudikácie, 
• toxicita kontrastnej látky/anafylaxia, 
• smrť, 
• problémy s pomôckou, ako je napríklad nesprávne fungovanie zavedenia alebo 

porucha pomôcky, zlomenie stentu, strata integrity komponentov systému 
stentgraftu, skrútenie a/alebo zalomenie štepu, opotrebovanie materiálu štepu, 
dilatácia, erózia, prepichnutie, oklúzia endograftu, migrácia, dislokácia, endoleak,  

• edém, 
• embolické a trombotické príhody (s prechodnou alebo trvalou ischémiou alebo 

infarktom), ako je napríklad hlboká žilová trombóza, tromboembólia, mikroembólia, 
tromboflebitída, flebotrombóza, vzduchová embólia, 

• endoleaky (alebo prietok okolo štepu), 
• horúčka, 
• gastrointestinálne komplikácie, 
• všeobecné nepohodlie súvisiace so zákrokom, 
• generalizovaná zápalová reakcia, ktorá môže súvisieť so zvýšenými hladinami 

systémových mediátorov zápalu, zvýšenou teplotou, 
• urogenitálne komplikácie a následné sprievodné problémy, ako je napríklad 

ischémia, erózia, fistula, inkontinencia, hematúria, infekcia, 
• hematóm (chirurgický), 
• zlyhanie pečene, 
• precitlivenosť (závažná alergická reakcia a/alebo anafylaktoidná reakcia) na RTG-

kontrastné farbivo, protidoštičkovú liečbu, materiály pomôcky vrátane 
polytetrafluóretylénu (PTFE), polymérov na báze polyetylénglykolu (PEG), 
kontrastných látok, fluorovaného etylénpropylénu (FEP), titánu, niklu, platiny alebo 
irídia, 

• zavádzacie a iné komplikácie v mieste cievneho prístupu, ako je napríklad infekcia, 
disekcia, prechodná horúčka, krvácanie, bolesť, spomalené hojenie, tvorba 
abscesu, hematóm, dehiscencia, seróm, celulitída, poranenie/poškodenie nervov, 
neuropatia, neuralgia, vazovagálna reakcia, pseudoaneuryzma, falošná 
anastomotická aneuryzma, arteriovenózna fistula, 

• impotencia/sexuálna dysfunkcia, 
• nesprávne umiestnenie stentgraftu, 
• neúplné zavedenie stentgraftu, 
• problémy pri zavádzaní a odstraňovaní, 
• lymfatické komplikácie a následné sprievodné problémy, ako je napríklad lymfokéla, 

lymfatická fistula, 
• multisystémové orgánové zlyhanie, 
• neoplazma, 
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• otvorená chirurgická konverzia, 
• operatívne a pooperačné krvácanie a hemorágia, koagulopatia, 
• paralýza (dočasná či trvalá), ako je napríklad paraplégia, monoplégia, paréza, 

miechová ischémia, hemiplégia, inkontinencia čriev alebo močového mechúra, 
• perikarditída, 
• pneumotorax, 
• únik polyméru s reakciou precitlivenosti, 
• možné infekcie – močových ciest, systémové alebo lokálne (miesto prístupu), 

infekcie endograftu, 
• oklúzia/stenóza protézy, 
• pseudoaneuryzma, 
• pľúcne/respiračné udalosti a následné sprievodné problémy, ako je napríklad pľúcna 

nedostatočnosť, pneumónia, respiračná depresia alebo porucha, pľúcny edém, 
pľúcna embólia, atelektáza, pleurálny výpotok, 

• radiačné poškodenie, neskoré malignity, 
• zlyhanie/nedostatočná funkcia obličiek; 
• sepsa, 
• seróm, 
• šok, 
• spinálny neurologický deficit, 
• stenóza/oklúzia natívnej cievy, 
• chirurgická konverzia na otvorenú reparáciu, 
cievne kŕče alebo cievne poranenie/trauma vrátane poškodenia krvných ciev a okolitých 
tkanív, aterosklerotický vred, cievna disekcia, perforácia, disekcia plaku, stenóza, 
pseudoaneuryzma, oklúzia ciev, embolizácia, ischémia, strata tkaniva, strata končatiny, 
gangrenózna choroba, zhoršenie alebo nový nástup klaudikácie, edém, fistula, krvácanie, 
prasknutie, smrť, 
• komplikácie v rane alebo v mieste prístupu.  

 
Konkrétne nežiaduce udalosti, ktoré sa vyskytli v klinickej štúdii, sú uvedené v časti 6.2.7 
nižšie. 

 

5.2. Nahlasovanie incidentov 
Všetky incidenty vrátane akýchkoľvek nežiaducich udalostí je potrebné okamžite nahlásiť 
spoločnosti Endologix. Ak chcete nahlásiť udalosť, kontaktujte svojho miestneho zástupcu 
a/alebo spoločnosť Endologix na telefónnom čísle (707) 543-8800. 
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6. Súhrn klinických informácií  

6.1 Klinická štúdia systému brušného stentgraftu Alto™ (referenčný identifikátor 
ClinicalTrials.gov: NCT02949297). 
Primárnym účelom pivotnej štúdie systému brušného stentgraftu Alto™ v USA bolo 
zhodnotenie bezpečnosti a účinnosti systému brušného stentgraftu Alto™ pri liečbe 
pacientov s aneuryzmami brušnej aorty (AAA). Štúdia predstavovala prospektívne, 
nerandomizované multicentrické klinické hodnotenie s postupným zaraďovaním. 
Spolu v Spojených štátoch zaradili do štúdie 75 účastníkov na 13 pracoviskách. 
6.1.1 Koncový bod 
Primárny koncový bod sa určil ako úspešná liečba aneuryzmy, zložený koncový bod sa 
určil ako: 
• technický úspech, 
• absencia výskytu endoleaku I. a III. typu v 12 mesiacoch, čo vyhodnotí nezávislé 

laboratórium Core Lab, 
• absencia výskytu migrácie stentgraftu o > 10 mm v 12 mesiacoch (v porovnaní 

s východiskovou hodnotou po 1 mesiaci), čo vyhodnotí nezávislé laboratórium 
Core Lab, 

• absencia výskytu zväčšenia AAA o > 5 mm v 12 mesiacoch (v porovnaní 
s východiskovou hodnotou po 1 mesiaci), 

• absencia výskytu ruptúry AAA v 12 mesiacoch, 
• absencia výskytu konverzie na otvorenú opravu v 12 mesiacoch, 
• absencia výskytu stenózy, oklúzie alebo zalomenia stentgraftu, ktoré by vyžadovali 

sekundárny zákrok, v 12 mesiacoch, 
• absencia výskytu tromboembolickej príhody pripísateľnej stentgraftu, ktorá by 

vyžadovala sekundárnu intervenciu, v 12 mesiacoch a 
• absencia výskytu fraktúry stentu vyžadujúcej sekundárny zákrok v 12 mesiacoch. 
Technický úspech predstavuje zložený koncový bod pozostávajúci zo všetkých 
nasledujúcich ukazovateľov: 

• úspešné zavedenie, ktoré sa definuje ako schopnosť zaviesť implantát na určené 
miesto bez potreby neočakávaného korekčného zásahu súvisiaceho so zavádzaním, 
pomocou prídavnej pomôcky mimo systému brušného stentgraftu Alto™, 

• úspešné a presné zavedenie, ktoré sa definuje ako: 
o zavedenie endovaskulárneho stentgraftu na plánované miesto, 
o priechodnosť endovaskulárneho stentgraftu, neprítomnosť deformácií pomôcky 

(napr. zalomenia, vyvrátenie stentu, nesprávne zavedenie, nesprávne 
zarovnané nasadenie), ktoré vyžadujú neplánované umiestnenie ďalšej 
pomôcky do endovaskulárneho stentgraftu, a 

o úspešné odstránenie zavádzacieho systému bez potreby nepredpokladaného 
korekčného zákroku súvisiaceho s odstránením. 
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Primárny koncový bod sa definoval ako úspešnosť liečby po 1 roku v porovnaní s cieľovou 
výkonnosťou 80 %, čo predstavuje klasickú prahovú hodnotu jednoročného výkonu pre 
pomôcky na EVAR. Primárne hypotézy účinnosti sa definovali takto: 
• H0: π ≤ 80 % 
• H1: π > 80 %, pričom π bola očakávaná miera úspešnosti liečby po 12 mesiacoch 

u osôb liečených pomôckou Alto™. Primárny koncový bod účinnosti by bol splnený, 
ak by dolná hranica jednostranného 95 % intervalu spoľahlivosti pre π bola vyššia 
ako 80 %. 
 

6.1.2 Veľkosť vzorky 
Veľkosť vzorky štúdie sa vypočítala podľa primárneho koncového bodu úspešnosti liečby 
po 12 mesiacoch. Odhadovalo sa, že 60 účastníkov s hodnotiteľnými údajmi po 1 roku by 
poskytlo 80 % štatistickú silu na testovanie primárnej hypotézy (odhadovaná úspešnosť 
liečby 92,8 % po 12 mesiacoch) na jednostrannej úrovni 0,05. V priebehu 12 mesiacov sa 
predpokladal 20 % úbytok, takže veľkosť vzorky pre štúdiu bola 75 účastníkov. Primárny 
koncový bod po jednom roku sa vypočítal na 61 hodnotiteľných účastníkov. 
6.1.3 Ďalšie hodnotenia 
Ďalšie hodnotenia zahŕňali tieto: 
• endoleak I. typu, ktorý posudzuje nezávislé laboratórium Core Lab, 
• endoleak III. typu, ktorý posudzuje nezávislé laboratórium Core Lab, 
• migrácia stentgraftu o > 10 mm (v porovnaní s východiskovou hodnotou po 

1 mesiaci), ktorú posudzuje nezávislé laboratórium Core Lab, 
• zväčšenie AAA o > 5 mm (v porovnaní s východiskovou hodnotou po 1 mesiaci), 
• strata priechodnosti, 
• fraktúra stentu, ktorú posudzuje nezávislé laboratórium Core Lab, 
• prasknutie AAA, 
• konverzia na otvorenú reparáciu, 
• sekundárne zákroky, 
• úmrtnosť súvisiaca s AAA, 
• nežiaduce udalosti bez ohľadu na závažnosť alebo príčinu vrátane týchto: 

o závažné nežiaduce udalosti, 
o hlavné nežiaduce udalosti, 
o nežiaduce udalosti súvisiace so zákrokom, 
o nežiaduce udalosti súvisiace s pomôckou. 

Na vyhodnotenie CT a röntgenových snímok od prepustenia (len RTG) počas 1‑ročného 
sledovania (CT a RTG) sa využilo externé nezávislé laboratórium Core Lab. Hodnotilo 
tieto udalosti: zväčšenie aneuryzmy, endoleaky, zlomenina stentu, migrácia stentgraftu 
a ďalšie nálezy na stentgrafte (zalomenie stentgraftu a kompresia stentgraftu) 
a angiogramy na požiadanie.  
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Na preskúmanie a posúdenie všetkých nežiaducich udalostí súvisiacich s pomôckou 
a všetkých závažných nežiaducich udalostí bez ohľadu na ich súvislosť s pomôckou sa 
využila komisia pre klinické udalosti (CEC). Komisia CEC tiež určila, ktoré nežiaduce 
udalosti sa budú považovať za hlavné nežiaduce udalosti (MAE) pre hodnotenie 
primárnych (30 dní) a sekundárnych (1 rok) koncových bodov bezpečnosti. Komisia 
pozostávala z troch lekárov zastupujúcich viaceré špecializácie, ktorí sa zaoberali 
reparáciou aneuryzmy brušnej aorty. Komisia CEC poskytla posudok rade pre 
monitorovanie bezpečnosti údajov (DSMB). 
Rada DSMB zabezpečovala preskúmanie bezpečnosti a postupu klinickej štúdie 
a zodpovedala za preskúmanie údajov súvisiacich s pomôckou a účastníkmi. Rada DSMB 
poskytla zadávateľovi nezávislé odporúčania podľa preskúmania údajov a vstupov od 
komisie CEC. 
 
6.1.4 Skríning a zaradenie pacientov do štúdie 
Proces skríningu pacientov prebiehal v týchto krokoch: 
1. Pracovisko poskytlo účastníkovi súhlas podľa vlastného postupu udeľovania súhlasu. 
2. Pracovisko zaslalo účastníkovo CT zobrazenie spoločnosti Endologix. 
3. CT zobrazenia účastníkov po prijatí skontrolovali zobrazovacie služby spoločnosti 

Endologix. Zobrazovacie služby vyhodnotili anatomické parametre účastníka podľa 
kritérií zaradenia/vylúčenia a tiež všeobecnú vhodnosť na EVAR. Ak účastník 
nevyhovel anatomickým kritériám, bol neúspešný. 

4. Ak účastník vyhovel kritériám zobrazovacích služieb, CT zobrazenia preskúmala rada 
pre posudzovanie prípadov (CRB). Rada CRB sa skladala z dvoch cievnych 
chirurgov. Na preskúmanie prípadu bol potrebný aspoň jeden člen rady CRB. 
Skúšajúci na pracoviskách dostávali stále pozvánky na každú výzvu rady CRB 
a skúšajúcim na pracoviskách sa rozposielali súhrny preskúmaných CT. Rada CRB 
kontrolovala skríningové filmy účastníkov z hľadiska celkovej vaskulárnej vhodnosti, 
ako napríklad nadmerný trombus v krčku a nedostatočný proximálny krčok aorty.  

5. Ak rada CRB aj zobrazovacie služby účastníka schválili, pracovisko dostalo povolenie 
na zaradenie účastníka do štúdie. 

 
Celkovo bolo za účelom zaradenia do štúdie vyšetrených 140 účastníkov, z ktorých bolo 
do štúdie zaradených 75 účastníkov, zatiaľ čo 65 účastníkov bolo vylúčených z účasti 
v štúdii. Týchto 65 vylúčených účastníkov bolo vylúčených: zobrazovacími službami,  
radou CRB alebo skúšajúcimi na pracoviskách. Dvadsaťpäť účastníkov bolo vylúčených 
zobrazovacími službami (podľa kvantitatívneho anatomického posúdenia CT). 
Najčastejšími dôvodmi vylúčenia zo štúdie zobrazovacími službami boli nesplnenie  
kritéria na juxtarenálny uhol krčka aorty ≤ 60º, patentné iliakálne alebo femorálne artérie, 
ktoré umožňujú endovaskulárny prístup pomocou systému brušného stentgraftu Alto™, 
a proximálne aortálne miesto určenia s vnútorným priemerom steny najmenej 16 mm 
a najviac 30 mm vo vzdialenosti 7 mm pod dolnou renálnou tepnou. CRB vylúčila 
devätnásť účastníkov. Najčastejšími dôvodmi vylúčenia týchto pacientov boli tieto: 
juxtarenálna AAA, nadmerný trombus v tesniacej zóne, úzka natívna bifurkácia (< 18 mm) 
a príliš malá aneuryzma. Účastníkov mohol skúšajúci na pracovisku vylúčiť v ktoromkoľvek 
bode štúdie. Skúšajúci na pracoviskách vylúčili dvadsaťjeden účastníkov. 
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Medzi najčastejšie dôvody patrili tieto: rozhodnutie skúšajúceho na pracovisku týkajúce sa 
anatómie účastníka, možností sledovania účastníka a odvolania súhlasu účastníka. 
Štyroch účastníkov skúšajúci na pracoviskách určili ako nevhodných kandidátov na štúdiu 
z anatomických príčin: jeden účastník potreboval oklúziu hypogastrickej artérie pre 
aneuryzmu spoločnej iliakálnej artérie a tento účastník odmietol cievkovú embolizáciu 
vnútornej iliakálnej artérie; jeden účastník potreboval embolizáciu vaku kvôli veľkým 
lumbálnym artériám pozorovaným na predoperačnom CT; predoperačné CT vyšetrenie 
u jedného účastníka indikovalo dominanciu hornej RRA, na angiograme však bola pravá 
oblička zásobovaná rovnako z hornej aj dolnej RRA, preto sa na AAA zvažovala alternatívna 
pomôcka a u jedného účastníka lekár určil nedostatočné možnosti následnej kontroly. 

6.1.4.1 Pacienti 
Pacienti zaradení do tejto štúdie mali aneuryzmu infrarenálnej aorty, ktorá spĺňala tieto 
anatomické charakteristiky: 

• priechodné iliakálne alebo femorálne tepny, ktoré umožňovali endovaskulárny prístup 
pomocou systému brušného stentgraftu Alto™, 

• proximálne aortálne miesto určenia s vnútorným priemerom steny najmenej 16 mm 
a najviac 30 mm vo vzdialenosti 7 mm pod dolnou renálnou artériou, 

• primerané distálne iliakálne miesto určenia s vnútorným priemerom steny najmenej 
8 mm a najviac 25 mm. 

• primerané distálne iliakálne miesto určenia s dĺžkou najmenej 10 mm; výsledná 
reparácia by mala zachovať priechodnosť aspoň jednej hypogastrickej artérie, 

• vzdialenosť od najviac distálnej renálnej artérie k najvrchnejšej vnútornej iliakálnej 
artérii bola najmenej 125 mm, 

• juxtarenálna angulácia krčka aorty < 60º, ak bol proximálny krčok ≥ 7 mm, 
a ≤ 45 stupňov, ak bol proximálny krčok < 7 mm. 

Pacienti boli zo štúdie vylúčení, ak spĺňali nasledujúce anatomické alebo fyziologické 
charakteristiky: 
• významný trombus s hrúbkou > 8 mm v ktoromkoľvek bode po obvode aorty na 

úrovni 7 mm pod dolnou renálnou artériou,  
• priemer bifurkácie aorty, ktorý by podľa názoru lekára ohrozoval prietok cez iliakálne 

ramená, 
• disekujúca aneuryzma, 
• akútne prasknutá aneuryzma, 
• známa aneuryzma alebo disekcia hrudnej aorty, 
• anamnéza ochorenia spojivového tkaniva (napr. Marfanov alebo Ehlersov-Danlosov 

syndróm), 
• poruchy krvácania v anamnéze alebo odmietanie transfúzie krvi, 
• zlyhanie obličiek vyžadujúce dialýzu alebo východisková hladina kreatinínu v sére 

> 2,0 mg/dl, 
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• známa precitlivenosť alebo kontraindikácia na antikoagulanciá alebo kontrastné látky, 
ktoré sa nedali použiť pred liečbou, 

• známa alergia alebo intolerancia polytetrafluóretylénu (PTFE), polymérov na báze 
PEG, fluorovaného etylénpropylénu (FEP) alebo nitinolu/niklu, 

• krátka očakávaná doba dožitia do 1 roka, 
• iné zdravotné, sociálne alebo psychologické problémy, ktoré podľa názoru 

skúšajúceho znemožňujú absolvovať postupy a hodnotenia pred liečbou, 
požadované v priebehu liečby a po liečbe. 

Všetci pacienti zaradení do tejto štúdie spĺňali tieto výberové kritériá podľa klinického 
posúdenia skúšajúcim a kontrolou CT podľa anatomických kritérií zobrazovacími službami 
Endologix, pričom ďalšie údaje poskytla rada pre posudzovanie prípadov. 
 

6.2 Výsledky štúdie 
6.2.1 Dodržiavanie plánu účastníkmi a následné sledovanie 
Sto percent (100 %) oprávnených účastníkov dokončilo 1‑mesačné (75/75) a 6‑mesačné 
(72/72) sledovanie. Po 1 roku bola miera dodržiavania návštev 98,5 % (67/68) 
u oprávnených účastníkov. 
Adekvátne zobrazenia malo po 1 roku podľa posúdenia externým laboratóriom Core Lab 
89,7 % (61/75) až 94,1 % (64/75) účastníkov (v závislosti od hodnoteného ukazovateľa). 
Dvaja účastníci odstúpili od štúdie pred uplynutím 6 mesiacov sledovania ale po uplynutí 
1 mesiaca sledovania, 1 účastník odstúpil od štúdie pred uplynutím 1 roka sledovania ale 
po uplynutí 6 mesiacov sledovania, 1 účastník zomrel pred uplynutím 6 mesiacov 
sledovania ale po uplynutí 1 mesiaca sledovania, 2 účastníci zomreli pred uplynutím 
1 roka sledovania alebo po uplynutí 6 mesiacov sledovania a 1 konverzia bola hlásená 
pred uplynutím 1 roka sledovania ale po uplynutí 6 mesiacov sledovania. Nezaznamenali 
sa žiadne konverzie, ktoré by mali za následok úmrtie v perioperačnom období. Jeden 
účastník sa stratil zo sledovania po uplynutí 1-ročného sledovacieho okna návštev. 
Podrobné údaje o dodržiavaní plánu zo strany účastníkov a sledovaní sú uvedené 
v Tabuľke 3. Čísla uvedené v Tabuľke 3, ako aj v ďalších častiach predstavujú tých 
účastníkov, ktorí mali k dispozícii údaje na posúdenie príslušných parametrov. 
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Tabuľka 3: Dodržiavanie plánu účastníkmi a zobrazovanie počas 12‑mesačnej sledovacej návštevy (liečebná skupina Alto™) 
 Vyhovujúce zobrazenia  

 CT RTG  
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posúdenie parametra 
n (% oprávnených) § 
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Operácia 75 75 Nevzťahu-
je sa 

Nevzťahu-
je sa 

Nevzťahu-
je sa 

Nevzťahu-
je sa 

Nevzťahu-
je sa 

Nevzťahu-
je sa 

Nevzťahu-
je sa 

Nevzťahu-
je sa 

Nevzťahu-
je sa 

Nevzťahu- 
je sa 

68 
(90,7 %) 

68 
(90,7 %) 

68 
(90,7 %) 0 0 0 0 

Po 1 mesiaci 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 

Po 
6 mesiacoch 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 

Po 1 roku 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 

* Oprávnení na sledovanie = účastníci so sledovaním + po termíne + s vynechanou návštevou. Nezahŕňa osoby, u ktorých sa čaká na sledovanie, ktoré ešte nemali termín návštevy, 
predchádzajúce úmrtia, konverzie a osoby stratené zo sledovania (LTF) alebo s odvolanou účasťou (WD). 

† Účastníci bez sledovacej návštevy, ale ešte nie v ďalšom okne 
‡ Účastníci bez sledovacej návštevy, ktorí sú v súčasnosti v ďalšom okne 
¥ Účastníci, ktorí sú v súčasnosti v okne, ale údaje ešte nie sú k dispozícii 
€ Účastníci, ktorí ešte nie sú v okne 
§ Tieto počty zodpovedajú počtu účastníkov s adekvátnym zobrazovaním podľa určenia laboratóriom Core Lab. 
** Tento účastník sa klasifikoval ako po termíne, pretože ukončenie bolo na 455. deň po operácii, a preto sa považoval za zaradeného počas 1‑ročného sledovacieho obdobia. Keďže neboli 

k dispozícii žiadne sledovacie okná po uplynutí jedného roka, stav sa neklasifikuje ako zmeškaná návšteva. 
@ V rámci každého okna návštevy sa vo „Vykonané na pracovisku“ a v 4 premenných v časti „Primerané zobrazenie“ používa ako menovateľ počet „Oprávnených“ účastníkov. Príležitostne 

môže byť počet účastníkov s adekvátnym zobrazovaním pre konkrétnu premennú vyšší alebo nižší ako frekvencia „Vykonané na pracovisku“, pretože tá počíta len zobrazenia 
požadovaného typu (kontrastné CT alebo nekontrastné CT + duplexný ultrazvuk). Príkladom je, že pracovisko nemusí získať CT, ale napriek tomu vykoná ultrazvuk. Táto návšteva sa 
nepovažovala za vyhovujúcu návštevu pracoviska so zobrazovaním, a preto sa nezapočítala do stĺpca „Vykonané na pracovisku“. Napriek tomu môže byť dostatok informácií o špecifických 
premenných, ako je napríklad veľkosť vaku, takže zobrazenie sa počíta do tých stĺpcov, v ktorých sú vyhodnotiteľné informácie.  

# Stĺpec „Kontroly v laboratóriu Corelab“ predstavuje počet CT/UZ, ktoré skontrolovalo laboratórium Corelab, a ako menovateľ používa počet adekvátnych snímok v stĺpci „Vykonané na 
pracovisku“. Príležitostne laboratórium Corelab skontrolovalo viac snímok ako počet vyhovujúcich snímok získaných na pracovisku.  

$ U jedného účastníka sa zaznamenalo, že mal iba ultrazvuk a žiadne CT po 1 roku (laboratórium Corelab kontrolovalo ultrazvuk). Ďalší účastník nemal kontrastné CT zaznamenané na 
danom pracovisku v súbore údajov, hoci laboratórium Corelab vyhodnotilo nekontrastné CT. Percentuálny podiel bol pri návšteve po 1 roku vyšší ako 100 %, pretože dvaja účastníci nemali 
požadovaný typ zobrazovania, ale zachytili sa v rámci kontrol laboratóriom Corelab 
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6.2.2 Demografické skupiny v štúdii  
Základné údaje týkajúce sa demografických skupín sú zhrnuté v Tabuľke 4. Väčšina 
účastníkov zaradených do štúdie boli muži 93 % (70/75) a staršie osoby (priemerný 
vek: 73 rokov). Pokiaľ ide o rasu/etnickú príslušnosť, 77 % (58/75) účastníkov bolo 
bielej/nie hispánskej ani latinskoamerickej rasy, 15 % (11/75) boli neznámej/nie 
hispánskej ani latinskoamerickej rasy, 1 % (1/75) osôb bolo bielej/hispánskej alebo 
latinskoamerickej rasy a 1 % (1/75) osôb bolo čiernej alebo afroamerickej/nie 
hispánskej ani latinskoamerickej rasy. 

Tabuľka 4: Demografické skupiny účastníkov 

Premenná Štatistika Liečebná skupina 
Alto™ 

 N 75 

Vek (v rokoch) Priemer ± št. odch. 73 ± 7 

Vypočítaný index telesnej hmotnosti (BMI), (kg/m2) Priemer ± št. odch.  30 ± 7 

Pohlavie  
Muži % (n/N) 93 % (70/75) 

Ženy % (n/N) 7 % (5/75) 

Rasa/etnická 
príslušnosť 

Biela/nie hispánska ani latinskoamerická % (n/N) 77 % (58/75) 

Biela/hispánska alebo latinskoamerická % (n/N) 1 % (1/75) 

Čierna alebo afroamerická/nie hispánska 
ani latinskoamerická % (n/N) 1 % (1/75) 

Neznáma/nie hispánska ani 
latinskoamerická % (n/N) 15 % (11/75) 

Neznáma/hispánska alebo 
latinskoamerická % (n/N) 1 % (1/75) 

Neznáma/neznáma % (n/N) 4 % (3/75) 
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6.2.3 Východisková zdravotná anamnéza 
Základné údaje z anamnézy sú zhrnuté v Tabuľke 5. Účastníci vykazovali typické 
komorbidity pozorované u pacientov s AAA, najčastejšie hypertenziu 83 % (62/75), 
hyperlipidémiu 76 % (57/75) a predchádzajúce fajčenie 75 % (56/75). Účastníci sa 
zaradili do rizikovej triedy podľa kritérií Americkej anestéziologickej spoločnosti (ASA), 
pričom väčšina z nich bola zaradená do III. a IV. triedy ASA 93 % (70/75). 

Tabuľka 5: Zdravotná anamnéza účastníkov 

Premenná 
Liečebná skupina Alto™ 

% (n/N) 

Trieda ASA 
1/2 5 (7 %) 

3/4 70 (93 %) 

Srdcovo-cievna anamnéza 72/75 (96 %) 

Ochorenie koronárnych tepien 35/75 (47 %) 

Ochorenie srdcových chlopní 11/75 (15 %) 

Angina pectoris alebo nepríjemné pocity na hrudníku 5/75 (7 %) 

Kardiomyopatia 3/75 (4 %) 

Kongestívne srdcové zlyhanie 6/75 (8 %) 

Infarkt myokardu 11/75 (15 %) 

Arytmia 17/75 (23 %) 

Hypertenzia 62/75 (83 %) 

Hypotenzia 0 (0 %) 

Hyperlipidémia 57/75 (76 %) 

Anamnéza s periférnym cievnym ochorením, mŕtvicou a aneuryzmou 75/75 (100 %) 

Periférne cievne ochorenie 13/75 (17 %) 

Ochorenie krčných tepien 6/75 (8 %) 

Prechodný ischemický záchvat (TIA) 4/75 (5 %) 

Mŕtvica 0 (0 %) 

Rodinná anamnéza aneuryziem 9/75 (12 %) 

Pľúcna anamnéza 71/75 (95 %) 

Užívanie tabaku (v súčasnosti) 15/75 (20 %) 

Užívanie tabaku (v minulosti) 56/75 (75 %) 

CHOCHP 27/75 (36 %) 

Anamnéza ochorení gastrointestinálnej, urogenitálnej 
a rozmnožovacej sústavy 49/75 (65 %) 

Nedostatočná funkcia obličiek 5/75 (7 %) 

Endokrinné problémy 31/75 (41 %) 

Diabetes (II. typu) 22/75 (29 %) 

Hematologické problémy 9/75 (12 %) 

Anémia 5/75 (7 %) 

Psychosociálne problémy 11/75 (15 %) 
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Premenná 
Liečebná skupina Alto™ 

% (n/N) 

Depresia 7/75 (9 %) 

Alkohol 3/75 (4 %) 

Iná významná zdravotná anamnéza 26/75 (35 %) 

 
6.2.4 Východiskové cievne charakteristiky 
Východiskové údaje sa nahlasovali výlučne zobrazovacími službami. V Tabuľke 6 sú 
uvedené východiskové cievne charakteristiky skúmanej populácie. 
Všetci pacienti zaradení do tejto štúdie spĺňali kritériá zaradenia podľa meraní CT 
zobrazovacími službami. Priemerný priemer AAA bol 51,7 mm a priemerná dĺžka 
proximálneho krčka 27,9 mm. Vonkajšie iliakálne priemery merali 8,2 ± 1,7 mm vľavo 
a 8,1 ± 1,5 mm vpravo. 
Tabuľka 6: Cievne charakteristiky 

Premenná Štatistika N Liečebná skupina 
Alto™* 

Juxtarenálny uhol (°)  75 23,1 ± 18,7 

Priemer aorty na úrovni dolnej renálnej artérie –35 mm 1 

Min (mm) 75 25,0 ± 2,3 

Max (mm) 75 26,6 ± 2,4 

Priemer (mm) 75 25,9 ± 2,3 

Priemer aorty na úrovni dolnej renálnej artérie (alebo 
v zamýšľanej polohe) 

Min (mm) 75 21,8 ± 2,5 

Max (mm) 75 23,2 ± 2,6 

Priemer (mm) 75 22,5 ± 2,5 

Priemer aorty na úrovni dolnej renálnej artérie + 7 mm 

Min (mm) 75 21,8 ± 2,3 

Max (mm) 75 23,0 ± 2,7 

Priemer (mm) 75 22,4 ± 2,4 
Zmena medzi úrovňou dolnej renálnej artérie a úrovňou dolnej 
renálnej artérie + 7 (%)  75 0,0 ± 7,2 

Priemer aorty na úrovni dolnej renálnej artérie + 10 mm 

Min (mm) 75 21,8 ± 2,5 

Max (mm) 75 23,4 ± 2,8 

Priemer (mm) 75 22,6 ± 2,5 

Maximálny priemer vaku (mm)  75 51,7 ± 6,6 

 < 40 mm#  4 5 % 

 ≥ 40, < 50 mm  23 31 % 

 ≥ 50, < 60 mm  40 53 % 

 ≥ 60 mm  8 11 % 

Natívna bifurkácia  
Min (mm) 74 20,1 ± 5,1 

Max (mm) 74 26,2 ± 6,7 

Priečny rozmer priľahlého normálneho segmentu aorty (mm)  27 22,7 ± 4,1 

Dĺžka krčka (mm)  75 27,9 ± 13,7 
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Premenná Štatistika N Liečebná skupina 
Alto™* 

Vzdialenosť od najviac distálnej renálnej artérie k najvrchnejšej 
ľavej vnútornej iliakálnej artérii (mm)  75 182,5 ± 24,7 

Vzdialenosť od najviac distálnej renálnej artérie k najvrchnejšej 
pravej vnútornej iliakálnej artérii (mm)  75 181,2 ± 21,0 

Vzdialenosť dolnej renálnej artérie od bifurkácie aorty (mm)  75 110,9 ± 13,1 

Pravý distálny iliakálny priemer  

Min (mm) 75 15,8 ± 3,8 

Max (mm) 75 17,1 ± 4,0 

Priemer (mm) 75 16,5 ± 3,9 

Pravý vonkajší iliakálny priemer 

Min (mm) 75 7,6 ± 1,6 

Max (mm) 75 8,7 ± 1,6 

Priemer (mm) 75 8,1 ± 1,5 

Ľavý distálny iliakálny priemer 

Min (mm) 75 15,1 ± 3,0 

Max (mm) 75 16,4 ± 3,3 

Priemer (mm) 75 15,8 ± 3,1 

Ľavý externý iliakálny priemer 

Min (mm) 75 7,6 ± 1,9 

Max (mm) 75 8,7 ± 1,6 

Priemer (mm) 75 8,2 ± 1,7 

Ľavé distálne iliakálne miesto určenia (mm)  75 49,1 ± 18,7 

Pravé distálne iliakálne miesto určenia (mm)  75 50,1 ± 20,7 

Stupeň kalcifikácie SIR2  Kalcifikácia na 0 % obvodu  14 19 % 

 Kalcifikácia na < 25 % obvodu  49 65 % 

 Kalcifikácia na 25 – 50 % obvodu  11 15 % 

 Kalcifikácia na > 50 % obvodu  1 1 % 

Stupeň trombu SIR2  Trombus na 0 % obvodu  27 36 % 

 Trombus na < 25 % obvodu  16 21 % 

 Trombus na 25 – 50 % obvodu  18 24 % 

 Trombus na > 50 % obvodu  14 19 % 
*Výsledky sa uvádzajú ako priemer ± št. odch. (min, max) [med] alebo % celkových odpovedí. 
# Zaradení boli 4 pacienti s priemerom AAA < 40 mm. Všetci títo štyria pacienti boli zaradení v rámci Rev A (v rámci 
Rev A nešlo o rozpor s vylúčením zo zaradenia). Neskôr sa protokol upravil v rámci revízie B, po ktorej sa nemohli 
zaradiť účastníci s priemerom AAA < 40 mm. Po distribúcii opravného memoranda sa do štúdie nezaraďovali ďalší 
účastníci s priemerom AAA < 40 mm. 
1 Údaje získané zobrazovaním na pracovisku. 
2 Hodnotenie kalcifikácie proximálneho krčka a trombu: Množstvo vápnika a/alebo trombu prítomného v prierezovej 
ploche v cieľovom mieste tesniaceho krúžku (IR+4 až IR+10). 
 

6.2.5 Implantované/používané pomôcky 
Počas úvodnej implantácie sa 75 pacientom implantovalo spolu 75 aortických telies, 
155 iliakálnych ramien a 7 iliakálnych predĺžení. Dizajn tejto pomôcky vyžaduje 
implantáciu aspoň jedného aortického telesa a dvoch iliakálnych ramien. V indikovaných 
prípadoch by sa na predĺženie pomôcky mohli použiť ďalšie iliakálne ramená a iliakálne 
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predĺženia. Štyria účastníci mali obojstranné predĺženie ramien. Štyria účastníci mali 
jednostranné predĺženie ramena (traja na ľavej strane a jeden na pravej strane). Ako 
predĺženia sa použilo sedem iliakálnych predĺžení a 5 ramien. Jednému účastníkovi sa 
na 48. deň implantoval balónikom roztiahnuteľný stent na liečbu endoleaku Ia. typu. 
Prehľad implantovaných komponentov Alto™ uvádza Tabuľka 7. Celkový počet 
pomôcok Alto™ implantovaných jednotlivým účastníkom podľa priemeru uvádza 
Tabuľka 8. 
 

Tabuľka 7: Prehľad implantovaných komponentov Alto™ 
Komponenty Alto™ Podiel liečebnej skupiny Alto™ (n/N) 
Aortické teleso 100 % (75/75) 

Ipsilaterálne rameno 100 % (75/75) 

Kontralaterálne rameno 100 % (75/75) 

Iliakálne predĺženie 9,3 % (7/75) 

Ipsi-/kontralaterálne rameno použité ako predĺženie 7,0 % (5/75) 

Počas indexového zákroku dostali embolizačné cievky traja pacienti: dvom pacientom 
sa cievky umiestnili do ľavej akcesórnej renálnej artérie a jednému pacientovi sa cievky 
umiestnili do vnútornej iliakálnej/hypogastrickej artérie. V dôsledku stenózy a disekcie 
sa do vonkajšej iliakálnej artérie zaviedol jeden samoexpandujúci stent. 
Používanie pomôcok podľa veľkosti uvádza Tabuľka 8 nižšie. Implantovaných bolo 
75 aortických telies, 155 iliakálnych ramien a 7 iliakálnych predĺžení.  
 

Tabuľka 8: Rozdelenie veľkostí implantovaných pomôcok 
Typ pomôcky Priemer 

(mm) 
Podiel liečebnej skupiny 

Alto™ (n/N) 
Aortické teleso 

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) 

Iliakálne rameno 
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) 

Iliakálne predĺženie 
N=7 

10 0,0 % (0/7) 

12 0,0 % (0/7) 
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Typ pomôcky Priemer 
(mm) 

Podiel liečebnej skupiny 
Alto™ (n/N) 

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) 
* Päť iliakálnych ramien sa použilo ako predĺženia. 

Aortické teleso systému brušného stentgraftu Alto™ malo dĺžku 80 mm, iliakálne 
ramená boli k dispozícii v 5 dĺžkach (80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm a 160 mm) 
a iliakálne predĺženie malo dĺžku 45 mm, ako sa uvádza v časti 9 (Spôsob dodania).  
 
6.2.6 Informácie o akútnych zákrokoch 
Zistili sa tieto sekundárne, klinicky užitočné koncové body, ktoré uvádza Tabuľka 9. 
Obojstranný perkutánny prístup sa dosiahol u 90,7 % (68/75) účastníkov a 33,3 % 
(25/75) účastníkov nevyžadovalo celkovú anestéziu. Endovaskulárny zákrok trval 
v priemere 90 minút s minimálnou stratou krvi (priemer: 52,5 ml) a vyžadoval krátku 
hospitalizáciu (priemer: 1,3 dňa). 26,7 % účastníkov (20/75) bolo hospitalizovaných  
na JIS. Spomedzi osôb, ktoré boli hospitalizované na JIS, bola priemerná dĺžka 
hospitalizácie na JIS 0,9 dňa. Priemerný čas fluoroskopie bol 20 minút. Technický 
úspech (úspešné zavedenie pomôcky, nasadenie a vybratie) sa dosiahol v 100 % 
prípadov. 

Tabuľka 9: Informácie o zákroku 
Premenná Štatistika* Liečebná skupina Alto™ 

Celkový čas zákroku (min) N 75 

 Medián 90 

 Min, max 41, 241 

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

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

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

  ≥ 210 min % (n/N) 1,3 % (1/75) 

Odhadovaná strata krvi pri zákroku (ml) N 72 

 Medián 52,5 

 Min, max 10, 1 000 

Dĺžka hospitalizácie (dni) N 75 

Medián 1,3 

Min, max 0,2, 20,2 

Dĺžka hospitalizácie na JIS (u účastníkov prijatých 
na JIS, v dňoch) 

N 20 

Medián 0,9 
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Premenná Štatistika* Liečebná skupina Alto™ 

Min, max 0,6, 1,3 

Typ anestézie N 75 

  Celková % (n/N) 66,7 % (50/75) 

  Regionálna % (n/N) 1,3 % (1/75) 

  Lokálna so sedáciou pri vedomí % (n/N) 32,0 % (24/75) 

Celkový čas anestézie (min) N 50 

 Medián 147 

 Min, max 86, 316 

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

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

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

   ≥ 210 min % (n/N) 20,0 % (10/50) 

 
 

Premenná Štatistika* Liečebná skupina Alto™ 

Čas fluoroskopie (min) N 75 

 Medián 20 

 Min, max 6,46 

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

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

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

   ≥ 30 min % (n/N) 22,7 % (17/75) 

Prístup aortického telesa N 75 

Perkutánny % (n/N) 94,7 % (71/75) 

  Cut‑down % (n/N) 5,3 % (4/75) 

Technický úspech@ % (n/N) 100 % (75/75) 
* Výsledky sa uvádzajú ako medián (min., max.) alebo ako % z celkového počtu odpovedí. 
@ Technický úspech sa definuje ako: 

• Úspešné zavedenie, ktoré sa definuje ako schopnosť zaviesť implantát na určené miesto bez potreby neočakávaného 
korekčného zásahu súvisiaceho so zavádzaním pomocou prídavnej pomôcky mimo systému brušného stentgraftu 
Alto™. 

• Úspešné a presné zavedenie, ktoré sa definuje ako: 
o zavedenie endovaskulárneho stentgraftu na plánované miesto, 
o priechodnosť endovaskulárneho stentgraftu, neprítomnosť deformácií pomôcky (napr. zalomenia, vyvrátenie 

stentu, nesprávne zavedenie, nesprávne zarovnané nasadenie), ktoré by vyžadovali neplánované umiestnenie 
ďalšej pomôcky do endovaskulárneho stentgraftu. 

• Úspešné odstránenie zavádzacieho systému bez potreby nepredpokladaného korekčného zákroku súvisiaceho 
s odstránením. 

Jeden účastník bol hospitalizovaný 20,2 dňa. Tento účastník bol prijatý na hospitalizáciu 
jeden deň pred plánovanou reparáciou AAA v dôsledku pádu. Účastník mal určité 
komplikácie v dôsledku pádu a zostal hospitalizovaný. Účastník podstúpil zákrok na 
15. deň hospitalizácie. Účastník bol 73‑ročný muž s HTN, HLD, užívaním tabaku, 
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morbídnou obezitou, diabetom, periférnym cievnym ochorením a ASA III, ktorý podstúpil 
úspešnú implantáciu systému stentgraftu Alto™ do 65,6 mm infrarenálnej aneuryzmy 
aorty. V priebehu zákroku došlo u účastníka k strate 1 l krvi kvôli ťažkostiam 
s prístupom, čo viedlo k chirurgickému cut‑downu a transfúzii 2 jedn. PRBC. Napriek 
náročnému predoperačnému priebehu sa nevyskytli žiadne následné pooperačné 
komplikácie a účastník bol v dobrom stave prepustený na 5. deň po operácii. 
Pracovisko aj komisia CEC posúdili, že táto udalosť nesúvisí s pomôckou. Účastník 
úspešne absolvoval následné sledovanie v rámci štúdie a opustil ju po absolvovaní 
kontrolnej návštevy po 1 roku. 
6.2.7 Výsledky štúdie: Súvisiace s bezpečnosťou 

6.2.7.1 Hlavné nežiaduce udalosti (MAE) počas 365 dní 
Sekundárne koncové body bezpečnosti zahŕňajú hlavné nežiaduce udalosti a jednotlivé 
zložky počas 1 roka. Výskyt MAE počas 365 dní (Tabuľka 10) u účastníkov liečených 
pomôckou Alto™ bol 10,7 % (8/75). U žiadneho účastníka sa nevyskytla viac ako jedna 
udalosť. U troch účastníkov sa vyskytla ischémia čreva na 1. resp. 5. a 5. deň po 
operácii. Všetky tri prípady ischémie čreva boli posúdené ako súvisiace so zákrokom 
a nie s pomôckou. Podľa komisie CEC mali dvaja z účastníkov anatomické faktory, 
ktoré ich mohli predisponovať na tieto udalosti. Jeden účastník s ischémiou čreva 
nevyžadoval žiadnu liečbu. Jeden účastník potreboval kolonoskopiu a čistú kvapalnú 
stravu. Jeden účastník absolvoval pokus o angioplastiku SMA (hornej mezenterickej 
artérie), ktorá sa však nedokončila pre ťažkosti s prechodom katétrov v blízkosti 
suprarenálnych výstuh a nález 18 mm tlakového gradientu. Následne sa symptómy 
účastníka vytratili. Všetci traja účastníci, u ktorých sa vyskytla ischémia čreva, úspešne 
ukončili štúdiu po 1 roku.  
U jedného účastníka došlo k strate krvi pri zákroku väčšej ako 1000 ml v 0. pooperačný 
deň. Komisia pre klinické udalosti (CEC) rozhodla, že to súvisí s postupom, a nie 
s pomôckou. V štúdii boli zaznamenané tri úmrtia. Jeden účastník zomrel na 
97. pooperačný deň z neznámej príčiny. Jeden účastník zomrel na 225. pooperačný 
deň v dôsledku rakoviny pľúc a ďalší účastník zomrel na 248. pooperačný deň 
v dôsledku komplikácií úrazu končatiny. Všetky tri úmrtia sa posúdili ako nesúvisiace 
s postupom ani s pomôckou. V 225. pooperačný deň sa u jedného účastníka vyskytol 
infarkt myokardu (ktorý neviedol k úmrtiu). Táto udalosť sa posúdila ako nesúvisiaca 
s pomôckou ani so zákrokom. Účastník dokončil štúdiu. Neboli hlásené žiadne prípady 
paralýzy, zlyhania obličiek, respiračného zlyhania ani mŕtvice.  

Tabuľka 10: Výskyt MAE počas 365 dní 
Hlavné nežiaduce udalosti ≤ 30 dní 31 dní – 1 rok Spolu v rámci 1. roku 

Účastníci s ≥ 1 MAE 5,3 % (4/75) 5,3 % (4/75) 10,7 % (8/75) 

Smrť 0 % 4,0 % (3/75) 4,0 % (3/75) 

Ischémia čreva 4,0 % (3/75) 0 % 4,0 % (3/75) 

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

Paralýza (okrem paraparézy) 0 % 0 % 0 % 

Zlyhanie obličiek (nezahŕňa nedostatočnú 
funkciu obličiek) 

0 % 0 % 0 % 
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Hlavné nežiaduce udalosti ≤ 30 dní 31 dní – 1 rok Spolu v rámci 1. roku 

Respiračné zlyhanie 0 % 0 % 0 % 

Mŕtvica (okrem TIA) 0 % 0 % 0 % 

Strata krvi pri zákroku ≥ 1000 cm3 1,3 % (1/75) 0 % 1,3 % (1/75) 

6.2.7.2 Úmrtnosť zo všetkých príčin počas 365 dní 
Tabuľky 11 – 12 uvádzajú výsledky úmrtnosti zo všetkých príčin. Úmrtnosť zo všetkých 
príčin počas 365 dní po liečbe bola 4,0 % (3/75). Všetky tri úmrtia nastali po uplynutí 
30 dní od zákroku, na 97., 225. a 248. deň. Úmrtia boli spôsobené neznámou príčinou 
(97. deň), rakovinou pľúc (225. deň) a komplikáciami po úraze končatiny (248. deň). 
Komisia CEC posúdila, že žiadne z úmrtí nesúvisí s pomôckou ani so zákrokom. 
Absencia úmrtnosti zo všetkých príčin sa odhaduje na 100 % po 30 dňoch, 98,7 % po 
180 dňoch a 95,9 % v 365 dňoch. Počas štúdie nedošlo k žiadnemu úmrtiu v súvislosti 
s AAA počas 365 dní. 
 

Tabuľka 11: Úmrtnosť zo všetkých príčin počas 365 dní 
Premenná ≤ 30 dní 31 – 365 dní 0 – 365 dní 

Úmrtie (všetky príčiny) 0 % 4,0 % (3/75) 4,0 % (3/75) 

 
 
Tabuľka 12: Absencia úmrtnosti zo všetkých príčin počas 365 dní: Kaplanov–Meierov odhad 

Premenná Liečba do 30 dní 31 – 180 dní 181 – 365 dní 

Počet ohrozených1 75 75 73 

Počet udalostí2 0 1 2 

Počet cenzurovaných3 0 1 33 

Kaplanov–Meierov odhad4 100 98,7 95,9 

Štandardná chyba 0 1,3 2,3 
1 Počet ohrozených účastníkov na začiatku intervalu 
2 Všetky udalosti v rámci časového intervalu 
3 Účastníci sú obmedzení na aktuálny deň po operácii k dátumu ukončenia zberu údajov, dokončenia štúdie alebo po ukončení 

alebo strate sledovania 
4 Odhad na konci časového intervalu 

 
6.2.8 Výsledky štúdie: Účinnosť 

6.2.8.1 Úspešnosť liečby 
Primárny koncový bod splnil vopred definovaný cieľ výkonnosti na 80 %. Úspešnosť 
liečby aneuryzmy do 1 roka bola 95,1 % (58/61) (Tabuľka 13). Pre úspešnosť liečby 
zistenú v štúdii sa vytvoril jednostranný Clopperov–Pearsonov interval spoľahlivosti 
95 %. Dolná hranica tohto intervalu spoľahlivosti sa porovnala s cieľom výkonnosti na 
vyhodnotenie nulovej hypotézy, že očakávaná úspešnosť liečby bola nižšia alebo rovná 
80 %. Nulová hypotéza bola zamietnutá vzhľadom na dolnú hranicu 90 %, takže údaje 
potvrdili alternatívnu hypotézu, že úspešnosť liečby bola vyššia ako 80 %.  
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Tabuľka 13: Primárny koncový bod: úspech liečby 

Premenná Podiel liečebnej skupiny 
Alto™ (n/N) 

Dolný jednostranný 95 % 
limit spoľahlivosti* 

Cieľová 
výkonnosť 

Koncový bod 
štúdie 

Úspech liečby  95,1 % (58/61) 87,8 % 80 % SPLNENÝ 
* Presný (Clopperov–Pearsonov) interval spoľahlivosti 

Vzhľadom na to, že do štúdie bolo zaradených 14 zo 75 účastníkov, ale chýbali 
príslušné informácie na vyhodnotenie primárneho koncového bodu, vykonala sa post-
hoc analýza citlivosti s cieľom vypočítať Kaplanov–Meierov odhad primárneho 
koncového bodu. Kaplanov–Meierov odhad primárneho koncového bodu ukazuje 
96,8 % absenciu výskytu zlyhania v 1 roku, čo je porovnateľné s vopred špecifikovaným 
výsledkom primárnej analýzy 95,1 %.  
Primárny koncový bod sa skladá z procedurálneho technického úspechu a absencie 
prasknutia, konverzie, sekundárnych zásahov pre stenózu, oklúzie, tromboembolickej 
príhody, fraktúry alebo zalomenia stentu do 1 roka, ako aj neprítomnosti zobrazovacích 
nálezov v 12‑mesačnom zobrazovacom okne (expanzia vaku > 5 mm, migrácia stentu 
> 10 mm do 1 roka a endoleaky I. alebo III. typu). Traja účastníci nedosiahli koncový 
bod definovaný nižšie (Tabuľka 14). U jedného účastníka došlo na 273. deň po 
implantácii ku konverzii na otvorenú reparáciu v dôsledku infekcie pomôcky. U jedného 
ďalšieho účastníka sa v 1‑ročnom zobrazovacom okne zaznamenala expanzia 
aneuryzmy (5,9 mm). Tento výsledok účastníka bol komisiou CEC vyhodnotený ako 
pravdepodobne spôsobený endoleakom II. typu. Ďalší účastník mal pri 30-dňovom 
sledovaní endoleak IA. typu, ktorý bol následne korigovaný balónikom roztiahnuteľným 
stentom na 48. deň po operácii. Komisia CEC posúdila udalosť ako súvisiacu 
s pomôckou. Účastník úspešne dokončil štúdiu. Kaplanov–Meierov odhad  
pre endoleaky IA. typu sa rozoberá samostatne.  

Tabuľka 14: Úspešnosť liečby do 1 roka 
Výsledok Výsledok Porovnávaná hodnota 

 (n=61)  

Celkový počet účastníkov s úspešnou liečbou 58 (95,1 %) 80 % 

Celkový počet účastníkov so zlyhaním liečby 3 (4,9 %)  

         Procedurálne technické zlyhanie 0 (0,0 %)  

         Prasknutie aneuryzmy 0 (0,0 %)  

         Konverzia na otvorenú reparáciu 1 (1,6 %)  

         Sekundárne zákroky 0 (0,0 %)  

         Rozšírenie vaku aneuryzmy 1 (1,6 %)  

         Klinicky významná migrácia 0 (0,0 %)  

         Endoleak I. typu* 1 (1,6 %)  

         Endoleak III. typu 0 (0,0 %)  
*Jeden účastník mal pri 30-dňovom sledovaní endoleak IA. typu, ktorý sa následne liečil a korigoval balónikom 
roztiahnuteľným stentom (sekundárny zákrok) na 48. deň po operácii. 
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6.2.8.2 Technický úspech 
Technický úspech sa uvádza v Tabuľke 15. Technický úspech sa dosiahol u 100 % 
(75/75) pacientov a v žiadnom prípade nedošlo počas zavádzania k poruche pomôcky 
(napr. úniku polyméru), ktorá by zabránila technickému úspechu. 

Tabuľka 15: Koncový bod účinnosti: komponent technického úspechu 
Technický úspech 100 % (75/75) 

 Úspešné zavedenie* 100 % (75/75) 

 Úspešné nasadenie** 100 % (75/75) 

 Úspešné vybratie# 100 % (75/75) 
* Úspešné zavedenie, ktoré sa definuje ako schopnosť zaviesť implantát na určené miesto bez potreby 
neočakávaného korekčného zásahu súvisiaceho so zavádzaním pomocou prídavnej pomôcky mimo systému 
brušného stentgraftu Alto™. 
**Úspešné a presné nasadenie, ktoré sa definuje ako: 

o zavedenie endovaskulárneho stentgraftu na plánované miesto, 
o priechodnosť endovaskulárneho stentgraftu, neprítomnosť deformácií pomôcky (napr. zalomenia, 

vyvrátenie stentu, nesprávne zavedenie, nesprávne zarovnané nasadenie), ktoré by vyžadovali 
neplánované umiestnenie ďalšej pomôcky do endovaskulárneho stentgraftu. 

# Úspešné odstránenie zavádzacieho systému bez potreby nepredpokladaného korekčného zákroku 
súvisiaceho s odstránením. 

6.2.8.3 Integrita pomôcky 
Integritu stentgraftu hodnotilo laboratórium Core Lab pomocou RTG snímok brucha pri 
pravidelných kontrolných návštevách. Hlásili sa všetky zlomené stenty a akékoľvek iné 
problémy ohrozujúce integritu stentgraftu. RTG vyšetrenie brucha pri prepustení alebo 
po 1 mesiaci slúžilo ako východisko pri všetkých hodnoteniach integrity stentgraftu. 
Výskyt straty integrity stentgraftu sa vypočítal ako počet účastníkov so stratou integrity 
stentgraftu vydelený počtom účastníkov s adekvátnym zobrazovaním na posúdenie 
koncového bodu. Laboratórium Core Lab nezaznamenalo žiadne fraktúry pomôcky ani 
iné problémy ohrozujúce integritu stentgraftu v žiadnom časovom bode. 

6.2.8.4 Migrácia 
Migrácia sa definovala ako dôkaz proximálneho alebo distálneho pohybu stentgraftu 
> 10 mm vzhľadom na pevné anatomické orientačné body. Pri pravidelných kontrolných 
návštevách sa na určenie migrácie použijú špirálové CT zobrazenia.  
Ako východiskové hodnotenie sa použilo 1‑mesačné zobrazenie. Nezaznamenali sa 
žiadne pohyby stentu, ktoré by spĺňali definíciu migrácie podľa protokolu. Najväčší 
zaznamenaný pohyb bol 7 mm u jedného účastníka. Tento účastník počas štúdie 
nepodstúpil žiadny sekundárny zákrok kvôli migrácii. 

6.2.8.5 Endoleak 
Endoleaky vyhodnotili v laboratóriu Core Lab a sú definované pretrvávaním krvného 
toku mimo lúmenu endovaskulárneho štepu, ale vo vnútri vaku aneuryzmy a môžu sa 
klasifikovať ako: 
• I. typu – neúčinné utesnenie v proximálnej alebo distálnej tesniacej zóne, 

o IA. typu – neúčinné utesnenie v proximálnej tesniacej zóne, 
o IB. typu – neúčinné utesnenie v distálnej tesniacej zóne, 
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• II. typu – retrográdny prietok krvi z lumbálnych artérií, dolnej mezenterickej artérie 
alebo iných vedľajších ciev do vaku aneuryzmy, 

• III. typu – únik spôsobený roztrhnutím alebo narušením tkaniny, odpojením 
komponentu alebo rozpadom štepu, 

• IIIA. typu – únik zo spoja alebo odpojenie komponentu, 
• IIIB. typu – otvor v rámci štepu, 
• IV. typu – prietok krvi cez neporušenú tkaninu, 
• neznámy endoleak – endoleak je prítomný, ale nedá sa posúdiť jeho typ. 
Kaplanova–Meierova metodológia slúžila na odhad absencie výskytu endoleaku počas 
trvania štúdie. To zohľadňuje účastníkov, ktorí sa stratili počas sledovania alebo z iného 
dôvodu nemohli poskytnúť kontrastné CT počas 1 roka. Po 12 mesiacoch malo 
61 pacientov zobrazenia vyhodnotiteľné z hľadiska endoleakov. Absencia výskytu 
endoleakov Ia. typu v 6 mesiacoch a v 1 roku bola 98,7 % (Tabuľka 16), keďže jeden 
účastník hlásil endoleak Ia. typu. Tento endoleak Ia. typu bol hlásený pri kontrolnej 
návšteve po 1 mesiaci a bol liečený balónikom roztiahnuteľným stentom (BES) na 
48. deň po operácii. Tento endoleak Ia. typu sa odstránil a u tohto účastníka sa 
nehlásila expanzia aneuryzmy. Táto udalosť sa posúdila ako súvisiaca s pomôckou. 
Absencia výskytu endoleaku II. typu v 6 mesiacoch a v 1 roku bola 53,3 % resp. 
51,7 %. Zaznamenal sa len jeden prípad rozšírenia vaku aneuryzmy, ktorý komisia 
CEC vyhodnotila ako pravdepodobný dôsledok endoleaku II. typu. Účastník ukončil 
štúdiu bez sekundárneho zákroku na AAA. 
Vzhľadom na vysokú mieru endoleakov II. typu sa v štúdii ELEVATE vykonala  
analýza s cieľom definovať faktory zodpovedné za endoleaky II. typu. Východiskové 
demografické parametre, zdravotná anamnéza a východiskové anatomické miery  
sa vyhodnotili pomocou logistického regresného modelu. Spomedzi všetkých 
východiskových komorbidít bolo fajčenie významným negatívnym prediktorom 
(ochranným) pre endoleaky II. typu (pomer šancí: 0,12, 95 % interval spoľahlivosti 
0,026 – 0,602). 
Absencia výskytu endoleaku neznámeho typu v 6 mesiacoch a v 1 roku bola 96,0 % 
resp. 94,3 %. Neznáme endoleaky neposudzovala komisia CEC. 
V štúdii neboli pozorované žiadne endoleaky Ib., III. ani IV. typu počas 1 roka. 

Tabuľka 16: Kaplanove–Meierove odhady endoleakov (EL)  
Kaplanove–Meierove odhady 6 mesiacov 12 mesiacov 
Absencia výskytu EL IA. typu 98,7 % 98,7 % 
Absencia výskytu EL II. typu 53,3 % 51,7 % 
Absencia výskytu EL neznámeho typu 96,0 % 94,3 % 
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6.2.8.6 Zväčšenie AAA 
Zväčšenie aneuryzmy sa definovalo ako zväčšenie (priemeru) aneuryzmy o viac ako 
5 mm. Na určenie zväčšenia aneuryzmy sa pri pravidelných kontrolných návštevách 
používali špirálové CT zobrazenia. Ako východiskové hodnotenie sa použilo 1‑mesačné 
zobrazenie. Jedno zväčšenie priemeru aneuryzmy (Tabuľka 17) identifikované 
zobrazovacím laboratóriom Core Lab sa nahlásilo po 1 roku po liečbe (1,6 %, 1/61). 
Pracovisko to zaznamenalo ako nežiaducu udalosť pri kontrolnej návšteve po 
6 mesiacoch. Komisia CEC posúdila expanziu aneuryzmy ako pravdepodobný dôsledok 
endoleaku II. typu. Aj táto udalosť bola posúdená ako závažná, súvisiaca so zákrokom 
a nesúvisiaca s pomôckou. Účastník ukončil štúdiu úspešne bez akýchkoľvek 
sekundárnych zákrokov na liečbu zväčšenia aneuryzmy. 

Tabuľka 17: Laboratórium Core Lab hlásilo zmeny priemeru vaku v priebehu 12 mesiacov 
 Priemer vaku pri 

návšteve 
Zmena priemeru vaku od 1 mesiaca 

Časový bod N Priemer vaku 
(mm) 

N* Zmenšený 
(> 5 mm) 

Stabilný 
(±5 mm) 

Zväčšený 
(> 5 mm) 

Bez rastu 

Skríning 75 51,7 ± 6,6 N/A N/A N/A N/A N/A 

Po 1 mesiaci 74 51,1 ± 7,0 N/A N/A N/A N/A N/A 

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

12 mesiacov 64 49,0 ± 8,3 61 13 (21,3 %) 47 (77,0 %) 1 (1,6 %) 60 (98,4 %) 
*Tento počet predstavuje počet účastníkov s 1‑mesačným CT aj neskorším kontrolným CT, aby sa dala vyhodnotiť zmena 
priemeru vaku. 

6.2.8.7 Priechodnosť stentgraftu 
Priechodnosť sa definovala ako neprítomnosť úplnej oklúzie (100 %) pomôcky alebo 
natívnej cievy. Priechodnosť môže byť buď v rámci pomôcky (priechodnosť pomôcky) 
alebo v natívnej cieve mimo pomôcky (priechodnosť cievy). Trombóza sa definovala 
ako úplná oklúzia (100 %) pomôcky alebo natívnej cievy. Trombóza môže byť buď 
v rámci pomôcky (trombóza pomôcky) alebo v natívnej cieve mimo liečebnej oblasti 
pomôcky (trombóza cievy). Stenóza sa definovala ako zúženie lúmenu s prietokom krvi, 
ktoré bolo menšie ako 100 % oklúzia. Stenóza môže byť buď v rámci pomôcky (stenóza 
pomôcky) alebo v natívnej cieve mimo liečebnej oblasti pomôcky (stenóza cievy). 
Priechodnosť, trombózu a stenózu možno preukázať: CT, angiografiou, ultrazvukom 
alebo inou zobrazovacou metódou, alebo patologickou analýzou a bola posúdená 
pracoviskami pre štúdiu. Pracoviská nehlásili žiadne nežiaduce udalosti súvisiace 
s priechodnosťou v žiadnom časovom bode. 

6.2.8.8 Tromboembolické príhody 
Tromboembolické príhody sa definovali ako hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia, 
embolická cievna mozgová príhoda, ischémia končatiny v prítomnosti oklúzie alebo 
trombózy so stentgraftom. V žiadnom časovom bode neboli hlásené žiadne 
tromboembolické príhody, ktoré by si vyžadovali sekundárny zákrok. 
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6.2.8.9 Prechod na otvorenú reparáciu počas 12 mesiacov 
Miera konverzie (Tabuľky 18 – 19) počas 365 dní po liečbe bola 1,3 % (1/75). Absencia 
výskytu konverzie bola 98,6 % v 1 roku. Jeden účastník podstúpil konverziu na 
otvorenú reparáciu 273 dní po implantácii v dôsledku infekcie stentgraftu. Konverzia 
bola úspešná a infekcia účastníka sa odstránila. 

Tabuľka 18: Chirurgické konverzie počas 365 dní 
Premenná ≤ 30 dní 31 – 365 dní 0 – 365 dní 

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

 
Tabuľka 19: Absencia výskytu chirurgickej konverzie počas 365 dní: Kaplanov–Meierov odhad 

Premenná Liečba do 30 dní 31 – 180 dní 181 – 365 dní 

Počet ohrozených1 75 75 73 

Počet udalostí2 0 0 1 

Počet cenzurovaných3 0 2 34 

Kaplanov–Meierov odhad4 100 100 98,6 

Štandardná chyba 0 0 1,4 
1 Počet ohrozených účastníkov na začiatku intervalu 
2 Všetky udalosti v rámci časového intervalu 
3 Účastníci sú obmedzení na aktuálny deň po operácii k dátumu ukončenia zberu údajov, dokončenia 

štúdie alebo po ukončení alebo strate sledovania 
4 Odhad na konci časového intervalu 

6.2.8.10 Sekundárne zákroky 
U 2 (2,7 %) účastníkov boli vykonané celkovo 3 sekundárne zákroky súvisiace s AAA; jeden 
účastník mal endoleak 1A. typu a na 48. deň po operácii dostal balónik a holý kovový stent na 
intervenciu, ktorá úspešne odstránila endoleak. Komisia CEC posúdila, že súvisí s pomôckou 
a zákrokom. Ďalší účastník mal infekciu pomôcky a bol konvertovaný na otvorenú reparáciu na 
273. deň po operácii. Komisia CEC posúdila, že súvisí s pomôckou, ale nie so zákrokom. 
Sekundárne postupy súvisiace s AAA uvádza Tabuľka 20. 
 
Tabuľka 20: Sekundárne postupy súvisiace s AAA počas 365 dní 
Sekundárny zákrok ≤ 30 dní 31 – 365 dní 0 – 365 dní 

(1. rok) 
 (N=75) (N=75) (N=75) 
Spolu účastníkov 0 2 (2,7 %) 2 (2,7 %) 
Endoleak IA. typu 0 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 
 Použitie balónika 0 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 
 Balónikom roztiahnuteľný holý kovový stent 0 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 
Infekcia pomôcky 0 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 
 Konverzia na otvorenú reparáciu 0 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 
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7. Výber pacienta a liečba 

7.1. Individualizácia liečby 
Lekári by mali pri každom pacientovi rozhodnúť, či je systém brušného stentgraftu 
Alto™ vhodnou pomôckou na liečbu jeho aneuryzmy, podľa toho, či pacient spĺňa 
kritériá uvedené v indikáciách na použitie vrátane týchto: 
• Adekvátny iliakálny/femorálny prístup kompatibilný s technikami (femorálny 

cut‑down alebo perkutánna technika), pomôckami a/alebo príslušenstvom na cievny 
prístup. 

• Proximálne aortálne miesto určenia pre tesniaci krúžok 7 mm pod dolnou renálnou 
artériou.  

• Aortálnu tesniacu zónu pozostávajúcu zo zdravej aorty, ktorá sa definuje ako: 
o absencia významného trombu s hrúbkou > 8 mm; v ktoromkoľvek bode po 

obvode aorty na úrovni 7 mm pod dolnou renálnou artériou,  
o absencia významnej kalcifikácie na úrovni 7 mm pod dolnou renálnou 

artériou, 
o konicita < 10 % meraná od dolnej renálnej artérie po aortu 7 mm pod dolnou 

renálnou artériou, 
o priemer vnútornej steny najmenej 16 mm a najviac 30 mm vo vzdialenosti 

7 mm pod dolnou renálnou artériou a 
o aortálny uhol ≤ 60 stupňov. 

• Distálne iliakálne miesto určenia: 
o s dĺžkou minimálne 10 mm a 
o s priemerom vnútornej steny najmenej 8 mm a najviac 25 mm. 

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti 2.  
Výberové aspekty pacientov sú, okrem iného: 

• vek pacienta a predpokladaná dĺžka dožitia, 
• komorbidity (napr. nedostatočná funkcia obličiek, srdca či pľúc pred operáciou, 

chorobná obezita), 
• morfologická vhodnosť pacienta na endovaskulárnu reparáciu,  
• vhodnosť pacienta na otvorenú chirurgickú reparáciu, 
• schopnosť tolerovať celkovú, regionálnu alebo lokálnu anestéziu. 

7.2. Veľkosti brušných stentgraftov Alto™ 
 
Systém abdominálneho stentgraftu Alto™ sa musí vyberať vo veľkostiach 
zodpovedajúcich anatómii pacienta. Za stanovenie primeranej veľkosti pomôcky 
zodpovedá lekár. Rozmerové možnosti pomôcky sú uvedené v Tabuľke 21. 
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Tabuľka 21: Informácie o rozmeroch pacienta 
Aortické teleso  Iliakálne rameno/predĺženie 

Priemer 
stentgraftu, 
mm  

ID aorty, 
mm 

Maximálny priemer 
aortálnej cievy pri kotvách, 
mm (35 mm nad najnižšou 
renálnou)  

 
Priemer 
stentgraftu, 
mm 

Iliakálny ID, 
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 

Pri aortickom telese potvrďte vnútorný priemer aorty v mieste proximálneho tesniaceho 
krúžku 7 mm pod dolnou renálnou artériou. Zaistite dostatočné predimenzovanie 
proximálneho stentu v mieste jeho ukotvenia. 
UPOZORNENIE: Za stanovenie primeranej veľkosti brušného stentgraftu Alto™ 
zodpovedá lekár. Toto určovanie rozmerov stentgraftu zahŕňa odporúčané 
predimenzovanie pomôcky podľa anatomických rozmerov a zakladá sa na 
údajoch z testovania in vitro. 
Odporúčaná celková dĺžka nasadeného, implantovaného systému by mala siahať od 
miesta tesne distálne od najnižšej renálnej artérie po miesto tesne nad bifurkáciou 
spoločnej iliakálnej artérie. Skontrolujte, či je dĺžka od najnižšej renálnej artérie po 
natívnu aortálnu bifurkáciu > 80 mm, aby ste sa uistili, že štep Alto™ sa zmestí do 
anatómie pacienta. Ak nie sú merania z predoperačného plánovania prípadu isté, uistite 
sa, že sú k dispozícii všetky potenciálne dĺžky a priemery stentgraftu na dokončenie 
zákroku. 
Počas plánovania prípadu môže spoločnosť Endologix poskytnúť konzultácie s lekárom 
v rámci ich snahy o určenie vhodných rozmerov stentgraftu podľa posúdenia 
pacientových anatomických rozmerov lekárom. Prínosy a riziká popísané vyššie sa 
musia u každého pacienta zvážiť pred použitím systému brušného stentgraftu Alto™. 
 
8. Informácie o poradenstve pre pacientov 
Pred liečbou by mal lekár prehodnotiť s pacientom riziká a prínosy tejto endovaskulárnej 
pomôcku a postupu vrátane týchto faktorov: 
• riziká a prínosy reparácie aneuryzmy vzhľadom na vek pacienta a očakávanú 

dĺžku života, 
• riziká, prínosy a rozdiely otvorenej chirurgickej reparácie, 
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• riziká, prínosy a rozdiely endovaskulárnej reparácie,  
• riziká prasknutia aneuryzmy v porovnaní s rizikom endovaskulárnej reparácie 

pomôckou Alto™ v porovnaní s inými systémami endovaskulárnych štepov, 
• riziká súvisiace s neintervenčnou liečbou (lekárska starostlivosť), 
• dlhodobá bezpečnosť a účinnosť endovaskulárnej reparácie pomôckou Alto™ nie 

je stanovená, 
• význam celoživotného, pravidelného sledovania na posúdenie zdravotného stavu 

pacienta a fungovanie stentgraftu, 
• môže byť potrebná následná endovaskulárna alebo chirurgická reparácia 

aneuryzmy, 
• pacientov so špecifickými klinickými nálezmi (napr. endoleaky, zväčšovanie 

aneuryzmy) je potrebné pozorne sledovať, 
• príznaky potreby okamžitého vyhľadania lekárskej pomoci (vrátane oklúzie 

ramena, zväčšenia alebo prasknutia aneuryzmy). 
Spoločnosť Endologix odporúča, aby lekár v písomnej forme oznámil pacientovi všetky 
riziká spojené s liečbou pomocou systému brušného stentgraftu Alto™. Podrobnosti 
o rizikách vyskytujúcich sa v priebehu a po implantácii pomôcky sú uvedené v časti 5 
(Nežiaduce udalosti).  
 
9. Spôsob dodania 
Systém brušného stentgraftu Alto™ sa skladá zo zavádzacieho systému/stentgraftu 
s aortickým telesom, stentgraftu/zavádzacích systémov iliakálnych ramien a iliakálnych 
predĺžení, súpravy CustomSeal a Autoinjektora 2. 
 

9.1 Rozmery a konfigurácie stentgraftov 
 
Stentgrafty sú k dispozícii v nasledujúcich veľkostiach a konfiguráciách (Tabuľky 22 – 24).  
 
Tabuľka 22: Rozmery stentgraftu s aortickým telesom Alto™ 

Proximálny 
priemer 

stentgraftu, mm 

Pracovná 
dĺžka katétra, 

cm 

Vonkajší profil 
zavádzacieho 

systému, F 

Vnútorný priemer 
integrovaného 

plášťa, F 

Dĺžka prekrytá 
stentgraftom, mm 

20 60 15 13 80 
23 
26 
29 
34 
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Tabuľka 23: Rozmery iliakálneho ramena Ovation iX 
Proximálny 

priemer 
stentgraftu, 

mm 

Distálny 
priemer 

stentgraftu, 
mm 

Pracovná 
dĺžka 

katétra, 
cm 

Vonkajší 
profil 

zavádzacieho 
systému, F 

Vnútorný 
priemer 

integrovaného 
plášťa,  

F 

Dĺžka prekrytá 
stentgraftom,  

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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Tabuľka 24: Rozmery iliakálneho predĺženia Ovation iX 
Proximálny a distálny 

priemer  
stentgraftu, mm 

Pracovná 
dĺžka 

katétra, cm 

Vonkajší profil 
zavádzacieho 

systému,  
F 

Vnútorný 
priemer 

integrovaného 
plášťa,  

F 

Dĺžka 
prekrytá 

stentgraftom, 
mm 

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

 

9.2 Informácie o sterilnosti  
Stentgrafty/zavádzacie systémy sa dodávajú STERILNÉ a nepyrogénne, sterilizované 
procesom s použitím etylénoxidu (EO). Súprava CustomSeal a Autoinjektor 2 sa 
dodávajú STERILNÉ, sterilizované procesom pomocou elektrónového lúča. Súprava 
CustomSeal je nepyrogénna. 
• Pomôcku a balenie skontrolujte a uistite sa, že v dôsledku prepravy nedošlo k ich 

poškodeniu. Nepoužívajte túto pomôcku, ak je poškodená alebo ak je poškodená či 
narušená jej sterilná bariéra. 

• Nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na štítku. 
• Uchovávajte na chladnom a suchom mieste. 
• Len pre jedného pacienta. Opakovane nepoužívajte, nespracúvajte ani nesterilizujte. 

Opakované použitie, spracovanie alebo sterilizácia môžu narušiť štruktúrnu integritu 
pomôcky a/alebo viesť k zlyhaniu pomôcky, ktoré môže mať za následok poranenie, 
ochorenie alebo smrť pacienta. Opakované použitie, spracovanie alebo sterilizácia 
môžu tiež spôsobiť riziko kontaminácie pomôcky a/alebo spôsobiť infekciu pacienta 
vrátane, okrem iného, prenosu infekčných ochorení z jedného pacienta na druhého. 
Kontaminácia pomôcky môže viesť k poraneniu, ochoreniu alebo smrti pacienta. 

• Po použití zlikvidujte produkt a obal v súlade s postupmi nemocnice a v súlade 
s administratívnymi a/alebo miestnymi vládnymi nariadeniami. 

 
10. Informácie o použití pre lekára 

10.1. Vyškolenie lekára 
UPOZORNENIE: Počas implantácie alebo reintervenčných zákrokov majte vždy 
k dispozícii tím pre cievnu chirurgiu pre prípad, že bude nutná konverzia na 
otvorenú chirurgickú reparáciu. 
UPOZORNENIE: Systém brušného stentgraftu Alto môžu používať len lekári a tímy 
vyškolené v oblasti cievnych intervenčných techník a v používaní tejto pomôcky. 
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Odporúčané požiadavky na zručnosti/vedomosti pre lekárov používajúcich systém 
brušného stentgraftu Alto sú uvedené nižšie. Ak máte otázky týkajúce sa produktu alebo 
rozmerov, kontaktujte spoločnosť Endologix; kontaktné údaje nájdete na zadnej strane 
tejto príručky. 

Ďalej sú uvedené požiadavky na znalosti pri používaní tejto pomôcky: 
 
• znalosti prirodzenej histórie aneuryzmy brušnej aorty (AAA), komorbidít a komplikácií 

spojených s reparáciou AAA, 
• znalosť interpretácie rádiografických snímok, výberu pomôcky a veľkostí. 
 
Multidisciplinárny tím, v ktorom sú zastúpené skúsenosti s nasledujúcimi zákrokmi: 
• femorálny cut‑down, arteriálny bypass, artériotómia a reparácie, 
• techniky perkutánneho prístupu a uzavretia, 
• neselektívne a selektívne techniky s vodiacim drôtom a katetrizačné techniky, 
• interpretácia fluoroskopického a angiografického zobrazenia, 
• embolizácia, 
• angioplastika, 
• zavedenie endovaskulárneho stentu, 
• slučkové techniky (snare), 
• správne použitie rádiografického kontrastného materiálu, 
• metódy minimalizácie vystavenia radiácii, 
• skúsenosti s metódami potrebnými na následné sledovanie pacienta. 

 

10.2. Kontrola pred použitím 
Pomôcku a balenie skontrolujte a uistite sa, že v dôsledku prepravy nedošlo k ich 
poškodeniu. Ak došlo k poškodeniu pomôcky, alebo bola poškodená alebo narušená 
sterilizačná bariéra, pomôcku nepoužívajte. Ak došlo k poškodeniu, produkt nepoužívajte 
a kontaktujte zástupcu spoločnosti Endologix ohľadom informácií o vrátení. 
 

10.3. Potrebné pomôcky a materiál 
 
V Tabuľke 25 nižšie nájdete informácie o vybavení a pomocných položkách potrebných 
pre systém brušného stentgraftu Alto™. 
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Tabuľka 25: Vybavenie a pomocné položky 
Potrebné vybavenie Pomocné vybavenie 

Aortické teleso brušného 
stentgraftu Alto™ predinštalované 
v zavádzacom systéme 

Voliteľné (na použitie s integrovaným krížovým lúmenom) 
• Vodiaci drôt bez hydrofilného povlaku, maximálne 0,46 mm 

(0,018 in), potrebná dĺžka na výmenu, hrot musí byť 
kompatibilný so slučkou (snare) 

• Slučka snare 
• Plášť zavádzača, minimálny vnútorný priemer 5F 

Iliakálne ramená (2) Ovation iX 
predinštalované v zavádzacích 
systémoch 

 

 Iliakálne predĺženia Ovation iX predinštalované v zavádzacích 
systémoch 

Súprava CustomSeal Náhradná súprava CustomSeal, 
stopky alebo hodiny 

Autoinjektor 2  
Zobrazovacie zariadenie so 
schopnosťou zaznamenávať 
a spätne zobrazovať všetky 
zobrazenia 
• Zobrazovací stôl alebo operačný stôl 

určený na použitie s C-ramenom 
• Fluoroskopické zariadenie 
• Zariadenie na digitálnu subtrakčnú 

angiografiu (DSA) 
• Vhodné osobné ochranné pomôcky 

na fluoroskopiu 

Záznam videa 
Elektrický injektor s príslušenstvom 

Angiografické a výmenné katétre 
Rôzne vyhovujúce veľkosti 
(kompatibilné s 0,89 mm [0,035 in]) 
a rôzne dĺžky 

 

Vodiace drôty: Rôzne veľkosti podľa 
preferencie lekára, kompatibilné 
s 0,89 mm (0,035 in) 

 

Kontrastné látky  
Heparinizovaný fyziologický roztok 
a striekačky 

  

Štandardné odporúčania pre liečbu 
pacientov so závažnou alergiou na 
rádiokontrastné látky (napr. 
podanie tekutín, antihistaminík, 
kortikosteroidov, adrenalínu). 

 

Cievne nástroje a príslušenstvo Endovaskulárne príslušenstvo 
• Trojcestné kohútiky 
• Adaptéry Tuohy-Borst 
Voliteľné: 
• Plášte zavádzača s dĺžkou < 35 cm 
• Škála primerane veľkých angioplastických balónikov 

(priemer a dĺžka balónika a dĺžka drieku): 
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Potrebné vybavenie Pomocné vybavenie 
‑ nezodpovedajúce balóniky s priemerom 12 mm na prípadné 
roztiahnutie iliakálneho ramena do spoja aortického telesa, 

‑ nezodpovedajúce balóniky na liečbu s rovnakou veľkosťou 
ako distálny iliakálny priemer, 

‑ zodpovedajúce a nezodpovedajúce balóniky na liečbu 
s rovnakou veľkosťou ako priemer aorty. 

‑ Poznámka: Nezodpovedajúce balóniky s dlhým 
kužeľom/širokým „lemom“ nemusia byť vhodné na použitie 
s touto pomôckou.  

• Škála veľkostí komerčne dostupných stentov 
• Embolizačné pomôcky, ako napríklad cievky 

10.4. Informácie o bezpečnosti v prostredí MR 

Podmienečne bezpečné v prostredí MR 
Podmienečne bezpečné v prostredí MR 
 
Neklinické testovanie vzťahujúce sa na systém brušného stentgraftu Alto™ preukázalo, 
že pomôcka je podmienečne bezpečná v prostredí MR. Pacienta s touto pomôckou 
možno bezpečne skenovať za týchto podmienok: 

• statické magnetické pole 1,5 Tesla a 3,0 Tesla, 
• maximálny priestorový gradient magnetického poľa 4000 gauss/cm (40 T/m),  
• maximálna hlásená priemerná celotelová špecifická miera absorpcie (SAR) 

systému 2 W/kg (normálny prevádzkový režim). 
 
Za vyššie uvedených podmienok skenovania sa očakáva, že systém brušného stentgraftu 
Alto™ spôsobí po 15 minútach nepretržitého skenovania zvýšenie teploty maximálne 
o 2 °C. 
 
Pri neklinickom testovaní má obrazový artefakt spôsobený pomôckou pri zobrazovaní 
pomocou sekvencie impulzov s gradientovým echom a systému MRI 3,0 T rozsah 
približne 5 mm od systému brušného stentgraftu Alto™. 
 
11. Pokyny na použitie 

11.1 Príprava pacienta 
• Všeobecne platí, že sa u pacientov využívajú podobné predoperačné postupy ako pri 

štandardných otvorených reparáciách AAA: pôst, príprava črevného traktu 
a profylaktické antibiotické režimy. Pripravte a zarúškujte pacienta pre otvorený 
chirurgický zákrok na AAA pre prípad, že bude nutná konverzia na otvorenú reparáciu.  
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• Protokol anestézie pacienta použitý pri endovaskulárnom zákroku sa ponecháva na 
uvážení implantujúceho lekára a anesteziológa. Celková, regionálna alebo lokálna 
anestézia v kombinácii so sedáciou pri vedomí sa úspešne využívajú pri 
endovaskulárnych zákrokoch. 

• Vhodné procedurálne zobrazovanie je potrebné na úspešné umiestnenie systému 
brušného stentgraftu Alto do cievy a zaistenie vhodnej apozície arteriálnej steny. 
Na navádzanie, zavedenie, vstrekovanie/tuhnutie výplňového polyméru a pozorovanie 
systému brušného stentgraftu Alto v cieve vždy používajte fluoroskopiu. 
 

11.2. Všeobecné opatrenia pri implantačnom zákroku 
• Nezalamujte zavádzacie katétre. Takýmto postupom sa môžu poškodiť zavádzacie 

katétre a stentgrafty. 
• Počas implantácie sa musí použiť systémová antikoagulácia podľa protokolov 

preferovaných nemocnicou a lekárom. Ak je kontraindikovaný heparín, treba zvážiť 
alternatívny antikoagulant. 

• Minimalizujte manipuláciu so stentgraftom vtlačeným v zavádzacom katétri počas 
prípravy a zavádzania, aby sa znížilo riziko kontaminácie a infekcie. 

• Nepokračujte v zavádzaní vodiaceho drôtu ani zavádzacieho katétra, ak cítite odpor, 
pretože môže dôjsť k poškodeniu cievy alebo zavádzacieho katétra. Prestaňte 
a vyhodnoťte príčinu odporu. Viac informácií nájdete v časti Odpojenie a odstránenie 
katétra aortického telesa. 

• Neúmyselné čiastočné nasadenie alebo migrácia stentgraftu môžu vyžadovať 
chirurgické odstránenie alebo reparáciu. 

 

11.3. Návod na implantáciu a zavedenie 
 
11.3.1 Cievny prístup 
 

1 Pomocou štandardnej intervenčnej techniky zabezpečte bilaterálny prístup. 
2 Umiestnite angiografický katéter suprarenálne z kontralaterálnej strany 

a v prípade potreby vykonajte angiografické posúdenie ciev pacienta. 
3 Identifikujte referenčné pozície pre renálne artérie. 
4 Zaveďte 0,89 mm (0,035 in) vodiaci drôt na ipsilaterálnej strane a vhodne ho 

umiestnite. 
 
11.3.2 Príprava zavádzacieho systému (systémov) 

1 Skontrolujte všetky obaly, či nie sú poškodené alebo nemajú narušenú sterilnú 
bariéru. Ak vidno poškodenie, nahraďte pomôcku za inú. 

2 Pomocou sterilnej techniky odstráňte zavádzací systém zo sterilného obalu 
a položte zavádzací systém do sterilného poľa. 

3 Skontrolujte zavádzací systém; ak je poškodený, pomôcku vymeňte. 
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4 Prepláchnite plášť zavádzacieho systému heparinizovaným fyziologickým 
roztokom pomocou preplachovacieho portu na plášti. Možno budete musieť 
utiahnuť tesnenie ventilu pomocou otočného hemostatického ventilu.  
UPOZORNENIE: Pri aortickom telese sa uistite, že tuba s výplňovým 
polymérom po prepláchnutí plášťa neobsahuje žiadnu kvapalinu. 
Ak identifikujete kvapalinu, vymeňte katéter stentgraftu s aortickým telesom. 

5 Prepláchnite lúmen vodiaceho drôtu heparinizovaným fyziologickým roztokom 
pomocou preplachovacieho portu vodiaceho drôtu na rukoväti. 

6 Nasaďte modrý kryt na port krížového lúmenu.  
 
11.3.3 Zavedenie a nasadenie aortického telesa 

1 Vyberte plášť zavádzača z ipsilaterálneho miesta prístupu (ak sa používa). 
2 Nainštalujte zavádzací systém aortického telesa po vodiacom drôte. 
3 Aktivujte hydrofilný povlak na vonkajšom povrchu zavádzacieho plášťa jemným 

pretretím povrchu heparinizovaným fyziologickým roztokom. 
4 Umiestnite zavádzací systém s preplachovacím portom plášťa a vnorenými 

gombíkmi smerom k ipsilaterálnej strane pacienta. 
5 Pomocou kontinuálneho fluoroskopického sledovania zaveďte zavádzací systém 

do cievy a postupujte, až kým nie sú rádiokontrastné značky aortického telesa asi 
1 cm proximálne k zamýšľanému miestu určenia. 

6 Ak chcete otočiť aortické teleso laterálne, otáčajte celým systémom na zavedenie 
aortického telesa, až kým nie sú obe krátke rádiokontrastné značky 
zavádzacieho systému viditeľné na oboch stranách vodiaceho drôtu 
A ZÁROVEŇ dlhá rádiokontrastná značka zavádzacieho systému nesmeruje 
k ipsilaterálnej strane pacienta.  
 

UPOZORNENIE: Otáčajte celým zavádzacím systémom ako jednotkou. 
Neotáčajte samostatne plášťom katétra ani rukoväťou. Vyhnite sa 
nadmernej manipulácii s katétrom, aby ste zachovali spojenie zavádzacieho 
systému. 

7 Pod fluoroskopickým sledovaním vytiahnite vonkajší plášť zavádzacieho 
systému, kým zaťahovací gombík nenarazí na rukoväť. 

8 Overte, že rádiokontrastné značky aortického telesa sa nachádzajú 
bezprostredne proximálne k miestu určenia. V prípade potreby zavádzací systém 
opatrne premiestnite. 

Ipsilaterálna strana 

Dve krátke značky 

Dlhá značka 
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9 Overte, či je dlhá rádiokontrastná značka zavádzacieho systému stále otočená 
smerom k ipsilaterálnej strane pacienta. V prípade potreby otočte celý zavádzací 
systém aortického telesa. 

10 Zaveďte prvý segment proximálneho stentu (po strednú korunku): otočte prvý 
uvoľňovací gombík stentu o ¼ otáčky proti smeru hodinových ručičiek a potom 
rovnomerne vyťahujte gombík a pripojený drôt z rukoväti. 

11 Odstráňte biely uzáver z portu na vstrekovanie do balónika na rukoväti. Naplňte 
balónik štandardnou zmesou fyziologického roztoku a kontrastnej látky v pomere 
4:1. Dodržiavajte odporúčané objemy napĺňania uvedené v tabuľke nižšie. 
Integrovaný balónik úplne vypustite pomocou podtlaku v plniacej striekačke. 

Priemer 
stentgraftu 
s aortickým 

telesom 

Odporúčaný objem 
naplnenia 

integrovaného 
balónika 

Maximálny objem 
naplnenia 

integrovaného 
balónika 

20 mm 
5 ml 

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

 
VÝSTRAHA: Maximálna koncentrácia kontrastnej látky v roztoku 
v integrovanom balóniku vznikne zmiešaním fyziologického roztoku 
a kontrastnej látky v pomere 4:1. 
VÝSTRAHA: Na napĺňanie integrovaného balónika nikdy nepoužívajte 
vzduch ani žiadne iné plynné médium.  
VÝSTRAHA: Na napĺňanie integrovaného balónika sa odporúča ručné 
vstrekovanie pomocou striekačky. Na napĺňanie integrovaného balónika 
nepoužívajte tlakovú nafukovaciu pomôcku. 
VÝSTRAHA: Integrovaný balónik nenapĺňajte nad maximálny plniaci 
objem. Mohlo by dôjsť k prasknutiu balónika. Nadmerné naplnenie môže 
mať za následok poškodenie cievnej steny a/alebo prasknutie cievy alebo 
poškodenie stentgraftu. 
VÝSTRAHA: Pred umiestnením katétra úplne vypustite integrovaný 
balónik a overte, či je v ňom podtlak zo striekačky. 

12 Nasmerujte C-rameno tak, aby ste zarovnali rádiokontrastné značky implantátu 
a dosiahli ortogonalitu zobrazenia. 

13 Presne umiestnite rádiokontrastné značky implantátu do konečného 
proximálneho miesta určenia. Pomocou kontrastných injekcií podľa potreby 
potvrďte polohu implantátu vo vzťahu k renálnym artériám. 

14 Vytiahnite angiografický katéter von z proximálneho stentu. 
15 Zaveďte zvyšok proximálneho stentu (po proximálnu korunku): otočte druhý 

uvoľňovací gombík stentu o ¼ otáčky proti smeru hodinových ručičiek a potom 
rovnomerne vyťahujte gombík a pripojený drôt z rukoväti. 
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VÝSTRAHA: NEŤAHAJTE zavádzací systém silou po úplnom nasadení 
proximálneho stentu, aby nedošlo k neúmyselnému odpojeniu plniaceho 
konektora polyméru od implantátu. 
VÝSTRAHA: V tejto fáze postupu NEPOUŽÍVAJTE krížový lúmen. Použitie 
krížového lúmenu pred naplnením polymérom môže viesť k úniku polyméru. 

 
11.3.4 Príprava výplňového polyméru 

1 Pomocou sterilnej techniky umiestnite do sterilného poľa súpravu CustomSeal 
a Autoinjektor 2. 

2 Otvorte oba ventily striekačky plniacej súpravy a preneste obsah medzi 
injekčnými striekačkami minimálne 20 úplnými neprerušovanými stlačeniami.  
Poznámka: Pred začatím týchto 20 úplných neprerušovaných stlačení sa vždy 
uistite, že obsah striekačky sa usadil. 
Preneste obsah do striekačky so zelenou páskou (plniaca striekačka) po 
minimálny objem plniacej striekačky uvedený nižšie a zatvorte oba kohútiky. 
Odstráňte trhací prúžok a odpojte plniacu striekačku. 
Poznámka: Ak došlo k strate vzduchu alebo výplňového polyméru z plniacej 
striekačky pred uzavretím kohútikov, nasledujúci minimálny objem výplňového 
polyméru musí zostať v plniacej striekačke, aby sa zabezpečilo úplné naplnenie 
stentgraftu. 

Priemer stentgraftu 
s aortickým telesom 

Objem plniacej 
striekačky 

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

 
Súprava CustomSeal obsahuje štítok, ktorý označuje minimálny objem polyméru 
v striekačke potrebný na riadne naplnenie jednotlivých veľkostí stentgraftu. 
Tieto minimálne objemy by sa mali dodržať, aby sa podarilo vstreknúť celkové 
množstvo výplňového polyméru a aby sa minimalizovalo množstvo výplňového 
polyméru v prípade úniku polyméru. 

3 Keď sa zmiešavanie skončí, zaznamenajte si čas alebo spustite stopky. 
VÝSTRAHA: V prípade výskytu chyby v procese zmiešavania alebo prenosu 
výplňový polymér zlikvidujte. K vstreknutiu výplňového polyméru musí dôjsť 
ihneď po zmiešaní. Ak sa vstreknutie pomocou súpravy CustomSeal oneskorí 
o 2 alebo viac minút, zlikvidujte výplňový polymér. Začnite zmiešavanie 
s novou plniacou súpravou. 
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11.3.5 Vstreknutie výplňového polyméru 
VÝSTRAHA: NEŤAHAJTE zavádzací systém silou po úplnom nasadení 
proximálneho stentu, aby nedošlo k neúmyselnému odpojeniu plniaceho 
konektora polyméru od implantátu. Predčasné odpojenie môže mať za 
následok únik polyméru. 
VÝSTRAHA: Na plnenie stengraftu aortického telesa použite výhradne 
Autoinjektor 2. Ručná injekcia sa nesmie použiť a mohla by poškodiť 
implantát. 
1 Odstráňte odlupovací štítok a odpojte plniacu striekačku od spoja pripájacej 

hadičky. Odstráňte striekačku z podpery striekačky. Odpojte zelený plniaci 
uzáver od portu na vstrekovanie výplňového polyméru na rukoväti katétra. 

 
Súprava CustomSeal                    Distálny koniec zavádzacieho katétra  
 aortického telesa 
 

2 Pripojte plniacu striekačku k portu na vstreknutie polyméru na rukoväti. 
3 Pevne držte naplnenú striekačku v stabilnej polohe a Autoinjektorom 2 tlačte na 

piest. Uistite sa, že Autoinjektor 2 sa nachádza nad „ramenami“ telesa 
striekačky. Autoinjektor 2 otočte o 90 stupňov, aby sa uzamkol (budete počuť 
„kliknutie“). Výplňový polymér začne vypĺňať aortické teleso. 

4 Stiahnite hrot vodiaceho drôtu aortického telesa na rádiokontrastnú značku 
distálne od aortického telesa.  

5 Pomocou fluoroskopie striedavo pozorujte plnenie štepu rádiokontrastným 
výplňovým polymérom. 

UPOZORNENIE: Uistite sa, že na stentgraft s aortickým telesom sa nevyvíja 
žiadny ťah, aby sa tvar stentgraftu zhodoval s prirodzenou anatómiou.  
VÝSTRAHA: Uistite sa, že počas vstrekovania výplňového polyméru nie je 
v aortickom telese prítomný veľmi tuhý drôt, aby sa stentgraft mohol 
prispôsobiť natívnym anatomickým podmienkam. 
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VÝSTRAHA: Počas vstrekovania a tuhnutia výplňového polyméru pozorujte 
zavádzací systém a/alebo striekačku kvôli neúmyselnému odpojeniu alebo 
uvoľneniu/úniku výplňového polyméru do pacienta. Hypotenzia, významný 
distálny pohyb rádiokontrastnej značky a/alebo rýchle vyprázdňovanie 
striekačky s výplňovým polymérom môže signalizovať, že výplňový polymér 
nevypĺňa stentgraft a uniká do pacienta. Ak to spozorujete, okamžite odpojte 
Autoinjektor 2 od striekačky s výplňovým polymérom. 
VÝSTRAHA: Pacienti, u ktorých sa počas plnenia polymérom vyskytnú reakcie 
precitlivenosti (vrátane závažnej alergickej reakcie a/alebo anafylaktoidnej 
reakcie), by sa mali liečiť v súlade so štandardnými odporúčaniami pre liečbu 
pacientov so závažnými alergiami na rádiokontrastné látky (napr. podanie 
tekutín, antihistaminík, kortikosteroidov, adrenalínu). 

11.3.6 Zavedenie a nasadenie kontralaterálneho ramena 
1 Jednotlivé kroky prípravy zavádzacieho systému nájdete v časti Príprava 

zavádzacieho systému (systémov). 
2 Vykonajte kanyláciu kontralaterálneho lúmenu s vodiacim drôtom. Integrovaný 

krížový lúmen v zavádzacom systéme aortického telesa sa môže použiť na 
zjednodušenie procesu pri použití vodiaceho drôtu s maximálnym priemerom 
0,46 mm (0,018 in). 
VÝSTRAHA: Krížový lúmen použite až po vstreknutí výplňového 
polyméru. Použitie krížového lúmenu pred plnením polymérom  
(t. j. v nesprávnom poradí) zvyšuje pravdepodobnosť úniku polyméru. 
UPOZORNENIE: Pred použitím alebo počas použitia integrovaného 
krížového lúmenu sa uistite, že na stentgraft s aortickým telesom sa 
nevyvíja tlak, aby sa stentgraft mohol prispôsobiť natívnym anatomickým 
podmienkam. 
UPOZORNENIE: Ak pri zaťahovaní krížového vodiaceho drôtu 
z ipsilaterálnej strany pociťujete odpor, nevyvíjajte nadmerný ťah. Krížový 
vodiaci drôt sa odstráni, keď sa odpojí a vytiahne katéter aortického 
telesa.  

UPOZORNENIE: Potvrďte kanyláciu portu kontralaterálnej vetvy aortického 
telesa, aby sa zabezpečilo presné umiestnenie kontralaterálneho ramena. 
3 Pomocou zobrazovacích techník vyhľadajte kontralaterálnu vnútornú iliakálnu 

artériu. 
4 Potvrďte vhodnú veľkosť (priemer a dĺžku) iliakálneho ramena vybraného pre 

kontralaterálnu stranu. 
5 Udržiavajte polohu vodiaceho drôtu a odstráňte angiografický katéter a plášť 

zavádzača z kontralaterálneho miesta prístupu (ak sa používa). 
6 Nainštalujte zavádzací systém iliakálneho ramena po vodiacom drôte. Uistite 

sa, že na stentgraft s aortickým telesom sa nevyvíja ťah pred ani počas 
umiestňovania iliakálneho ramena do aortického telesa. 
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7 Pri kontinuálnom fluoroskopickom navádzaní zaveďte zavádzací systém 
iliakálneho ramena do cievneho systému, až kým sa proximálne rádiokontrastné 
značky iliakálneho ramena nenachádzajú medzi 3. (3/4) krúžkom a 
4. (1/2) krúžkom aortického telesa.  

  
8 Uistite sa, že proximálne a distálne rádiokontrastné značky iliakálneho ramena 

sú na vhodných miestach a že iliakálne rameno je v kontralaterálnom lúmene 
stentgraftu s aortickým telesom. Nezávisle od dĺžky by sa mala medzi 
iliakálnym ramenom a stentgraftom s aortickým telesom použiť 35 mm záchytná 
zóna (prekrytie). Požadovanú dĺžku môžete vypočítať pomocou Tabuľky 23 
(Rozmery iliakálneho ramena Ovation iX) v časti 9.1 (Rozmery a konfigurácie 
stentgraftov). Nameraná vzdialenosť od najnižšieho ostia obličky po 
hypogastrickú artériu predstavuje celkovú liečiteľnú dĺžku. Sčítaním dĺžky 
prekrytej aortickým telesom a dĺžky prekrytej vybraným iliakálnym ramenom 
a odčítaním prekrytia (35 mm) získate celkovú dĺžku prekrytú pomôckou. 
Celková dĺžka prekrytého úseku by nemala byť väčšia ako celková dĺžka 
liečiteľného úseku. 

9 Zatiahnite plášť a nasaďte iliakálne rameno, pričom udržiavajte rukoväť katétra 
na mieste.  

10 Udržiavajte pozíciu plášťa a zatiahnite rukoväť katétra tak, aby ste umiestnili 
hrot na koniec vonkajšieho plášťa zavádzacieho systému. 

11 Použitie integrovaného plášťa: Celý zavádzací systém presuňte do 
požadovanej polohy, pričom udržiavajte polohu vodiaceho drôtu. Zatiahnutím 
rukoväti vyberte katéter z vonkajšieho plášťa. V prípade potreby pootočte 
hemostatickým ventilom pre zachovanie hemostázy.  
Prípadne odstráňte z cievneho systému celý zavádzací systém. 

 
11.3.7 Odpojenie a odstránenie katétra aortického telesa 

1 Odpojte Autoinjektor 2 od striekačky najmenej 14 minút po dokončení 
zmiešavania výplňového polyméru. Autoinjektor 2 pri tom držte pevne, aby ste 
dokázali ovládať jeho silu po uvoľnení z ramien striekačky. 
VÝSTRAHA: Neodpájajte zavádzací systém pred uplynutím určeného času 
(14 minút), aby sa zabránilo možnému uvoľneniu výplňového polyméru.  
UPOZORNENIE: U pacientov s centrálnou telesnou teplotou nižšou ako 
35 °C môže byť potrebné predĺžiť čas pred odpojením aspoň o ďalšiu 
minútu na každý stupeň pod teplotou 35 °C. 
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POZNÁMKA: Odpojenie pred uplynutím minimálneho odporúčaného času 
v prípade nízkej telesnej teploty pacienta môže viesť k úniku polyméru. 

2 Opätovne zasuňte vodiaci drôt aortického telesa. 
3 Na zlepšenie apozície tesniaceho krúžku k stene cievy sa môže použiť 

integrovaný balónik nasledujúcim spôsobom: 
 
S použitím fluoroskopie umiestnite rádiokontrastné značky integrovaného 
balónika proximálne voči primárnemu tesniacemu krúžku aortického telesa 
a distálne voči sekundárnemu krúžku. 

  
Naplňte integrovaný balónik štandardnou zmesou fyziologického roztoku 
a kontrastnej látky v pomere 4:1. Dodržiavajte odporúčané objemy napĺňania 
uvedené v tabuľke nižšie. Integrovaný balónik úplne vypustite pomocou 
podtlaku v plniacej striekačke.  
 

Priemer stentgraftu 
s aortickým telesom 

Maximálny objem naplnenia 
integrovaného balónika 

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

 
VÝSTRAHA: Maximálna koncentrácia kontrastnej látky v roztoku 
integrovaného balónika je zmes fyziologického roztoku a kontrastnej látky 
v pomere 4:1. 
VÝSTRAHA: Na napĺňanie integrovaného balónika nikdy nepoužívajte 
vzduch ani žiadne iné plynné médium.  
VÝSTRAHA: Na napĺňanie integrovaného balónika sa odporúča ručné 
vstrekovanie pomocou striekačky. Na napĺňanie integrovaného balónika 
nepoužívajte tlakovú nafukovaciu pomôcku. 
VÝSTRAHA: Integrovaný balónik nenapĺňajte nad maximálny plniaci objem. 
Mohlo by dôjsť k prasknutiu balónika. Nadmerné naplnenie môže mať za 
následok poškodenie cievnej steny a/alebo prasknutie cievy alebo 
poškodenie stentgraftu. 
VÝSTRAHA: Pred umiestnením katétra úplne vypustite integrovaný 
balónik a overte, že je v ňom podtlak zo striekačky. 
VÝSTRAHA: Integrovaný balónik udržiavajte vo vnútri štepu. Napĺňanie 
integrovaného balónika mimo štepu môže viesť k poškodeniu alebo 
prasknutiu cievy. 
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UPOZORNENIE: Manipuláciu a napĺňanie balónika neustále sledujte 
pomocou fluoroskopie. 
UPOZORNENIE: Ak dôjde k strate tlaku v balóniku a/alebo prasknutiu 
balónika, vypustite balónik a pokračujte v postupe odpojenia a vytiahnutia 
katétra. 
UPOZORNENIE: Balónik sa neodporúča napĺňať skôr ako 14 minút po 
dokončení finálnej zmesi posledného zmiešavania polyméru. Napĺňanie 
balónika pred uplynutím 14 minút by mohlo poškodiť tesniaci krúžok. 
 

4 Uvoľnite katéter z aortického telesa: otočte (tretí) uvoľňovací gombík štepu o ¼ 
otáčky proti smeru hodinových ručičiek a potom plynulo vyťahujte gombík 
a pripojený drôt z rukoväti. 

5 Za použitia fluoroskopie opatrne vytiahnite vnútorný katéter. Rádiokontrastná 
značka na lúmene vodiaceho drôtu sa musí vzdialiť od stentgraftu.  
VÝSTRAHA: V prípade, že počas odpájania katétra pocítite odpor, 
PRESTAŇTE. Uistite sa, že katéter sa uvoľnil z aortického telesa pomocou 
uvoľňovacieho gombíka štepu (tretí uvoľňovací gombík). Ak pretrvávajú 
problémy s odpájaním katétra, overte, či sa katéter nezachytáva 
o suprarenálny stent. Po potvrdení sa integrovaný plášť dá použiť ako 
„opora“ na stabilizáciu aortického telesa. 
Ak pri zatiahnutí hrotu pociťujete odpor, podoprite 1. krúžok ipsilaterálnej 
vetvy plášťom aortického telesa. Pred spojením hrotu so špičkou plášťa 
zatiahnite plášť o 2 cm, aby sa plniaci port nestlačil o plášť/hrot. 

6 Zatiaľ čo udržujete pozíciu vodiaceho drôtu, mierne zatiahnite plášť a potom 
potiahnite rukoväť katétra, aby ste opätovne nasadili hrot na koniec vonkajšieho 
plášťa zavádzacieho systému. Na prekonanie odporu by mala postačovať 
rotácia katétra. 

7 Použitie integrovaného plášťa: Celý zavádzací systém presuňte do 
požadovanej polohy, pričom udržiavajte polohu vodiaceho drôtu. Zatiahnutím 
rukoväti vyberte katéter z vonkajšieho plášťa. V prípade potreby pootočte 
hemostatickým ventilom pre zachovanie hemostázy.  
 
Prípadne odstráňte z cievneho systému celý zavádzací systém.  

 
11.3.8 Zavedenie a nasadenie ipsilaterálneho ramena 

1 Jednotlivé kroky prípravy zavádzacieho systému nájdete v časti Príprava 
zavádzacieho systému (systémov). 

2 Postupujte podľa zodpovedajúcich procedurálnych krokov pre nasadenie 
ipsilaterálneho ramena, ako sa popisuje vyššie v časti Zavedenie a nasadenie 
kontralaterálneho ramena. 
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11.3.9 Dokončenie nasadenia 
1 Overte vylúčenie aneuryzmy. Vykonajte angiografiu od proximálneho 

k distálnemu miestu určenia. 
2 Aj keď sa to v rámci procesu implantácie nevyžaduje, na zlepšenie vylúčenia 

aneuryzmy alebo na zlepšenie lúmenu stentgraftu sa môžu použiť angioplastické 
balóniky vhodných rozmerov (priemer zodpovedá veľkosti cievy). 
VÝSTRAHA: Je dôležité zvoliť veľkosti balónikov presne a nenapĺňať ich 
v stentgrafte nadmerne. Dôsledne dodržiavajte parametre napĺňania od 
výrobcu balónika uvedené na štítku produktu. 
• Balónikové katétre a ďalšie prídavné pomôcky pripravte na použitie podľa 

návodu výrobcu na použitie produktu.  
• Spojenie iliakálneho ramena/aortického telesa: Spojenie možno balónikovať 

pomocou 12 mm nezodpovedajúceho balónika naplneného na najviac 5 atm. 
Na tomto mieste možno použiť techniku „kissing baloon“ (bozkávanie balónika). 

• Distálna iliakálna artéria: Oblasť možno balónikovať pomocou 
nezodpovedajúceho balónika s rovnakým priemerom ako distálny iliakálny 
priemer. 

VÝSTRAHA: Nebalónikujte spojenie iliakálneho ramena/aortického telesa 
ani distálnu iliakálnu artériu vyhovujúcim balónikom. 
Po odstránení angiografického katétra (ak je prítomný) sa môže proximálne 
aortické teleso balónikovať pred odstránením zavádzacieho systému 
s vyhovujúcim balónikom rovnakého priemeru ako priemer proximálnej aorty. 
Nezodpovedajúci balónik sa dá použiť v aortickom telese až po vybratí 
zavádzacieho systému. Aortické teleso možno premodelovávať pomocou 
balónika až do 40 minút po dokončení zmiešavania polyméru súpravou 
CustomSeal.  
UPOZORNENIE: Balónik sa neodporúča napĺňať skôr ako 14 minút po 
dokončení finálnej zmesi posledného zmiešavania polyméru. Napĺňanie 
balónika pred uplynutím 14 minút môže vytvoriť tlak postačujúci na 
poškodenie tesniaceho krúžku a môže spôsobiť únik polyméru.  
 

3 Ak nie sú nutné žiadne iné zásahy a overilo sa vylúčenie aneuryzmy, odstráňte 
angiografický katéter a udržiavajte vodiaci drôt na mieste. Ak je nutné predĺženie 
iliakálneho ramena, pokračujte v zavádzaní a nasadení iliakálneho predĺženia 
podľa postupu nižšie. 

4 Odstráňte vodiace drôty a plášte zavádzača. Uzatvorte cievny prístup. 
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11.3.10 Zavedenie a nasadenie iliakálneho predĺženia 
1 Pomocou rádiokontrastných značiek na distálnom konci iliakálneho ramena ako 

cieľa a použitím štandardných endovaskulárnych techník vykonajte kanyláciu 
lúmenu iliakálneho ramena vodiacim drôtom (v prípade potreby). 

2 Stanovte požadovanú veľkosť predĺženia. Ak ide o 20 mm a menej, odporúča sa 
použiť rovné distálne predĺženie. V tabuľke nižšie nájdete priemery rovných 
distálnych predĺžení (Veľkosť iliakálneho predĺženia, dĺžka 45 mm) odporúčaných 
na použitie s každým distálnym priemerom iliakálneho ramena.  
 

 Veľkosť iliakálneho predĺženia 
(rovné, dĺžka 45 mm) 

10 12 14 16 18 22 28 

Distálny 
priemer 

iliakálneho 
ramena 

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 

 Maximálne dovolené predĺženie 20 mm 
 

3 Ak chcete použiť iliakálne rameno ako predĺženie, postupujte podľa tabuľky 
nižšie. Podľa distálneho priemeru iliakálneho ramena a požadovanej veľkosti 
predĺženia vyberte primeranú dĺžku predlžovacieho komponentu. 
 

Distálny priemer 
iliakálneho ramena 

(mm) 

Požadovaná 
veľkosť 

predĺženia (mm) 

Dĺžka 
predlžovacieho 

komponentu (mm) 

10 
12 

Maximálne 50 80 
51 – 70 100 
71 – 90 120 

91 – 110 140 
111 – 130 160 

14 
16 
18 
22 
28 
 

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

* Priemer predĺženia musí byť ≥ distálny priemer iliakálneho ramena 
 

4 Pripravte zavádzací systém iliakálneho predĺženia podľa opisu v časti Príprava 
zavádzacieho systému (systémov). 
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5 Udržiavajte polohu vodiaceho drôtu, zatiaľ čo odstraňujete angiografický katéter 
a plášť zavádzača z miesta prístupu (ak sa používajú). 

6 Nainštalujte zavádzací systém iliakálneho predĺženia po vodiacom drôte. Uistite 
sa, že na stentgraft s aortickým telesom sa nevyvíja ťah pred ani počas 
umiestňovania iliakálneho predĺženia. 

7 Zaveďte zavádzací systém do cievy, až kým distálna rádiokontrastná značka 
predĺženia nie je zarovnaná s distálnym cieľom. Pomocou kontinuálneho 
fluoroskopického sledovania kontrolujte správne umiestnenie stentgraftu. 

8 Overte správnosť umiestnenia predĺženia vzhľadom na iliakálne rameno a cievu.  
 

 
9 Stiahnite plášť a zaveďte stentgraft, pričom udržiavajte rukoväť katétra na 

mieste. 
10 Zatiaľ čo udržiavate vodiaci drôt na mieste, stabilizujte plášť a potiahnite rukoväť 

katétra, aby sa hrot usadil na konci vonkajšieho plášťa zavádzacieho systému. 
11 Použitie integrovaného plášťa: Celý zavádzací systém presuňte do požadovanej 

polohy, pričom udržiavajte polohu vodiaceho drôtu. Zatiahnutím rukoväti vyberte 
katéter z vonkajšieho plášťa. V prípade potreby pootočte hemostatickým ventilom 
pre zachovanie hemostázy.  
Prípadne odstráňte z cievneho systému celý zavádzací systém. 

12 Zaveďte a naplňte nezodpovedajúci balónik primeranej veľkosti v oblasti 
prekrytia. Pri výbere veľkosti, príprave a použití balónikov postupujte podľa 
metódy odporúčanej výrobcom. 

13 Znovu vložte angiografický katéter a zaveďte ho do suprarenálnej aorty. 
Vykonajte angiografiu úplného nasadenia, ako sa popisuje vyššie. 

 
12. Odporúčania ku kontrolnému zobrazovaniu 
Spoločnosť Endologix odporúča nasledovný zobrazovací plán (Tabuľka 26) pre 
pacientov liečených systémom brušného stentgraftu Alto. Vhodné sledovacie 
zobrazovanie a zobrazovacie modality pre konkrétneho pacienta sú na zodpovednosti 
lekára.  
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Tabuľka 26: Odporúčaný zobrazovací plán pre pacienta 
 Kontrastné rozšírené 

špirálové CT* 
Brušné  
RTG** 

Pred zákrokom (východiskové) X  
Pred prepustením  X 
Po 1 mesiaci X X 
Po 6 mesiacoch X X 
Po 12 mesiacoch (potom každoročne) X X 

*  Brušné/panvové. Slúži na posúdenie fixácie štepu, deformácie, apozície k stene cievy na proximálnom 
a distálnom mieste fixácie, migrácie stentgraftu, priechodnosti stentgraftu, veľkosti AAA, oklúzie 
cievnych vetiev a endoleaku (vrátane zdroja a typu, ak je prítomný). 

** AP, laterálny, ľavý šikmý a pravý šikmý pohľad. Slúži na posúdenie prítomnosti fraktúry stentu. 
Kvôli posúdeniu pomôcky sa uistite, že na snímkach sa nachádza celá pomôcka. 
Pacienti sa musia poučiť o dôležitosti dodržiavania odporúčaného plánu sledovania počas prvého roka 
a potom každoročne. U niektorých pacientov môže byť podľa klinického hodnotenia potrebné častejšie 
sledovanie. 

 

12.1. Nekontrastné CT 
U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo tých, ktorí sú alergickí na kontrastnú látku, 
možno zvážiť použitie špirálového CT bez kontrastnej látky na posúdenie fixácie 
stentgraftu, deformácie, apozície k cievnej stene na proximálnom a distálnom mieste 
fixácie, migrácie stentgraftu a veľkosti AAA s meraním priemeru a objemu. 
 

12.2. Duplexná sonografia 
U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo tých, ktorí sú alergickí na kontrastnú látku, 
možno na posúdenie veľkosti AAA s priemerom, endoleakmi a oklúziou stentgraftu 
a stenózou zvážiť použitie farebnej duplexnej sonografie. Ak existujú obavy týkajúce sa 
zobrazovania kalcifikovaných oblastí, miest fixácie alebo vonkajšej steny vaku 
aneuryzmy, môže byť potrebné prídavné CT bez kontrastnej látky. 
 

12.3. MRI alebo MRA 
U pacientov s poruchou funkcie obličiek, t.j. nedostatočnou funkciou obličiek, možno tiež 
zvážiť zobrazovanie alebo angiografiu magnetickou rezonanciou (MRI, MRA) 
v zariadeniach, ktoré majú odborné znalosti v tejto oblasti. Pozorovať možno artefakty 
súvisiace so stentom a pri zabezpečovaní primeraného zobrazenia vonkajšej steny 
aneuryzmy na posúdenie veľkosti AAA treba postupovať opatrne. Meranie objemu môže 
pomôcť, ak sa aneuryzma jasne nezmenšuje. Ak existujú obavy týkajúce sa zobrazovania 
kalcifikovaných oblastí, miest fixácie alebo vonkajšej steny vaku aneuryzmy, môže byť 
potrebné prídavné CT bez kontrastnej látky. Konkrétne informácie o MRI sa nachádzajú 
v časti 10.4. 
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Spoločnosť Endologix na rekonštrukciu odporúča dáta kontrastného rozšíreného 
špirálového CT. Požiadavky sú uvedené v Tabuľke 27. 
Počas skenovania treba zabrániť pohybu pacienta. Ak je to možné, vyhnite sa skenovaniu 
iných objektov, ako je pacient, v zobrazovacom poli. Počas skenovania nemeňte polohu 
pacienta, výšku stola ani zobrazovacie pole. Ak sa pacient pohne, zopakujte celú štúdiu. 
 

Tabuľka 27: Požiadavky na špirálové CT 
 Minimálny protokol Protokol s vysokým rozlíšením 

(odporúča sa) 
Režim 
skenovania 

Helikálny Helikálny 

Parametre 
skenovania 

110 – 140 kVp, Auto mAs alebo 
170 – 400 mA čas skenovania 
0,5 s 

110 – 140 kVp, Auto mAs alebo 
170 – 400 mA čas skenovania 
0,5 s 

Hrúbka rezu 3 mm 0,625 – 2 mm 
Interval rezov 3 mm 0,625 – 2 mm 
„Pitch“ faktor 0,984:1 0,984:1 
Horný rozsah 
AAA 

2 cm nad začiatkom celiakálnej 
artérie 

2 cm nad začiatkom celiakálnej 
artérie 

Dolný rozsah 
AAA 

Pred operáciou: Malý 
trochanter stehennej kosti 
vrátane femorálnych bifurkácií 
Po operácii: Minimálne 2 cm 
distálne od začiatku najnižšej 
hypogastrickej artérie 

Pred operáciou: Malý trochanter 
stehennej kosti vrátane 
femorálnych bifurkácií 
Po operácii: Minimálne 2 cm 
distálne od začiatku najnižšej 
hypogastrickej artérie 

Kontrastná látka Štandardná podľa 
rádiologického oddelenia 

Štandardná podľa rádiologického 
oddelenia 

Objem 80 ml kontrastnej látky so 40 ml 
fyziologického roztoku na 
preplachovanie alebo 
štandardný objem kontrastnej 
látky s fyziologickým roztokom 
na preplachovanie podľa 
rádiologického oddelenia 

80 ml kontrastnej látky so 40 ml 
fyziologického roztoku na 
preplachovanie alebo štandardný 
objem kontrastnej látky 
s fyziologickým roztokom na 
preplachovanie podľa 
rádiologického oddelenia 

Rýchlosť 4 ml/s 4 ml/s 
Oneskorenie 
skenovania 

ROI – prah 90 – 100 HU v aorte ROI – prah 90 – 100 HU v aorte 

Zobrazované 
pole 

Veľké teleso Veľké teleso 

Rekonštrukčný 
algoritmus 

Štandardný Štandardný 
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13. Registrácia pomôcky 
• Implantačná karta pomôcky: Táto karta obsahuje informácie o lekárovi, 

stentgrafte a nemocnici. Lekári by mali vyplniť túto kartu a poučiť pacienta, aby ju 
mal stále pri sebe. Pacient musí kartu predložiť pri každej návšteve iného lekára, 
obzvlášť pri ďalších diagnostických zákrokoch (napr. zobrazovanie MR). 
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14. Slovník symbolov 

 Kód šarže 

 Dátum spotreby 

 
Obsah 

 Nepyrogénne 

 
e-IFU 

Prečítajte si návod na použitie, https://www.e-labeling.eu  

 
Podmienečne bezpečné v prostredí MR 

 Nepoužívajte opakovane 

 
Nesterilizujte opakovane 

 
Uchovávajte v suchu 

 Nepoužívajte, ak je balenie poškodené 

 Sterilizované etylénoxidom 

 Sterilizované pomocou žiarenia 

 

Pred odpojením katétra aortického telesa musí uplynúť 
najmenej 14 minút od zmiešania výplňového polyméru 

 Autorizovaný zástupca pre Európske spoločenstvo 

 Výrobca 

 Vnútorný priemer zavádzacieho systému 

 Vonkajší priemer zavádzacieho systému 

POLYMER Vedenie s výplňovým polymérom 

BALLOON Plniace vedenie integrovaného balónika 

 
Maximálny objem naplnenia 

 
Vyžiadajte si tlačenú kópiu 

2
STERILIZE
2

STERILIZE
2

STERILIZE

OD 

ID 

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

3910 Brickway Blvd. 
Santa Rosa, CA 95403 

USA 
(+1) 707.543.8800 

 

 Autorizovaný zástupca: 
Endologix International Holdings B.V 

Europalaan 30 
5232 BC ’s – Hertogenbosch 

Holandsko 
 
 

© 2021 Endologix LLC. Všetky práva vyhradené. 
 
 
 

Informácie o príslušných patentoch nájdete na stránke www.endologix.com/patents 
 
 

 

http://www.endologix.com/

	1. Opis pomôcky
	1.1. Implantát so stentgraftom Alto™
	1.2. Zavádzací systém
	1.3. Súprava s polymérovou výplňou (CustomSeal™) a Autoinjektor 2
	1.4. Špecifické anatomické aspekty systému brušného stentgraftu Alto™

	2. Indikácie použitia
	3. Kontraindikácie
	4. Výstrahy a bezpečnostné opatrenia
	4.1. Všeobecné informácie
	4.2. Výber pacienta a pomôcky
	4.3. Pred implantáciou a počas implantácie
	4.4. Informácie o polymére
	4.5 Plán liečby a následných opatrení

	5. Nežiaduce udalosti
	5.1. Známe/možné nežiaduce udalosti
	5.2. Nahlasovanie incidentov

	6. Súhrn klinických informácií
	6.1 Klinická štúdia systému brušného stentgraftu Alto™ (referenčný identifikátor ClinicalTrials.gov: NCT02949297).
	6.1.1 Koncový bod
	6.1.2 Veľkosť vzorky
	6.1.3 Ďalšie hodnotenia
	6.1.4 Skríning a zaradenie pacientov do štúdie
	6.1.4.1 Pacienti


	6.2 Výsledky štúdie
	6.2.1 Dodržiavanie plánu účastníkmi a následné sledovanie
	6.2.2 Demografické skupiny v štúdii
	6.2.3 Východisková zdravotná anamnéza
	6.2.4 Východiskové cievne charakteristiky
	6.2.5 Implantované/používané pomôcky
	6.2.6 Informácie o akútnych zákrokoch
	6.2.7 Výsledky štúdie: Súvisiace s bezpečnosťou
	6.2.7.1 Hlavné nežiaduce udalosti (MAE) počas 365 dní
	6.2.7.2 Úmrtnosť zo všetkých príčin počas 365 dní

	6.2.8 Výsledky štúdie: Účinnosť
	6.2.8.1 Úspešnosť liečby
	6.2.8.2 Technický úspech
	6.2.8.3 Integrita pomôcky
	6.2.8.4 Migrácia
	6.2.8.5 Endoleak
	6.2.8.6 Zväčšenie AAA
	6.2.8.7 Priechodnosť stentgraftu
	6.2.8.8 Tromboembolické príhody
	6.2.8.9 Prechod na otvorenú reparáciu počas 12 mesiacov
	6.2.8.10 Sekundárne zákroky



	7. Výber pacienta a liečba
	7.1. Individualizácia liečby
	7.2. Veľkosti brušných stentgraftov Alto™

	8. Informácie o poradenstve pre pacientov
	9. Spôsob dodania
	9.1 Rozmery a konfigurácie stentgraftov
	9.2 Informácie o sterilnosti

	10. Informácie o použití pre lekára
	10.1. Vyškolenie lekára
	10.2. Kontrola pred použitím
	10.3. Potrebné pomôcky a materiál
	10.4. Informácie o bezpečnosti v prostredí MR

	11. Pokyny na použitie
	11.1 Príprava pacienta
	11.2. Všeobecné opatrenia pri implantačnom zákroku
	11.3. Návod na implantáciu a zavedenie
	11.3.1 Cievny prístup
	11.3.2 Príprava zavádzacieho systému (systémov)
	11.3.3 Zavedenie a nasadenie aortického telesa
	11.3.4 Príprava výplňového polyméru
	11.3.5 Vstreknutie výplňového polyméru
	11.3.6 Zavedenie a nasadenie kontralaterálneho ramena
	11.3.7 Odpojenie a odstránenie katétra aortického telesa
	11.3.8 Zavedenie a nasadenie ipsilaterálneho ramena
	11.3.9 Dokončenie nasadenia
	11.3.10 Zavedenie a nasadenie iliakálneho predĺženia


	12. Odporúčania ku kontrolnému zobrazovaniu
	12.1. Nekontrastné CT
	12.2. Duplexná sonografia
	12.3. MRI alebo MRA

	13. Registrácia pomôcky
	14.
	14. Slovník symbolov

