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1.
Popis prostředku
Systém břišního stentgraftu Alto™ je endovaskulární prostředek, který se zavádí
nízkoprofilovým katétrem a slouží k léčbě aneurysmat břišní aorty (AAA). Stentgraft je
navržen tak, aby zarovnal poškozený cévní systém, a slouží jako endovaskulární vedení
izolující aneurysma od toku krve pod vysokým tlakem, čímž snižuje riziko prasknutí.
Sentgraft je modulární konfigurace sestávající podle potřeby z částí aortálního těla, kmenů
a. iliaca a prodloužení a. iliaca (obrázek 1).
Systém břišního stentgraftu Alto™ zahrnuje:
• stentgraft aortálního těla a zaváděcí katétr,
• stentgrafty kmenů a. iliaca Ovation iX™ a zaváděcí katétry,
• stentgrafty prodloužení a. iliaca Ovation iX™ a zaváděcí katétry (jsou-li potřeba),
• souprava polymerní výplně CustomSeal™,
• automatický injektor 2.

Obrázek 1: Schéma systému břišního stentgraftu Alto™
Systém břišního stentgraftu Alto™ obsahuje následující základní úpravy v současnosti
schváleného systému břišního stentgraftu Ovation iX:
•
•
•

umístění prstencovitého těsnění 7 mm pod renálními tepnami,
začlenění integrovaného balónu a
použití automatického injektoru 2 s nižším tlakem.

Úpravy byly provedeny na základě zpětné vazby od uživatelů systému Ovation iX
a zachovávají základní konstrukční a technologické vlastnosti platformy Ovation založené
na polymeru.

1.1. Stentgraftový implantát Alto™
Aortální tělo
Aortální tělo se skládá z proximálního stentu pro suprarenální fixaci a nízkoprůchodného
polytetrafluorethylenového (PTFE) štěpu spojeného pomocí samostatných nástavců
a upevňovacích cívek, jak je znázorněno na obrázku 2. Holý proximální stent je navržen
s 8 kotvami, které pomáhají fixovat prostředek ke stěně aorty. Pro umístění se stent
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nachází ve svinutém stavu uvnitř katétru. Po uvolnění ze svinutého stavu se stent rozvine
a opře se o cévní stěnu.

Obrázek 2: Obrázek stentgraftu pro aortální tělo Alto™

V tabulce 1 níže naleznete odkaz na materiály stentgraftu pro aortální tělo Alto™.
Tabulka 1: Materiály stentgraftu pro aortální tělo
Komponenta implantátu

Materiál

Štěp

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Port injekční podání polymeru

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Proximální stent

Slitina niklu a titanu (nitinol)

Samostatné nástavce

Slitina niklu a titanu (nitinolu) s fluorovaným
ethylenpropylenem (FEP)

Rentgenkontrastní značky (přídavné cívky)

Slitina niklu a titanu (nitinol)

Nitinolový proximální stent je rentgenkontrastní. Rentgenkontrastní značky (přídavné
cívky) se nacházejí v blízkosti proximálního okraje štěpu. Rentgenkontrastní značky
pomáhají při zavádění prostředku do správné polohy v blízkosti renálních artérií.
Polymerová výplň je rentgenkontrastní a umožňuje vizualizaci kanálků polymerové výplně
po naplnění štěpu. Obrázek 3 ukazuje umístění rentgenkontrastních značek v stentgraftu
aortálního těla Alto™.
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Položka

Značka

Materiál

1

Připojení stentu ke štěpu
na límci

Nitinolový drát
a nitinolový stent

2

Průběžná značka
polymerem naplněného
primárního prstencového
těsnění (tekutý a vytvrzený)

Chemie
rentgenkontrastních
polymerních výplní

3

Průběžná značka
polymerem naplněného
sekundárního
prstencového těsnění
(tekutý a vytvrzený)

Chemie
rentgenkontrastních
polymerních výplní

4

Polymerem plněné
výplňové kanály (tekutý
a vytvrzené) průběžná
značka

Chemie
rentgenkontrastních
polymerních výplní

5

Průběžná značka
polymerem naplněného
podpůrného prstencového
těsnění kmene (tekutý
a vytvrzený)

Chemie
rentgenkontrastních
polymerních výplní

Obrázek 3: Umístění rentgenkontrastních značek v stentgraftu aortálního těla Alto™

Aby se utěsnil proximální konec štěpu a poskytla se podpora koncovkám aortálního těla,
do kterých jsou zavedeny kmeny a. iliaca, tělo štěpu obsahuje síť nafukovacích kanálů
a prstenců, které jsou vyplněny kapalným rentgenkontrastním polymerem (viz obrázek 3
výše) který během postupu nasazení ztuhne. Štěp má plnicí port, který připojuje plnicí
síť štěpu k zaváděcímu katétru. Obrázek 4 níže ukazuje prostředek s proximálním
prstencovým těsněním v aortě. Aortální tělo se dodává v pěti velikostech proximálních
prstencových těsnění: 20, 23, 26, 29 a 34 mm. Zatímco průměr těla aorty se u jednotlivých
modelů výrobků liší, délka kmene (40 mm), délka koncovek (35 mm na ipsilaterální straně
a 40 mm na kontralaterální straně), stejně jako distální vnitřní průměry koncovek (11 mm)
jsou konstantní. Vzhledem k těsnicí vlastnosti prostředku je volba velikosti unikátní a je
podrobněji popsána v části 7.2 (Velikosti břišního stentgraftu Alto™).
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Obrázek 4: Stentgraft aortálního těla Alto™ v aortě

Kmen/prodloužení a. iliaca
Kmeny a prodloužení a. iliaca sestávají z nitinolového stentu obaleného PTFE o nízké
permeabilitě. Na tyto materiály lze nalézt reference v tabulce 2 níže. Kmeny a. iliaca se
zavádí do koncovek aortálního těla. Rentgenkontrastní značky umožňují lékaři během
zavádění pomocí katétru vizualizovat příslušné překrývání kmene a. iliaca a aortálního těla
nebo prodloužení a. iliaca a kmene a. iliaca. Velikost překrytí, která je vhodná pro každou
kombinaci prostředku, lze nalézt v kroku 3 oddílu 11.3.10, Vložení a rozvinutí prodloužení
a. iliaca. Rentgenkontrastní značky jsou na stentgraftu umístěny na stejném místě jak pro
prodloužení a. iliaca, tak i pro kmene a. iliaca., jak je znázorněno na obrázku 5.
Radiální síla stentu zajišťuje fixaci a utěsnění rozhraní mezi aortálním tělem a oběma
kmeny a. iliaca, mezi kmenem a. iliaca a prodloužením a. iliaca a mezi kmenem/
prodloužením a. iliaca a místem uložení ve vlastní a. iliaca. Kmeny a. iliaca jsou
k dispozici v 7 různých distálních průměrech (10, 12, 14, 16, 18, 22, 28 mm) a 5 různých
délkách (80, 100, 120, 140, 160 mm). Proximální část kmene a. iliaca má konstantní
průměr 14 mm. K dispozici jsou prodloužení a. iliaca s konstantní délkou 45 mm a stejnými
7 distálními průměry kmene a. iliaca. Volba velikosti kmene a. iliaca a prodloužení a. iliaca
jsou podrobněji popsány v části 7.2 (Velikosti břišního stentgraftu Alto™).
Tabulka 2: Materiály stentgraftů kmene a. iliaca a prodloužení a. iliaca
Komponenta implantátu

Materiál

Štěp

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Stent a nástavce

Slitina niklu a titanu (nitinol)

Rentgenkontrastní značky

Slitina platiny a iridia

5

Stentgrafty kmene a. iliaca

Stentgrafty prodloužení a. iliaca
Položka
3

4

Značka
Proximální značka(y)
kmene / prodloužení
a. iliaca
Distální značka(y)
kmene / prodloužení
a. iliaca

Materiál
Slitina platiny
a iridia
Slitina platiny
a iridia

Obrázek 5: Umístění rentgenkontrastních značek na stentgraftech kmene / prodloužení a. iliaca

1.2. Zaváděcí systém
Aortální tělo, kmeny a. iliaca a prodloužení a. iliaca jsou předem vloženy do zaváděcích
katetrů, což usnadňuje zavedení systému do vstupní cévy, jak je znázorněno na
obrázcích 6–7. Všechny zaváděcí katétry mají lumina pro použití s vodicím drátem 0,035”
(0,89 mm). Usnadňuje to přístup a zavedení. Vnější pouzdra jsou potažena hydrofilní
vrstvou. Existují dvě varianty zaváděcího systému: jedna pro stentgraft pro aortální tělo
(obrázek 6) a druhá pro kmeny/prodloužení a. iliaca (obrázek 7). Oba systémy umožňují
vyjmutí vnitřního katétru přes vnější pouzdro, přičemž vnější pouzdro a integrovaný
hemostatický ventil zůstávají v cévě, aby se usnadnilo zavedení pomocných prostředků.

Obrázek 6: Schematický nákres zaváděcího katétru aortálního těla – systém břišního stentgraftu Alto™
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Obrázek 7: Schematický nákres zaváděcího katétru kmene/prodloužení a. iliaca Ovation iX

Aortální tělo se zavádí pomocí zaváděcího katétru pro aortální tělo (obrázek 6), který má
pracovní délku přibližně 60 cm a vnější průměr pláště 15 Fr (vnitřní průměr 13 Fr). Katétr
je připojen k distálním ramenům aortálního těla. Během zavádění stentgraftu aortálního
těla se prostředek nejprve umístí do vhodné polohy a poté se pouzdro zatáhne zpět.
Proximální stent se rozvijí pomocí knoflíků pro uvolnění stentu na rukojeti a k usnadnění
otevření štěpu se používá integrovaný balónek. Poté se přes plnicí konektorový port
zavede plnicí polymer. Použije se k tomu automatický injektor 2.
Kontralaterální a ipsilaterální kmeny a. iliaca se zavádí a rozvinují přes zaváděcí katétry
kmene a. iliaca (obrázek 7). Katetry pro kmeny a. iliaca mají pracovní délku přibližně
60 cm a mají 4 různé vnější průměry podle průměru kmene a. iliaca: 10–14milimetrové
kmeny a. iliaca mají průměr vnějšího/vnitřního pouzdra 12/10 Fr, 16–18milimetrové
kmeny a. iliaca mají průměr vnějšího/vnitřního pouzdra 13/11 Fr, 22milimetrové kmeny
a. iliaca mají průměr vnějšího/vnitřního pouzdra 14/12 Fr a 28milimetrové kmeny a.
iliaca mají průměr vnějšího/vnitřního pouzdra 15/13 Fr. Po zavedení aortálního těla se
z kontralaterálního přístupového místa zasune do kontralaterální distální koncovky
aortálního těla vodicí drát. K usnadnění procesu lze použít integrované přemosťující
lumen na zaváděcím systému pro aortální tělo. Kontralaterální kmen a. iliaca se zasune
do polohy a rozvine do koncovky aortálního těla zatažením pouzdra katétru. Katétr se
musí nacházet ve správné poloze. Zaváděcí katétr kontralaterálního kmene a. iliaca se
následně využívá jako integrální pouzdro k usnadnění zavedení pomocných prostředků
nebo vytažení z cévního systému.
Po vytvrzení výplňového polymeru v primárním prstencovém těsnění aortálního těla lze ke
zlepšení přiložení prstencového těsnění použít integrovaný balónek zaváděcího katétru
aortálního těla. Katétr se oddělí od plnicího portu štěpu aortálního těla a může být použit
jako integrální pouzdro (jak je popsáno výše) nebo jej lze vytáhnout z cévního systému.
Zaváděcí katétr ipsilaterálního kmene a. iliaca se zasune po ipsilaterálním vodicím
drátu a rozvine způsobem popsaným výše pro kontralaterální kmen. Zaváděcí katétr
ipsilaterálního kmene a. iliaca se následně může použít jako integrální pouzdro (jak je
popsáno výše) nebo jej lze vytáhnout z cévního systému.
Pokud je nutné použít prodloužení a. iliaca, zaváděcí systém se zasune dál po vodicím drátu
a rozvine se způsobem popsaným výše pro kontralaterální a ipsilaterální kmeny a. iliaca.
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Systém břišního stentgraftu Alto™ lze použít u širokého spektra anatomických variací aorty,
včetně rozmezí proximálních adistálních průměrů aorty, délek aneurysmat a průměrů
společné ilické tepny. Informace o velikostech produktu pro pacienty naleznete v tabulce 21
(část 7.2), velikosti a konfigurace produktu jsou popsány v tabulkách 22 až 24 (část 9.1).

1.3. Souprava pro polymerní výplně (CustomSeal™ Kit) a automatický
injektor 2
Souprava CustomSeal™ Kit se skládá ze dvou plnicích stříkaček obsahujících plnicí
polymer, který se používá k nafouknutí sítě kanálků a prstenců v aortálním těle (viz
obrázek 3 výše) a během procesu rozvinutí tuhne. Plnicí polymer se skládá ze tří
komponent, které se před injekčním podáním do stentgraftu aortálního těla smíchají
v plnicích stříkačkách. Komponenty zahrnují pufrovaný roztok obsahující kontrastní látku,
která se nachází v jedné stříkačce, a reaktivní monomer, který se nachází v druhé stříkačce.
Třetí komponentou je samostatný reaktivní monomer, který se nachází ve spojovací trubičce
mezi stříkačkami. Reakce mezi oběma monomery vede k vytvoření pevného hydrogelu
v primárním prstencovém těsnění, sekundárním podpůrném prstenci, výplňových kanálech
a podpůrných prstencích koncovek v materiálu štěpu aortálního těla (viz obrázek 3) během
postupu rozvinutí. Souprava CustomSeal™ (obrázek 8) je označena dobou odpojení
14 minut, což znamená, že by se zaváděcí katétr aortálního těla neměl od štěpu odpojovat,
dokud polymer za 14 minut nevytvrdne. Potenciální potřebou upravit dobu vytvrzování
polymeru v závislosti na tělesné teplotě pacienta se zabývá část 4.4 níže.
Pro přípravu výplňového polymeru pro vstříknutí do stentgraftu aortálního těla se otevřou
oba ventily na plnicí soupravě a složky výplňového polymeru se smíchají střídavým
stlačováním obou pístů stříkaček po dobu minimálně 20 plných zdvihů (10 na každé
straně). Vhodně naplněná stříkačka se vyjme z držáku a připojí se k plnicímu portu
zaváděcího katétru aortálního těla. Obrázek 6 ukazuje umístění plnicího portu pro polymer
na zaváděcím katétru aortálního těla. Automatický injektor 2 se nasadí na píst injekční
stříkačky (viz obrázek 9) a pootočením o čtvrt otáčky se zajistí na místě. Automatický
injektor 2 působí řízenou silou na píst stříkačky a vstřikuje plnicí polymer do štěpu, dokud
není dosaženo tlakové rovnováhy a úplného zaplnění primárního prstencového těsnění,
plnicích kanálků a podpůrných prstenců v materiálu štěpu v aortálním těle.
Po smíchání a vstříknutí do stentgraftu aortálního těla vytvoří polymerní komponenty
rentgenkontrastní zesíťovaný polymer, který vyplní primární prstencové těsnění, výplňové
kanálky a podpůrné prstence v materiálu štěpu v kmeni a v koncovkách aortálního štěpu.
Rentgenkontrastní polymerní výplně se v průběhu času (1–2 měsíce) rozpadnou, takže
nevytvářejí zobrazovací artefakty, které by mohly narušit detekci endoleaku (únik krve do
vyřazené výdutě) při následném CT vyšetření.

Obrázek 8: Souprava CustomSeal s -dobou odpojení 14 minut
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Obrázek 9: Automatický injektor 2 připevněný nad pístem stříkačky

1.4. Specifické anatomické aspekty systému břišního stentgraftu Alto™
Specifické konstrukční vlastnosti tohoto endovaskulárního štěpu ovlivňují způsob
hodnocení způsobilosti pacienta pro léčbu. Následující schémata ukazují specifické
anatomické aspekty, které je třeba vzít v úvahu při hodnocení vhodnosti léčby pomocí
prostředku, jak je popsáno v prohlášení o indikacích k použití.

Obrázek A: Proximální místo uložení a konicita

Obrázek B: Proximální místo uložení
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Obrázek C: Trombus v těsnicí zóně

Obrázek D: Aortální úhel
2.

Indikace k použití
Systém břišního stentgraftu Alto™ je určen k léčbě pacientů s infrarenálními
aneuryzmaty břišní aorty s cévní morfologií vhodnou pro endovaskulární rekonstrukci
pomocí tohoto prostředku, což zahrnuje následující stavy:
• adekvátní přístup do a. iliaca/femoralis kompatibilní s technikami cévního přístupu
(femorální přímá venepunkce nebo perkutánní), prostředky a/nebo příslušenstvím,
• proximální místo uložení na aortě pro prstencové těsnění 7 mm pod spodní renální
tepnou.
• Místo uložení na aortě tvořené zdravou aortou, definované jako:
o absence významného trombu o tloušťce > 8 mm; v jakémkoli místě po
obvodu aorty ve výši 7 mm pod spodní renální tepnou,
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o absence výrazné kalcifikace na úrovni 7 mm pod spodní renální tepnou,
o konicita < 10 % měřená od spodní renální tepny k aortě 7 mm pod dolní
renální tepnou,
o vnitřní průměr minimálně 16 mm a maximálně 30 mm ve vzdálenosti
7 mm pod spodní renální tepnou a
o aortální úhel ≤ 60°.
• Distální místo uložení na a. iliaca:
o s délkou minimálně 10 mm a
o s vnitřním průměrem minimálně 8 mm, maximálně 25 mm.
3.
Kontraindikace
• Pacienti s onemocněním, při kterém hrozí infekce štěpu;
• Pacienti se známou přecitlivělostí nebo alergiemi na materiály, ze kterých je prostředek
vyroben (včetně polytetrafluorethylenu (PTFE), polymerů na bázi polyethylenglykolu
(PEG), kontrastních látek, fluorovaného ethylenpropylenu (FEP), titanu, niklu, platiny
nebo iridia.
4.
Varování a preventivní bezpečnostní opatření
UPOZORNĚNÍ: Pečlivě si přečtěte veškeré pokyny. Pokud nebudete postupovat
v souladu s pokyny, varováními a bezpečnostními opatřeními, může dojít k závažným
následkům nebo poranění pacienta.
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4,1.

Všeobecné informace

Varování
• Systém břišního stentgraftu AltoTM je určen k použití pouze u jednoho pacienta.
Nepoužívejte opakovaně, nezpracovávejte pro opakované použití ani opakovaně
nesterilizujte. Opakované použití, zpracování pro opakované použití nebo opětovná
sterilizace mohou narušit strukturální integritu prostředku a/nebo vést k selhání
prostředku a následně k poranění, onemocnění či úmrtí pacienta. Opakované použití,
zpracování pro opakované použití nebo opětovná sterilizace mohou také představovat
riziko kontaminace prostředku a/nebo vyvolat u pacienta infekci, případně také způsobit
přenos infekčních onemocnění z jednoho pacienta na druhého. Kontaminace prostředku
může mít za následek poranění, onemocnění nebo úmrtí pacienta.
• Prostředek nepoužívejte, pokud pacient nechce nebo není možné vyhodnotit snímky
získané potřebnými předoperačními a pooperačními zobrazovacími metodami.
Bezpečnostní opatření
• Při jakémkoli endovaskulárním výkonu je nutné používat adekvátní skiaskopické
zobrazovací metody, v opačném případě nemusí být umístění prostředku správné.
Implantace tohoto prostředku by se měla provádět na operačním, endovaskulárním nebo
katetrizačním sále či v podobném sterilním prostředí. Je nutné také zajistit příslušným
způsobem vyškolený personál, vhodné vybavení a možnosti použití zobrazovacích
metod.
• Pečlivě si přečtěte veškeré pokyny. Pokud nebudete postupovat v souladu s pokyny,
varováními a bezpečnostními opatřeními, může dojít k závažným následkům nebo
poranění pacienta.
• Při implantaci nebo opětovné operaci je nutné mít vždy k dispozici kvalifikovaný operační
tým pro případ, že by bylo nutné zákrok konvertovat na otevřenou chirurgickou reparaci.
• Systém břišního stentgraftu Alto by měli používat pouze lékaři a jejich týmy, kteří mají
dostatečné zkušenosti s endovaskulárními technikami a kteří absolvovali školení
o používání tohoto zařízení. Tyto zkušenosti by měly zahrnovat následující oblasti:
- znalosti o přirozeném vývoji AAA, běžné komorbidity a komplikace spojené
s rekonstrukcí AAA,
- techniky cévního přístupu,
- techniky použití neselektivního a selektivního vodicího drátu a katétru,
- schopnost interpretovat radiografické, skiaskopické a angiografické snímky,
- embolizace,
- angioplastika,
- umístění endovaskulárního stentu,
- techniky používání smyček,
- správné použití radiografického kontrastního materiálu,
- techniky pro minimalizaci vystavení záření,
- odborné znalosti o následném sledování pacientů.

4.2.

Výběr pacienta a prostředku
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Varování
• Tento prostředek se nedoporučuje používat v následujících případech: u pacientů
s podezřením na aktivní systémovou infekci (nebo s průkazem aktivní systémové
infekce); u pacientů, kteří netolerují kontrastní látky nutné k preoperačnímu
a pooperačnímu vyšetřování pomocí zobrazovacích systémů v rámci následného
sledování; u pacientů, kteří jsou přecitlivělí nebo alergičtí na materiály systému
stentgraftu, antiagregancia nebo antikoagulancia; u pacientů, kteří mají hladinu kreatininu
> 2,0 mg/dl, mají nestabilní anginu pectoris a/nebo za poslední 3 měsíce před implantací
překonali infarkt myokardu (IM) nebo mozkovou příhodu (CMP); u pacientů, kteří
překračují limity hmotnosti a/nebo velikosti nutné ke splnění požadavků pro vyšetření
pomocí zobrazovacích systémů.
Bezpečnostní opatření
• Průměr přístupové cévy, její morfologie a průměr zaváděcího systému by měly být
kompatibilní s technikami cévního přístupu (femorální přímá venepunkce nebo
perkutánní).
• Cévy, které jsou ve významné míře kalcifikované, okludované, stentované, mají vinutý
průběh, obsahují aneurysmy nebo se v jejich průběhu nachází tromby, mohou znemožnit
zavedení zařízení.
• Systém břišního stentgraftu Alto™ nebyl testován u následujících pacientů:
- těhotné nebo kojící ženy,
- mladší 18 let,
- s traumatickým poraněním aorty nebo rupturou, akutně prasknutým aneurysmatem,
aneurysmatem, kde akutně hrozí prasknutí, nebo pacienti, kteří vyžadují jinou akutní
léčbu aorty/aneurysmatu,
- se suprarenálními, hrudním hrudně-břišními, ilio-femorálními, juxtarenálními,
pararenálními, mykotickými, zánětlivými aneurysmaty nebo pseudoaneurysmaty,
- v hyperkoagulačním stavu, s hemoragickou diatézou nebo koagulopatií,
- s okluzí a. mesenterica a/nebo a. celiaca a s průchodnou dominantní a. mesenterica
inferior,
- s onemocněním pojivové tkáně nebo vrozeným degenerativním onemocněním
kolagenu, např. Marfanovým syndromem;
- s ektatickými a. iliacae vyžadujícími bilaterální vyřazení toku krve do hypogastria.
• Nepravidelné kalcifikace, plaky a/nebo tromby o tloušťce > 8 mm v kterémkoli místě po
obvodu aorty v utěsňovaných zónách mohou narušit fixaci a/nebo utěsňování v místě
implantace.
• Nezdravá aorta v utěsňovaných zónách může vést ke zvýšenému riziku úniku do
aneuryzmatu nebo k migraci protézy. Klíčové anatomické struktury, které mohou ovlivnit
úspěšné vyřazení toku krve do prostoru aneurysmatu, zahrnují velký úhel proximálního
ústí (> 60°), distální místo uložení na a. iliaca < 10 mm, vnitřní průměr aorty/a. iliaca
o nevhodné velikosti pro stentgraft, a/nebo trombus nebo vápník, zejména
v utěsňovaných zónách.
• Bifurkace aorty by měla být schopna pojmout dva kmeny a. iliaca systému Alto™. Průměr
bifurkace aorty by podle úsudku lékaře neměl ohrožovat průtok kmeny a. iliaca.
• Věnujte zvýšenou pozornost morfologii místa uložení štěpu na a. iliaca, abyste mohli
posoudit správný výběr/vhodnost štěpu kmene.
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• Při nesprávném výběru pacienta může zařízení fungovat pouze nedostatečně nebo
fungovat tak, že jiným způsobem nevyhovuje specifikacím.
4.3.

Před a v průběhu postupu implantace

Varování
• Určeno k jednorázovému použití. Opětovně nesterilizujte a opakovaně nepoužívejte
žádné komponenty systému břišního stentgraftu Alto™. Opakované použití, zpracování
pro opakované použití nebo opětovná sterilizace mohou narušit strukturální integritu
prostředku a/nebo vést k selhání prostředku a následně k poranění, onemocnění či úmrtí
pacienta.
• Všimněte si data spotřeby a prostředek nepoužívejte, pokud bylo toto datum překročeno.
• Během implantace je třeba použít systémovou antikoagulaci podle postupu implantace
preferovaného nemocnicí a lékařem. Jestliže je heparin kontraindikován, je nutno zvážit
použití alternativního antikoagulantu.
• Systém břišního stentgraftu Alto nadměrně neohýbejte ani nezalamujte, jelikož by se tím
zařízení a/nebo jeho součásti mohly poškodit.
• Pokud plnicí hadička s polymerem na zaváděcím systému obsahuje po proplachování
pouzdra tekutinu, aortální tělo nepoužívejte.
• Pokud při zasouvání nebo vytahování vodicího drátu nebo jakékoli části zaváděcího
systému narazíte na odpor, přerušte zavádění všech částí zaváděcího systému nebo
systému stentgraftu.
• V oblasti stenóz, intravaskulární trombózy nebo v kalcifikovaných či vinutých cévách je
nutné postupovat obzvláště opatrně.
• Pokud to není ze zdravotního hlediska indikováno, nerozvíjejte součásti systému
stentgraft v oblasti, kde by mohlo dojít k okluzi artérií dodávajících krev do orgánů nebo
končetin či v oblasti, kde může dojít k endoleaku.
• Po plném rozvinutí proximálního stentu příliš netahejte za zaváděcí systém aortálního
těla, aby nedošlo k nechtěnému odpojení konektoru plnění polymeru od implantátu.
• Během použití zařízení otáčejte celým zaváděcím systémem jako jednou jednotkou.
Neotáčejte samostatně pouzdrem katétru ani rukojetí. Zabraňte nadměrné manipulaci
s katétrem, aby nedošlo k porušení spojení se zaváděcím systémem.
• K plnění systému stentgraftu aortálního těla používejte pouze automatický injektor 2.
Ruční injekční plnění by se nemělo provádět, protože by mohlo dojít k poškození
implantátu.
• K nafukování integrálního balónku nikdy nepoužívejte vzduch nebo jiné plynné médium.
• Pro naplnění integrálního balónku se doporučuje ruční injekce roztoku integrálního
balónku s maximální koncentrací kontrastu 4:1 fyziologického roztoku a kontrastní směsi
pomocí injekční stříkačky. Nepoužívejte tlakový nafukovací prostředek pro nafukování
integrálního balónku
• Integrální balónek nenaplňujte více, než činí maximální plnící objem. Může dojít
k prasknutí balónku. Nadměrné naplnění může mít za následek poškození cévní stěny
a/nebo prasknutí cévy nebo poškození stentgraftu.
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Bezpečnostní opatření
• Předoperační plánování přístupu a umístění je nutné provést ještě před otevřením obalu
prostředku.
• Ze studií vyplývá, že se riziko mikroembolizace zvyšuje s prodlužováním zákroku.
• Při nadměrném používání kontrastních látek a/nebo v důsledku embolie či špatně
umístěného systému stentgraft se mohou objevit renální komplikace.
• Před použitím pečlivě zkontrolujte obal prostředku i vlastní prostředek, zda nejsou
poškozené. Pokud najdete jakékoli poškození nebo vady nebo pokud zjistíte, že došlo
k předčasnému narušení sterilní bariéry, zařízení nepoužívejte. Vraťte vadné balení
a/nebo prostředek společnosti Endologix.
• Při přípravě a zavádění se snažte co nejvíce omezit manipulaci se systémem stentgraft
nasazeným na zaváděcí katétr. minimalizujete tak riziko kontaminace a infekce.
• Při zasouvání zaváděcího systému vždy pracujte pod skiaskopickou kontrolou
a monitorujte postup implantace, zavádění zařízení a injekční podání/vytuhnutí plnicího
polymeru.
• Při manipulaci a zavádění postupujte velmi opatrně, aby nedošlo k prasknutí cévy.
• Pokud náhodou stáhnete kryt štěpu zaváděcího systému, zařízení se předčasně rozvine
a jeho poloha nemusí být správná.
• Nepřesné umístění nebo nedostatečné utěsnění může zvýšit riziko endoleaku do
aneurysmatu nebo migraci prostředku.
• Součásti systému stentgraft nelze vyměnit ani zatáhnout zpět do zaváděcího systému,
a to ani v případě, že je součást systému stentgraft rozvinuta pouze částečně.
• Při řešení nechtěného částečného rozvinutí nebo migrace systému stentgraft může být
nutné provést chirurgické odstranění či úpravu.
• Pro prevenci možné stenózy nebo okluze se ujistěte, že systém stentgraft aortálního těla
před vložením kmene a. iliaca nebo prodloužení a. iliaca není příliš napjatý.
• Zkontrolujte kanylaci kontralaterálního uzávěru aortálního těla, a ujistěte se tak, že je
kontralaterální kmen umístěn přesně.
• Pokud se při rozpojení katétru vyskytne odpor, ověřte, zda byl katétr uvolněn z aortálního
těla pomocí třetího uvolňovacího knoflíku. Pokud potíže s rozpojením katétru přetrvávají,
ověřte, zda se katétr nezachytává o suprarenální stent. Po potvrzení lze integrální
pouzdro použít jako „opěrku“ ke stabilizaci aortálního těla. Pokud vtahování předního
kuželu klade odpor, podepřete 1. prstenec ipsilaterální koncovky pouzdrem aortálního
těla. Před spojením předního kužele s koncem pouzdra vytáhněte pouzdro zpět o 2 cm,
aby plnicí port nebyl v pouzdře/předním kuželu přiskřípnutý.
• Nedoporučujeme provádět rozšíření balónkem dříve než 14 minut od dokončení finální
směsi polymeru. Rozšíření balónkem dříve než 14 minut může vyvinout tlaky, které jsou
natolik vysoké, že může dojít k poškození prstencového těsnění a úniku polymeru.
• Při rozvíjení prostředku je velmi důležité zvolit správný typ balónku a jeho velikost
a dodržovat pokyny pro jeho rozvinutí. Balónek udržujte během napouštění vevnitř štěpu,
nenapouštějte jej vevnitř systému stentgraft na příliš vysoký tlak. Napuštění balónku
mimo štěp může vést k poškození nebo prasknutí balónku, ačkoli tato komplikace nebyla
během klinické studie Alto™ zaznamenána. Pečlivě dodržujte parametry pro napouštění
od výrobce balónku uvedené v informacích na štítku výrobku.
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• Maximální koncentrace kontrastního roztoku integrálního balónku je 4:1 fyziologického
roztoku a kontrastní směsi.
• Integrovaný balónek ponechte uvnitř štěpu. Napouštění integrálního balonku mimo štěp
může vést k poškození nebo prasknutí cévy.
• Po celou dobu sledujte manipulaci s balónkem a jeho napouštění pomocí fluoroskopie.
• Před změnou polohy katétru nebo vyjmutím z integrálního pouzdra zcela vypusťte
integrální balónek a ověřte, zda je pod vlivem vakua ve stříkačce.
• Pokud dojde ke ztrátě tlaku v balónku a/nebo k prasknutí balónku, vypusťte balónek
a pokračujte v postupu odpojení a vytažení katétru.
• Dbejte na výběr prostředku a správné umístění/polohování prostředku v případě
anatomicky náročných situací, jako jsou oblasti s významnou stenózou, intravaskulární
trombózou, kalcifikací, tortuozitou a/nebo změnou úhlu, které mohou ovlivnit úspěšnou
počáteční léčbu aneuryzmatu.
• Po použití mohou být všechny použité komponenty a obalové materiály potenciálním
biologickým nebezpečím. Nakládejte s nimi a likvidujte je v souladu s přijatými lékařskými
postupy a platnými místními, státními a federálními zákony a předpisy.
4.4.

Informace o polymeru

Varování
• Před uplynutím uvedeného času odpojení zaváděcí systém neodpojujte. Minimální doba
odpojení stentu od podávacího systému je založena na minimální tělesné teplotě 35 °C.
U pacientů s teplotou tělesného jádra nižší než 35 °C může být před odpojením potřeba
nejméně jedna minuta navíc za každý stupeň pod 35 °C. Odpojení zaváděcího systému
před uplynutím minimální doporučené doby při nízké tělesné teplotě pacienta může vést
k úniku polymeru.
• Vnější známky, které mohou svědčit o úniku polymeru, zahrnují rychlé vyprázdnění
stříkačky pro plnění polymerem, prázdnou stříkačku pro plnění polymerem, neúplné
vyplnění kanálků pro polymer a významný pohyb distálních rentgenkontrastních značek.
Pokud jsou tyto známky přítomny, měl by být pacient pečlivě sledován a veškerá
podezření na únik polymeru by měla být léčena, jak je popsáno výše.
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Bezpečnostní opatření
• Ujistěte se, že se při injekčním vstříknutí plnicího polymeru uvnitř aortálního těla
nenachází extra tuhý drát, aby byl systém stentgraft schopen se přizpůsobit daným
anatomickým strukturám.
• Dojde-li k chybnému načasování, smísení nebo přenosu, plnicí polymer zlikvidujte.
Během injekce a tuhnutí plnicího polymeru sledujte rentgenkontrastní značku katétru, zda
se nepohnula a pokud se tak stane, okamžitě odpojte automatický injektor 2 od stříkačky
s plnicím polymerem.
• Během injekce plnicího polymeru nebo během použití integrovaného přemosťujícího
lumen ověřte, že nedochází k pnutí stentgraftového aortálního těla, aby se stentgraft mohl
přizpůsobit přirozené anatomii.
• U pacientů, u kterých se kdykoli během zákroku, zejména při plnění polymerem,
vyskytnou reakce přecitlivělosti (včetně závažné alergické reakce a/nebo anafylaktické
odpovědi), je třeba postupovat v souladu se standardními doporučeními pro léčbu
pacientů se závažnou alergií na radiokontrastní látky (např. tekutiny, antihistaminika,
kortikosteroidy, adrenalin).
• Systémová hypotenze během kroku vstřikování polymeru může být známkou, že dochází
k úniku polymeru. Sledování krevního tlaku během plnění polymerem může pomoci
k časnému zjištění možného úniku polymeru. Pokud nejsou zjevně přítomny jiné příčiny
vedoucí k hypotenzi během plnění polymerem, společnost Endologix doporučuje, aby
byla považována za pravděpodobnou příčinu hypersenzitivní reakce (závažná alergická
reakce nebo anafylaktická reakce) na intravaskulární únik polymeru. Pacienti, u nichž
došlo k úniku polymeru, by měli být okamžitě léčeni na potenciální závažnou
hypersenzitivní reakci v souladu s postupy používanými v daném zdravotnickém zařízení
(např. intravaskulární podání tekutin, antihistaminika, kortikosteroidy, adrenalin).
• Vnější známky, které mohou svědčit o úniku polymeru, zahrnují rychlé vyprázdnění
stříkačky pro plnění polymerem, prázdnou stříkačku pro plnění polymerem, neúplné
vyplnění kanálků pro polymer a významný pohyb distálních rentgenkontrastních značek.
Pokud jsou tyto známky přítomny, měl by být pacient pečlivě sledován a veškerá
podezření na únik polymeru by měla být léčena, jak je popsáno výše.
• Problémy s léčbou aneurysmatu, které mohou nastat v souvislosti s únikem polymeru
(např. endoleak typu Ia způsobený neúplným vyplněním graftu polymerem), by měly být
ošetřeny standardními endovaskulárními postupy podle uvážení lékaře, s využitím
pomocných zařízení uvedených části 10.3 Konkrétní léčba bude závislá na rozsahu
a místě neúplného vyplnění polymerových prstenců a souvisejících klinických nálezech.

4.5

Plán léčby a následného sledování

Bezpečnostní opatření
•
•

Dlouhodobé fungování tohoto implantátu ještě nebylo zhodnoceno.
Všichni pacienti, kteří podstoupí ošetření tímto zařízením, musí podstoupit pravidelně
celoživotní vyšetřováni pomocí zobrazovacích metod k vyhodnocení integrity
a polohy systému stentgraft, velikosti aneurysmatu, pulzací aneurysmatu
a potenciálních endoleaků a/nebo okluze cév v ošetřované oblasti. Pokud dojde
k nálezu významného zvětšení aneurysmatu (> 5 mm), přetrvávajícího endoleaku,
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•

•
•

vzniku nového endoleaku, změně pulzování aneurysmatu, migraci zařízení,
sníženému toku krve přes štěp a/nebo snížené renální funkci v důsledku okluze
renální artérie, mělo by následovat další došetření, které by mělo určit, zda má
pacient podstoupit další léčbu, včetně další intervence nebo chirurgické konverze.
U pacientů s prostředky, u nichž se objevily potíže s funkcí, je vhodné zvážit
dodatečné následné vyšetření pomocí zobrazovacích systémů a specifické pro
konkrétního pacienta.
Všichni pacienti by měli být obeznámeni s nutností dlouhodobého následného
sledování. Zařízení se nedoporučuje používat u pacientů, kteří nejsou schopni nebo
ochotni dodržet informace v doporučeních pro zobrazování při následném sledování
(část 12).
Všechny endoleaky, které nebyly během implantace ošetřeny, je nutné po implantaci
pečlivě monitorovat.
Po endovaskulární reparaci aneuryzmatu může ischemie míchy vyústit ve vzácnou
komplikaci paraplegie nebo paraparézy. Při podezření na míšní ischemii se
doporučuje vypustit mozkomíšní mok.

4.6

Bezpečnostní informace o zobrazování magnetickou
rezonancí (MRI)

Při neklinickém testování bylo prokázáno, že je prostředek Alto™ podmíněně
kompatibilní s prostředím MR. Prostředek Alto™ lze bezpečně skenovat pouze
v systémech MR 1,5T a 3,0T se specifikovanými parametry uvedenými v části 10.4.
5. Nežádoucí události
5.1
Známé/ Potenciální nežádoucí události
Mezi nežádoucí události, které se mohou vyskytnout a/nebo které vyžadují intervenci, patří
mimo jiné tyto:
•
akutní a chronické renální selhání, renální mikroembolie, renální insuficience, okluze
renální artérie, toxická reakce na kontrastní látku;
•
amputace;
•
komplikace související s anestézií a následné komplikace (aspirace);
•
zvětšení aneurysmatu nebo jeho prasknutí;
•
poškození aorty (perforace, disekce, krvácení, ruptura);
•
aortokavální píštěle;
•
aortoenterické píštěle;
•
krvácení nebo události související s krvácením, jako např. anémie, gastrointestinální
krvácení, retroperitoneální krvácení;
•
nežádoucí události související se střevy, jako např. střevní ischemie, infarkt, nekróza
střeva, ischemie tračníku, paralytický nebo adynamický ileus, obstrukce, píštěl;
•
nežádoucí události kardiálního charakteru a následné potíže, jako např. městnané
srdeční selhání, objemové přetížení, arytmie, infarkt myokardu, diskomfort na hrudi

18

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

•

•
•
•
•
•

nebo angina pectoris, zvýšení hladiny kreatinin-fosfokinázy (CPK), hypotenze,
hypertenze;
události cerebrálního charakteru (místní nebo systémové) a následné potíže, jako
např. změna stavu vědomí, cévní mozková příhoda (hemoragická nebo embolická),
reverzibilní ischemický neurologický deficit, poranění nervů, tranzitorní ischemická
ataka, paraplegie, paraparéza, paralýza;
klaudikace;
toxicita kontrastu/anafylaxe;
úmrtí;
události související se zařízením jako takovým, např. chyba při rozvinutí či obecně
chyba funkce zařízení, zlomení stentu, ztráta integrity součástí systému stentgraftu,
otočení a/nebo zalomení štěpu, opotřebení materiálu stentu, dilatace, narušení,
probodnutí, okluze endovaskulárního štěpu, migrace, uvolnění, endoleak;
otok;
embolické a trombotické události (s tranzitorní nebo trvalou ischemií či infarktem),
jako např. trombóza hlubokého žilního systému, tromboembolie, mikroembolie,
tromboflebitida, flebotrombóza, vzduchová embolie;
endoleaky (nebo podtékání štěpu);
horečka;
gastrointestinální komplikace;
obecný diskomfort související s výkonem;
generalizovaná zánětlivá odpověď, která může souviset s vyššími hladinami
systémových zánětlivých parametrů, zvýšená teplota;
urogenitální komplikace a následné související potíže, jako např. ischemie, eroze,
fistula, inkontinence, hematurie, infekce;
hematom (chirurgický);
jaterní selhání;
přecitlivělost (závažná alergická reakce a/nebo anafylaktická reakce) na
rentgenovou kontrastní látku, antiagregační léčbu, materiály prostředku včetně
polytetrafluorethylenu (PTFE), polymerů na bázi polyetylenglykolu (PEG),
kontrastních látek, fluorovaného etylénpropylenu (FEP), titanu, niklu, platiny
nebo iridia;
komplikace související se zavedením a jiné komplikace přístupového místa do
cévního systému, jako např. infekce, disekce, přechodná horečka, krvácení, bolest,
opožděné hojení, vznik abscesu, hematom, dehiscence, serom, celulitida,
poranění/poškození nervu, neuropatie, neuralgie, vazovagální odpověď,
pseudoaneurysma, anastomozující nepravé aneurysma, arteriovenózní fistula;
impotence / sexuální dysfunkce;
nesprávné umístění stentgraftu;
neúplné zavedení stentgraftu;
obtíže při zavádění a vyjímání;
komplikace lymfatického systému a následné související potíže, jako např.
lymfokéla, lymfatická fistula;
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multisystémové orgánové selhání;
neoplázie;
otevřená chirurgická konverze;
peroperační a pooperační krvácení, hemoragie, koagulopatie;
paralýza (dočasná nebo trvalá), jako např. paraplegie, monoplegie, paréza, míšní
ischemie, hemiplegie, inkontinence moči nebo stolice;
•
perikarditida;
•
pneumotorax;
•
únik polymeru s reakcí přecitlivělosti;
•
možné infekce močových cest, systémové nebo lokalizované (přístupové místo),
infekce endovaskulárního štěpu;
•
okluze/stenóza protézy;
•
pseudoaneurysma;
•
plicní/dýchací události a následné související potíže, jako např. plicní insuficience,
zápal plic, dechový útlum nebo selhání dýchání, plicní edém, plicní embolie,
atelektáza, pleurální efuze;
•
poranění zářením, zhoubný nádor v pozdním stadiu;
•
selhání ledvin/renální insuficience;
•
sepse;
•
serom;
•
šok;
•
míšní neurologický deficit;
•
stenóza/okluze nativní cévy;
•
konverze na otevřený chirurgický výkon;
cévní křeč nebo cévní poškození/trauma včetně poškození krevních cév a okolních tkání,
aterosklerotický vřed, disekce cévy, perforace, disekce plaku, stenóza, pseudoaneurysma,
okluze cévy, embolizace, ischemie, ztráta končetiny, gangrenózní onemocnění, zhoršení
klaudikací nebo jejich vznik, edém, fistula, krvácení, prasknutí, úmrtí.
• Komplikace rány nebo přístupového místa
Konkrétní nežádoucí události, které se vyskytly v klinické studii, prosím viz část 6.2.7 níže,
5.2
Hlášení nehod
Všechny nehody, včetně jakýchkoli nežádoucích událostí, je třeba okamžitě hlásit
společnosti Endologix. Chcete-li nahlásit událost, kontaktujte svého místního zástupce
a/nebo společnost Endologix na telefonním čísle (707) 543-8800.
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6. Souhrn klinických informací
6.1 Klinická studie systému břišního stentgraftu Alto™ (Referenční identifikátor
ClinicalTrials.gov: NCT02949297).
Primárním cílem americké pilotní studie Systém břišního stentgraftu Alto™ bylo vyhodnotit
bezpečnost a účinnost systému břišního stentgraftu Alto™ při léčbě osob s aneuryzmatem
břišní aorty (AAA). Jednalo se o prospektivní nerandomizovanou klinickou studii
s postupným zařazováním pacientů z více center. Do studie bylo zařazeno celkem
75 subjektů hodnocení na 13 místech ve Spojených státech.
6.1.1 Cílový ukazatel
Primární cílový ukazatel byl definován jako úspěšná léčba aneuryzmatu, složený cílový
ukazatel byl definovaný jako:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

technický úspěch;
zbavení se endoleaku typu I a III po 12 měsících, které bude hodnoceno nezávislou
základní laboratoří;
zbavení se migrace stentgraftu > 10 mm po 12 měsících (ve srovnání s výchozím
stavem 1. měsíce), která bude hodnocena nezávislou základní laboratoří;
zbavení se zvětšení AAA > 5 mm po 12 měsících (ve srovnání s výchozím stavem
1. měsíce);
zbavení se ruptury AAA po dobu 12 měsíců;
zbavení se konverze na otevřený chirurgický výkon po dobu 12 měsíců;
zbavení se od stenózy stentgraftu, okluze nebo zalomení vyžadující sekundární
intervenci po dobu 12 měsíců;
zbavení se tromboembolické události způsobené stentgraftem vyžadující sekundární
intervenci po dobu 12 měsíců; a
zbavení se fraktury stentu vyžadující sekundární intervenci po dobu 12 měsíců.

Technický úspěch byl složený cílový ukazatel, který se skládal ze všech následujících
bodů:
•
•

úspěšné umístění, definované jako schopnost umístit implantát na zamýšlené místo
bez nutnosti nepředvídané korekční intervence související s umístěním pomocí
přídavného prostředku mimo systém břišního stentgraftu Alto™;
úspěšné a přesné rozvinutí definované jako:
o
rozvinutí endovaskulárního stentgraftu v plánovaném místě;
o
průchodnost endovaskulárního stentgraftu, absence deformací prostředku
(např. zalomení, everze stentu, nesprávné rozvinutí, špatně zarovnané
rozvinutí), které by vyžadovaly neplánované umístění dalšího prostředku do
endovaskulárního stentgraftu, a
o
úspěšné vyjmutí zaváděcího systému bez nutnosti neočekávané nápravné
intervence související s vyjmutím.

21

Primární cílový ukazatel byl definován jako úspěšnost léčby po 1 roce ve vztahu k cílové
hodnotě 80 %, která představuje klasickou hranici jednoroční výkonnosti pro prostředky
EVAR. Hypotézy primární účinnosti byly definovány jako:
•
H0:   80%
•
H1:  > 80%, kde  byla očekávaná míra úspěšnosti léčby po 12 měsících u subjektů
hodnocení léčených prostředkem Alto™. Primární cílový parametr účinnosti by byl
splněn, pokud by dolní hranice jednostranného 95% intervalu spolehlivosti pro  byla
vyšší než 80%.
6.1.2 Velikost vzorku
Velikost vzorku studie byla vypočtena na základě primárního cílového ukazatele
úspěšnosti léčby po 12 měsících. Bylo odhadnuto, že 60 subjektů s hodnotitelnými údaji
po 1 roce poskytne 80% statistickou sílu pro testování primární hypotézy (odhadovaná
úspěšnost léčby 92,8% po 12 měsících) na jednostranné hladině 0,05. Předpokládalo se,
že po 12 měsících dojde k 20% úbytku, což vedlo k tomu, že vzorek pro studii byl
75 subjektů hodnocení. Primární cílový ukazatel v jednom roce byl vypočítán na
61 hodnocených subjektech hodnocení.
6.1.3 Další hodnocení
Další hodnocení zahrnovala následující:
•
endoleak typu I, který posoudí nezávislá základní laboratoř
•
endoleak typu III, který posoudí nezávislá základní laboratoř
•
migrace stentgraftu > 10 mm (ve srovnání s výchozím stavem 1. měsíce), kterou
posoudí nezávislá laboratoř Core Lab
•
zvětšení AAA > 5 mm (ve srovnání s výchozím stavem 1. měsíce)
•
ztráta průchodnosti
•
zlomení stentu, které posoudí nezávislá základní laboratoř
•
ruptura aneuryzmatu abdominální aorty (AAA)
•
konverze na otevřený chirurgický výkon
•
sekundární intervence
•
úmrtnost související s AAA
•
nežádoucí události bez ohledu na závažnost nebo příčinu, včetně:
o závažné nežádoucí události
o hlavní závažné nežádoucí události
o nežádoucí události související s postupem
o nežádoucí události související s prostředkem
K vyhodnocení CT a rentgenových snímků z provedení (pouze RTG) byla využita externí
nezávislá základní laboratoř pro jednoroční sledování (CT a RTG). Hodnotili následující
události: zvětšení aneuryzmatu, endoleaky, frakturu stentu, migraci stentgraftu a další
nálezy na stentgraftu (zalomení stentgraftu a komprese stentgraftu) a na vyžádání
angiogramy.
Výbor pro klinické události (CEC) přezkoumával a rozhodoval o všech nežádoucích
událostech souvisejících s prostředkem a o všech závažných nežádoucích událostech bez
ohledu na jejich souvislost s prostředkem. Výbor CEC rovněž určil, které nežádoucí
události budou považovány za závažné nežádoucí události (MAE) pro hodnocení
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primárního (30 dní) a sekundárního (1 rok) bezpečnostního cílového ukazatele. Výbor se
skládal ze tří lékařů zastupujících různé specializace, kteří jsou obeznámeni
s problematikou opravy aneuryzmat břišní aorty. Výbor CEC poskytl posudek Radě pro
monitorování bezpečnostních údajů (DSMB).
Výbor DSMB sloužil k přezkoumání bezpečnosti a průběhu klinické studie a byl
odpovědný za přezkoumání údajů souvisejících s prostředkem a subjekty hodnocení.
Výbor DSMB poskytl zadavateli nezávislá doporučení na základě přezkoumání údajů
a informací od výboru CEC.
6.1.4 Screening a zařazení pacientů
Postup screeningu pacientů probíhal v těchto krocích:
1. Pracoviště dalo subjektu hodnocení souhlas podle svého postupu pro udělení
souhlasu.
2. Pracoviště odeslalo CT subjektu hodnocení společnosti Endologix.
3. Po obdržení byly CT snímky subjektů hodnocení zkontrolovány Zobrazovacími
službami společností Endologix. Zobrazovací služby hodnotily anatomické parametry
subjektu hodnocení podle kritérií pro zařazení/vyřazení a také obecnou vhodnost pro
EVAR. Pokud subjekt hodnocení nesplnil anatomická kritéria, byl vyhodnocen jako
nezpůsobilý.
4. Pokud subjekt hodnocení byl uznán Zobrazovacími službami jako způsobilý, poté
byly CT snímky přezkoumány komisí pro přezkoumání případů (CRB). CRB se
skládala ze dvou cévních chirurgů. K přezkoumání případu byla nutná účast alespoň
jednoho člena CRB. Zkoušející pracovišť obdrželi stálé pozvánky na každé zasedání
CRB a zkoušejícím pracoviští byly rozeslány souhrny přezkumů CT. CRB přezkoumal
screeningové snímky subjektů hodnocení z hlediska celkové vaskulární způsobilosti,
jako je výrazný trombus v krčku a absence proximálního krčku aorty.
5. Pokud CRB i Zobrazovací služby subjekt hodnocení schválily, dostalo pracoviště
povolení subjekt hodnocení zařadit.
Do studie bylo zařazeno celkem 140 subjektů hodnocení, z nichž 75 bylo zařazeno do
studie a 65 bylo z účasti ve studii vyřazeno. 65 vyloučených subjektů hodnocení bylo
odmítnuto buď: Zobrazovacími službami, CRB nebo zkoušejícím pracoviště. Dvacet pět
subjektů hodnocení bylo Zobrazovacími službami vyřazeno (na základě kvantitativního
anatomického hodnocení CT). Nejčastějšími důvody pro vyloučení ze studie ze strany
Zobrazovacích služeb bylo nesplnění juxtarenálního úhlu aortálního krčku  60º, patentní
ilické nebo femorální tepny umožňující endovaskulární přístup pomocí systému břišního
stentgraftu Alto™ a proximální aortální místo uložení s průměrem vnitřní stěny nejméně
16 mm a nejvýše 30 mm v místě 7 mm pod spodní renální tepnou. Devatenáct subjektů
hodnocení bylo vyřazeno CRB. Nejčastějšími důvody vyloučení těchto pacientů byly tyto:
juxta-renální AAA, nadměrný trombus v těsnicí zóně, úzká nativní bifurkace (< 18 mm)
a příliš malá velikost aneuryzmatu. Zkoušející v místě studie mohl subjekty hodnocení
vyřadit v kterémkoli časovém bodě studie. Dvacet jedna subjektů hodnocení bylo
zkoušejícími pracovišť vyřazeno. Mezi nejčastější důvody patřily: Rozhodnutí zkoušejícího
pracoviště týkající se anatomie subjektu hodnocení, možností sledování subjektu
hodnocení a odvolání souhlasu subjektu hodnocení. Čtyři subjekty hodnocení, které
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zkoušející na místě určili jako nevhodné kandidáty pro studii z anatomických důvodů:
jeden subjekt hodnocení vyžadoval okluzi hypogastrické tepny pro aneuryzma společné
ilické tepny a subjekt hodnocení odmítl embolizaci vnitřní ilické tepny; jeden subjekt
vyžadoval embolizaci vaku kvůli velkým bederním tepnám zaznamenaným na
předoperačním CT; předoperační CT vyšetření u jednoho subjektu hodnocení
naznačovalo, že dominantní je horní RRA, avšak na angiogramu byla pravá ledvina
zásobována rovnoměrně z horní i dolní RRA, proto bylo zváženo alternativní zařízení
AAA; a lékař u jednoho subjektu hodnocení určil špatné možnosti následného sledování.
6.1.4.1 Pacienti
Pacienti zařazení do této studie měli aneuryzma infrarenální aorty, které splňovalo
následující anatomické charakteristiky:
•

Patentní ilické nebo femorální tepny, které umožňují endovaskulární přístup pomocí
systému břišního stentgraftu Alto™.
•
Proximální místo uložení na aortě s vnitřním průměrem minimálně 16 mm
a maximálně 30 mm ve vzdálenosti 7 mm pod spodní renální tepnou.
•
Adekvátní distální místo uložení na a. iliaca s vnitřním průměrem minimálně 8 mm,
maximálně 25 mm.
•
Adekvátní distální místo uložení na a. iliaca o délce nejméně 10 mm. Výsledná oprava
by měla mít zachovanou průchodnost alespoň jedné hypogastrické tepny.
•
Vzdálenost od nejvzdálenější renální tepny k nejvzdálenější vnitřní ilické tepně byla
nejméně 125 mm.
•
Juxtarenální angulace aortálního krčku < 60º, pokud byl proximální krček ≥ 7 mm,
a ≤ 45 stupňů, pokud byl proximální krček < 7 mm.
Pacienti byli ze studie vyřazeni, pokud splňovali následující anatomické nebo fyziologické
charakteristiky:
•
významný trombus o tloušťce > 8 mm; v jakémkoli místě po obvodu aorty ve výši
7 mm pod spodní renální tepnou,
•
průměr bifurkace aorty, který by podle názoru lékaře zhoršil průtok kmeny a. iliaca,
•
disekující aneuryzma,
•
akutní ruptura aneuryzma,
•
známé aneurysma nebo disekce hrudní aorty,
•
genetické onemocnění pojivové tkáně v anamnéze (např. Marfanův syndrom nebo
Ehlersův-Danlosův syndrom),
•
•
•
•

krvácivé poruchy v anamnéze nebo odmítání transfuzí krve,
selhání ledvin závislé na dialýze nebo výchozí hladina kreatininu v séru > 2,0 mg/dl,
známá přecitlivělost nebo kontraindikace na antikoagulaci nebo kontrastní média,
které nebylo možné předléčit,
známá alergie nebo nesnášenlivost na polytetrafluorethylen (PTFE), polymery na
bázi PEG, fluorovaný ethylenpropylen (FEP) nebo nitinol/nikl,
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•

omezená očekávaná životnost kratší než 1 rok,

•

jiné zdravotní, sociální nebo psychologické potíže, které jim podle názoru
zkoušejícího brání v absolvování předléčebných, požadovaných léčebných
a poléčebných postupů a hodnocení.
Všichni pacienti zařazení do této studie splňovali tato výběrová kritéria na základě
klinického posouzení zkoušejícího a na základě CT vyšetření anatomických kritérií
provedených společností Endologix Imaging Services, přičemž další informace poskytla
komise pro posouzení případů.
6.2 Výsledky studie
6.2.1 Odpovědnost subjektu hodnocení a následné sledování
Sto procent (100 %) způsobilých subjektů hodnocení dokončilo měsíční (75/75)
a šestiměsíční (72/72) následné sledování. Po jednom roce byla míra dodržování
podmínek 98,5 % (67/68) u způsobilých subjektů hodnocení.
89,7 % (61/75) až 94,1 % (64/75) (v závislosti na hodnocené metrice) subjektů hodnocení
mělo adekvátní jednoroční zobrazovací vyšetření podle hodnocení externí Core
Laboratory. Dva subjekty hodnocení odstoupily od studie před 6 měsíci následného
sledování, ale po 1 měsíci sledování, 1 subjekt odstoupil před 1 rokem sledování, ale po
6 měsících sledování, 1 subjekt zemřel před 6 měsíci sledování, ale po 1 měsíci
sledování, 2 subjekty zemřely před 1 rokem sledování, ale po 6 měsících sledování
a 1 konverze byla hlášena před 1 rokem sledování, ale po 6 měsících sledování. Nebyla
zaznamenána žádná konverze, která by měla za následek peroperační úmrtí. Jeden
subjekt hodnocení byl ztracen z následného sledování po uplynutí 1 roku sledování.
Podrobné údaje o odpovědnosti a sledování subjektů hodnocení jsou uvedeny
v tabulce 3. Čísla uvedená v tabulce 3 a v následujících oddílech představují ty subjekty
hodnocení, které měly k dispozici údaje pro hodnocení příslušných parametrů.

25

Tabulka 3: Zodpovědnost subjektu hodnocení a zobrazování během 12měsíční následné návštěvy (skupina s léčbou Alto™)
Soulad se zobrazovacími metodami
CT

RTG
Dostatečné
zobrazovací metody
Události, které nastaly
k posouzení parametru před dalším intervalem
n (% způsobilých)

Subjekty hodnocení
s následným
sledováním

Po termínu
(minulost) †

Zmeškaná návštěva‡

V okně, čekající na
následné sledování¥

Příští návštěv a není
nutná€

Provedeno
pracovištěm@

Zhodnoceno základní
laboratoří#

Zvýšení velikosti (na
každou základní
laboratoř)

Endoleak (na každou
základní laboratoř)

Migrace (na každou
základní laboratoř)

Průchodnost (na každé
pracoviště)

Zhodnoceno základní
laboratoří

Fraktura

Další nález stentu

LTF nebo WD

Zemřel

Konverze

Konverze + Zemřel

Operativní

75

75

Neuplatňuje se

Neuplatňuje se

Neuplatňuje se

Neuplatňuje se

Neuplatňuje se

Neuplatňuje se

Neuplatňuje se

Neuplatňuje se

Neuplatňuje se

Neuplatňuje se

68
(90,7 %)

68 (90,7 %)

68
(90,7 %)

0

0

0

0

1 měsíc

75

75
(100,0 %)

0

0

0

0

74
(98,7 %)

74
(100,0 %)

74 (98,7 %)

73
(97,3 %)

74
(98,7 %)

74
(98,7 %)

70
(93,3 %)

70 (93,3 %)

70
(93,3 %)

2

1

0

0

6 měsíců

72

72
(100,0 %)

0

0

0

0

72
(100,0 %)

72
(100,0 %)

72
(100,0 %)

70
(97,2 %)

72
(100,0 %)

72
(100,0 %)

69
(95,8 %)

69 (95,8 %)

69
(95,8 %)

1

2

1

0

1 rok

68

67 (98,5 %)

1**

0

0

0

63
(92,6 %)

65
(103,2 %)$

64 (94,1 %)

61
(89,7 %)

64
(94,1 %)

64
(94,1 %)

61
(89,7 %)

61
(89,7 %)

61
(89,7 %)

0

0

0

0

Návštěva

Způsobilý pro následné
sledování*

Dostatečné zobrazovací metody
k posouzení parametru
n (% způsobilých) §

* Způsobilé pro následné sledování = subjekty hodnocení s následným sledováním + zpoždění + zmeškaná návštěva. Nezahrnuje ty, u nichž se čeká na následnou kontrolu, kteří ještě neměli
přijít na návštěvu, předchozí úmrtí, konverze a ty, kteří se ztratili z následné kontroly (LTF) nebo byli staženi (WD).
† Subjekty hodnocení bez následné návštěvy, ale ještě ne v dalším okně
‡ Subjekty hodnocení bez následné návštěvy a v současné době v dalším okně
¥ Subjekty hodnocení, které jsou v současné době v okně, ale údaje ještě nejsou k dispozici
€ Subjekty hodnocení, které ještě nejsou v okně
§ Tyto počty odrážejí počet subjektů hodnocení s adekvátním zobrazením, jak je určila Core Lab.
** Tento jediný subjekt hodnocení byl klasifikován jako opožděný, protože výstup byl v pooperační den 455, a proto byl považován za zařazeného během trvání jednoletého období sledování.
Vzhledem k tomu, že nebyla k dispozici žádná okna pro sledování po uplynutí jednoho roku, není tento stav klasifikován jako zmeškaná návštěva.
@
V rámci každého okna návštěvy se ve jmenovateli proměnných „Site Performed“ a 4 proměnných v části „Adequate Imaging“ používá počet subjektů „Eligible“. Příležitostně může být počet
subjektů hodnocení s adekvátním zobrazením pro určitou proměnnou vyšší nebo nižší než četnost „Site Performed“ protože ta počítá pouze snímky požadovaného typu (kontrastní CT nebo
nekontrastní CT + duplexní ultrazvuk). Příkladem může být pracoviště, které sice neprovede CT, ale přesto provede ultrazvuk. Tato návštěva nebyla považována za návštěvu pracoviště,
která by odpovídala požadavkům na zobrazování, a proto nebyla započítána do sloupce „Provedené pracovištěm“. Přesto může být dostatek informací pro specifické proměnné, jako je
velikost vaku, takže obrázek byl započítán do těch sloupců, kde byly shromážděny vyhodnotitelné informace.
#
Sloupec „Corelab reviewed“ představuje počet CT/US kontrolovaných Corelabem a jako jmenovatel se používá počet adekvátních snímků ve sloupci „Provedené pracovištěm“. V některých
případech bylo v laboratoři Corelab přezkoumáno více snímků, než kolik jich bylo získáno na místě.
$
U jednoho subjektu hodnocení byl zaznamenán pouze ultrazvuk a žádné CT v 1 roce (Corelab revidoval ultrazvuk). Další subjekt hodnocení neměl v souboru dat kontrastní CT
zaznamenané na daném pracovišti, ačkoli Corelab vyhodnotil nekontrastní CT. Procento bylo vyšší než 100 % u jednoleté návštěvy, protože dva subjekty hodnocení neměly požadovaný typ
zobrazení, ale byly zachyceny v rámci kontroly Corelab
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6.2.2 Demografické údaje studie
Základní údaje týkající se demografických údajů subjektů jsou shrnuty v tabulce 4.
Většina subjektů zařazených do studie byli muži 93 % (70/75) a starší (průměrný
věk: 73 let). Pokud jde o rasu/etnickou příslušnost, 77 % (58/75) subjektů hodnocení
bylo bělochů/ne Hispánců nebo Latinoameričanů, 15 % (11/75) bylo neznámých/ne
Hispánců nebo Latinoameričanů, 1 % (1/75) bylo bělochů/ Hispánců nebo
Latinoameričanů a 1 % (1/75) černochů nebo Afroameričanů/ne Hispánců nebo
Latinoameričanů.
Tabulka 4: Demografické údaje o subjektech hodnocení
Statistický

Skupina léčená pomocí
Alto™

N

75

Věk (v letech)

Průměr
± směrodatná
odchylka

73 ± 7

Vypočtený index tělesné hmotnosti (BMI), (kg/m2)

Průměr
± směrodatná
odchylka

30 ± 7

Muži

% (n/N)

93 % (70/75)

Ženy

% (n/N)

7 % (5/75)

Běloch / ne Hispánec nebo
Latinoameričan

% (n/N)

77 % (58/75)

Běloch / Hispánec nebo
Latinoameričan

% (n/N)

1 % (1/75)

Černoch nebo Afroameričan /
Ne Hispánec nebo Latinoameričan

% (n/N)

1 % (1/75)

Neznámý / ne Hispánec nebo
Latinoameričan

% (n/N)

15 % (11/75)

Neznámý / Hispánec nebo
Latinoameričan

% (n/N)

1 % (1/75)

Neznámý / Neznámý

% (n/N)

4 % (3/75)

Variabilní

Pohlaví

Rasa / etnická
příslušnost
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6.2.3 Základní anamnéza
Základní údaje z anamnézy jsou shrnuty v tabulce 5. Subjekty hodnocení měly typické
komorbidity pozorované u pacientů s AAA, nejčastěji hypertenzi 83 % (62/75),
hyperlipidémii 76 % (57/75) a kouření v anamnéze 75 % (56/75). Subjekty hodnocené
byly klasifikovány podle rizikových kritérií Americké anesteziologické společnosti (ASA),
přičemž většina z nich byla zařazena do třídy ASA III a IV, 93 % (70/75).
Tabulka 5: Anamnéza subjektu hodnocení
Skupina léčená pomocí Alto™
% (n/N)

Variabilní
Třída ASA

1/2

5 (7 %)

3/4

70 (93 %)

Kardiovaskulární anamnéza

72/75 (96 %)

Onemocnění věnčitých tepen

35/75 (47 %)

Onemocnění srdečních chlopní

11/75 (15 %)

Angina pectoris nebo nepříjemné pocity na hrudi

5/75 (7 %)

Kardiomyopatie

3/75 (4 %)

Městnavé srdeční selhání

6/75 (8 %)

Infarkt myokardu

11/75 (15 %)

Arytmie

17/75 (23 %)

Hypertenze

62/75 (83 %)

Hypotenze

0 (0 %)

Hyperlipidemie

57/75 (76 %)

Periferní vaskulární onemocnění, mozková mrtvice
a aneuryzmata v anamnéze
Periferní vaskulární onemocnění

75/75 (100 %)
13/75 (17 %)

Onemocnění krčních tepen

6/75 (8 %)

Přechodná ischemická ataka (TIA)

4/75 (5 %)

Mozková mrtvice

0 (0 %)

Anamnéza aneuryzmat v rodině

9/75 (12 %)

Plicní anamnéza

71/75 (95 %)

Užívání tabáku (aktuální)

15/75 (20 %)

Užívání tabáku (v minulosti)

56/75 (75 %)

CHOPN

27/75 (36 %)

Gastrointestinální, urogenitální, reprodukční historie
Renální insuficience

49/75 (65 %)
5/75 (7 %)

Endokrinní

31/75 (41 %)

Diabetes (typ II)

22/75 (29 %)

Hematologický

9/75 (12 %)
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Skupina léčená pomocí Alto™
% (n/N)

Variabilní
Anémie

5/75 (7 %)

Psychosociální

11/75 (15 %)

Deprese

7/75 (9 %)

Alkohol

3/75 (4 %)

Další významná anamnéza

26/75 (35 %)

6.2.4 Počáteční vaskulární charakteristiky
Počáteční údaje byly hlášeny výhradně Zobrazovacími službami. V tabulce 6 jsou
uvedeny základní vaskulární charakteristiky studované populace.
Všechny subjekty hodnocení zařazené do této studie splňovaly kritéria pro zařazení
na základě měření CT Zobrazovacími službami. Průměrný průměr AAA byl 51,7 mm
a průměrná délka proximálního krčku 27,9 mm. Průměry vnějších a. iliaca měřily
8,2 ± 1,7 mm vlevo a 8,1 ± 1,5 mm vpravo.
Tabulka 6: Vaskulární charakteristiky
Variabilní

N

Skupina léčená
pomocí Alto™*

75

23,1 ± 18,7

Min (mm)

75

25,0 ± 2,3

Max (mm)

75

26,6 ± 2,4

Průměr (mm)

75

25,9 ± 2,3

Min (mm)

75

21,8 ± 2,5

Max (mm)

75

23,2 ± 2,6

Průměr (mm)

75

22,5 ± 2,5

Min (mm)

75

21,8 ± 2,3

Max (mm)

75

23,0 ± 2,7

Průměr (mm)

75

22,4 ± 2,4

75

0,0 ± 7,2

Min (mm)

75

21,8 ± 2,5

Max (mm)

75

23,4 ± 2,8

Průměr (mm)

75

22,6 ± 2,5

Statistický

Juxtarenální úhel (°)

Průměr dolní renální tepny – 35 mm

1

Průměr dolní renální tepny (nebo zamýšlená poloha)

Průměr dolní renální tepny + 7 mm

Změna z dolní renální tepny na dolní renální tepnu+7 (%)

Průměr dolní renální tepny + 10 mm

Maximální průměr vaku (mm)

75

51,7 ± 6,6

mm#

4

5%

≥ 40, < 50 mm

23

31 %

≥ 50, < 60 mm

40

53 %

≥ 60 mm

8

11 %

Min (mm)

74

20,1 ± 5,1

Max (mm)

74

26,2 ± 6,7

< 40

Nativní bifurkace
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N

Skupina léčená
pomocí Alto™*

Příčný rozměr přilehlého normálního aortálního segmentu (mm)
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22,7 ± 4,1

Délka krčku (mm)

75

27,9 ± 13,7

75

182,5 ± 24,7

75

181,2 ± 21,0

75

110,9 ± 13,1

Min (mm)

75

15,8 ± 3,8

Max (mm)

75

17,1 ± 4,0

Průměr (mm)

75

16,5 ± 3,9

Min (mm)

75

7,6 ± 1,6

Max (mm)

75

8,7 ± 1,6

Průměr (mm)

75

8,1 ± 1,5

Min (mm)

75

15,1 ± 3,0

Max (mm)

75

16,4 ± 3,3

Průměr (mm)

75

15,8 ± 3,1

Min (mm)

75

7,6 ± 1,9

Max (mm)

75

8,7 ± 1,6

Průměr (mm)

75

8,2 ± 1,7

Distální místo uložení na a. iliaca vlevo (mm):

75

49,1 ± 18,7

Distální místo uložení na a. iliaca vpravo (mm):

75

50,1 ± 20,7

Kalcifikace 0 % obvodu

14

19 %

Kalcifikace < 25 % obvodu

49

65 %

Kalcifikace 25–50 % obvodu

11

15 %

Kalcifikace > 50 % obvodu

1

1%

Trombus 0 % obvodu

27

36 %

Trombus < 25 % obvodu

16

21 %

Trombus 25–50 % obvodu

18

24 %

Trombus > 50 % obvodu

14

19 %

Variabilní

Statistický

Vzdálenost od nejvíce distální renální tepny k nejvzdálenější levé
vnitřní ilické tepně (mm)
Vzdálenost od nejvíce distální renální tepny k nejvzdálenější
pravé vnitřní ilické tepně (mm)
Od dolní renální k bifurkaci aorty (mm)

Průměr pravé distální a. iliaca

Průměr pravé vnější a. iliaca

Průměr levé distální a. iliaca

Průměr levé vnější a. iliaca

SIR Kalcifikace

SIR Trombus

Stupeň2

Stupeň2

*Výsledky

jsou prezentovány jako průměr ± SD (min, max) [med] nebo % celkových odpovědí.
pacienti byli zařazeni s průměrem AAA < 40 mm. Všichni tito čtyři pacienti byli zařazeni v rámci revize A (v rámci
revize A se nejednalo o porušení vylučující zařazení). Poté byl protokol změněn podle revize B, do které nemohly
být zařazeny osoby s průměrem AAA < 40 mm. Po distribuci korekční paměti nebyly do studie zařazeny žádné další
subjekty s průměrem AAA < 40 mm.
1 Údaje poskytnuté radiologickým pracovištěm
2 Kalcifikace proximálního krčku a skórování trombů: Množství vápníku a/nebo trombu v průřezu cílového místa
prstencovitého těsnění (IR+4 až IR+10).
#4
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6.2.5 Implantované/používané prostředky
Při úvodní implantaci bylo 75 subjektům implantováno celkem 75 aortálních těl,
155 kmenů a. iliaca a 7 prodloužení a. iliaca. Konstrukce tohoto prostředku vyžaduje
implantaci alespoň jednoho aortálního těla a dvou kmenů a. iliaca. V indikovaných
případech lze k prodloužení délky prostředku použít další kmeny a. iliaca a prodloužení
a. iliaca. Čtyři subjekty hodnocení měly oboustranné prodloužení kmenů. Čtyři subjekty
měly jednostranné prodloužení kmenů (tři na levé straně a jedna na pravé) Bylo použito
sedm prodloužení a. iliaca a 5 kmenů a. iliaca bylo použito jako prodloužení. Jednomu
subjektu hodnocení byl v den 48 implantován balónkový expandovatelný stent k léčbě
endoleaku typu Ia.
Přehled implantovaných komponent Alto™ je uveden v tabulce 7. Celkový počet
prostředků Alto™ implantovaných každému subjektu podle průměru je uveden v tabulce 8.
Tabulka 7: Přehled implantovaných komponent Alto™
Komponenty Alto™
Skupina léčená pomocí Alto™ % (n/N)
Aortální tělo

100 % (75/75)

Ipsilaterální kmen

100 % (75/75)

Kontralaterální kmen

100 % (75/75)

Prodloužení a. iliaca

9,3 % (7/75)

Ipsilaterální/kontralaterální kmen použité
jako prodloužení

7,0 % (5/75)

Během indexového zákroku byly třem subjektům hodnocení aplikovány embolizační cívky:
dvěma subjektům hodnocení byly cívky umístěny do levých přídatných renálních tepen
a jednomu subjektu byly cívky umístěny do vnitřní ilické/hypogastrické tepny. Do zevní
ilické tepny byl z důvodu stenózy a disekce zaveden jeden samoexpandující stent.
Použití prostředku podle velikosti je uvedeno v tabulce 8 níže. Bylo implantováno
75 aortálních těl, 155 kmenů a. iliaca a 7 prodloužení a. iliaca.
Tabulka 8: Rozdělení velikostí implantovaných prostředků
Typ prostředku

Průměr
(mm)

Skupina léčená pomocí
Alto™ % (n/N)

Aortální tělo
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)

10

1,3 % (2/155)

12

9,7 % (15/155)

14

14,2 % (22/155)

Kmen a. iliaca
N = 155*
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Typ prostředku

Prodloužení a.
iliaca
N=7

Průměr
(mm)

Skupina léčená pomocí
Alto™ % (n/N)

16

26,5 % (41/155)

18

21,3 % (33/155)

22

18,7 % (29/155)

28

8,4 % (13/155)

10

0,0 % (0/7)

12

0,0 % (0/7)

14

0,0 % (0/7)

16

14,3 % (1/7)

18

57,1 % (4/7)

22

14,3 % (1/7)

28

14,3 % (1/7)

* Jako prodloužení bylo použito pět kmenů a. iliaca.

Aortální tělo systému břišního stentgraftu Alto™ mělo délku 80 mm, kmeny a. iliaca byly
k dispozici v 5 délkách (80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm a 160 mm) a prodloužení a.
iliaca mělo délku 45 mm, jak je popsáno v části 9 (Způsob dodání).
6.2.6 Současné informace o postupech
Byly shromážděny následující sekundární cílové ukazatele klinické užitečnosti, které
jsou uvedeny v tabulce 9. Oboustranného perkutánního přístupu bylo dosaženo
u 90,7 % (68/75) subjektů hodnocení a 33,3 % (25/75) subjektů nevyžadovalo celkovou
anestezii. Endovaskulární zákrok trval v průměru 90 minut s minimální ztrátou krve
(průměrně: 52,5 ml) a vyžadovaly krátký pobyt v nemocnici (průměrně: 1,3 dny).
26,7 % subjektů hodnocení (20/75) bylo přijato na jednotku intenzivní péče. U subjektů
hodnocení, které byly hospitalizovány na jednotce intenzivní péče, byla průměrná doba
pobytu na jednotce intenzivní péče 0,9 dne. Průměrná doba skiaskopie byla 20 minut.
Technického úspěchu (úspěšné zavedení prostředku, rozvinutí a vyjmutí zařízení) bylo
dosaženo ve 100 % případů.
Tabulka 9: Informace o postupu

Statistický*

Skupina léčená
pomocí Alto™

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)

Variabilní
Celkový čas postupu (min)
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Statistický*

Skupina léčená
pomocí Alto™

N

72

Medián

52,5

Min, Max

10, 1 000

N

75

Medián

1,3

Min, Max

0,2, 20,2

N

20

Medián

0,9

Min, Max

0,6, 1,3

N

75

Celková

% (n/N)

66,7 % (50/75)

Regionální

% (n/N)

1,3 % (1/75)

Místní se sedací při vědomí

% (n/N)

32,0 % (24/75)

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)

Statistický*

Skupina léčená
pomocí Alto™

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)

Variabilní
Odhadovaná ztráta krve během postupu (ml)

Délka hospitalizace (dny)

Délka pobytu na JIP (u osob přijatých na JIP,
ve dnech)

Typ anestezie

Celkový čas anestezie (min)

Variabilní
Doba skiaskopie (min)
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Přístup k aortálnímu tělu

Technický

N

75

Perkutánní

% (n/N)

94,7 % (71/75)

Omezený

% (n/N)

5,3 % (4/75)

% (n/N)

100 % (75/75)

úspěch@

* Výsledky jsou prezentovány jako medián (min., max.) nebo jako % z celkového počtu odpovědí.
@
Technický úspěch je definován jako:
•

•

úspěšné umístění, definované jako schopnost umístit implantát na zamýšlené místo bez nutnosti
nepředvídané korekční intervence související s umístěním pomocí přídavného prostředku mimo systém
břišního stentgraftu Alto™.
úspěšné a přesné rozvinutí definované jako:
o
rozvinutí endovaskulárního stentgraftu v plánovaném místě
o

•

průchodnost endovaskulárního stentgraftu, absence deformací prostředku (např. zalomení,
everze stentu, nesprávné rozvinutí, špatně zarovnané rozvinutí), které by vyžadovaly
neplánované umístění dalšího prostředku do endovaskulárního stentgraftu

Úspěšné vyjmutí zaváděcího systému bez nutnosti neočekávané nápravné intervence související
s vyjmutím.

Jeden subjekt hodnocení byl hospitalizován 20,2 dne. Tento subjekt byl přijat do
nemocnice jeden den před plánovanou operací AAA kvůli pádu. Subjekt hodnocení
měl komplikace v důsledku pádu a byl hospitalizován. Subjekt podstoupil zákrok
15. den hospitalizace. Jednalo se o 73letého muže s HTN, HLD, užíváním tabáku,
morbidní obezitou, diabetem, periferním cévním onemocněním a ASA III, který
podstoupil úspěšnou implantaci stentgraftu Alto™ do 65,6mm infrarenálního
aneuryzmatu aorty. V průběhu operace u subjektu hodnocení došlo ke ztrátě 1 l krve
kvůli obtížím s přístupem, což vedlo k chirurgickému omezení a transfuzi 2u PRBC.
Navzdory obtížnému předoperačnímu průběhu se nevyskytly žádné následné
pooperační komplikace a subjekt hodnocení byl propuštěn 5. pooperační den v dobrém
stavu. Událost byla pracovištěm i společností CEC vyhodnocena jako nesouvisející
s prostředkem. Subjekt hodnocení úspěšně dokončil následné sledování studie
a vystoupil z ní po absolvování jednoroční kontrolní návštěvy.
6.2.7 Výsledky studie: Ve vztahu k bezpečnosti
6.2.7.1 Závažné nežádoucí události (ZNU) po dobu 365 dnů
Sekundární koncové ukazatele bezpečnosti zahrnují závažné nežádoucí události
a jednotlivé komponenty po dobu jednoho roku. Výskyt ZNU po dobu 365 dnů
(tabulka 10) u subjektů hodnocení léčených prostředkem Alto™ byl 10,7 % (8/75).
Žádný subjekt hodnocení neměl více než jednu událost. U tří subjektů hodnocení došlo
k ischemii střeva 1., 5. a 5. pooperační den. Všechny tři případy střevní ischemie byly
posouzeny jako související se zákrokem, nikoliv s prostředkem. Podle CEC se u dvou
subjektů hodnocení vyskytly anatomické faktory, které je mohly předurčovat k těmto
událostem. Jeden subjekt hodnocení se střevní ischémií nevyžadoval žádnou léčbu.
Jeden subjekt vyžadoval kolonoskopii a čistou tekutou stravu. U jednoho subjektu
hodnocení byl proveden pokus o angioplastiku horní mezenterické tepny (SMA), který
nebyl dokončen kvůli obtížím s průchodem katétrů v blízkosti suprarenálních vzpěr
a nálezu tlakového gradientu 18 mm. Následně příznaky u subjektu hodnocení
ustoupily. Všechny tři subjekty hodnocení, u nichž došlo k ischemii střeva, studii
úspěšně dokončily po jednom roce.
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U jednoho subjektu hodnocení došlo v 0. pooperační den ke ztrátě krve větší než
1 000 ml. Výbor pro klinické příhody (CEC) rozhodl, že se jedná o příčinu související
s postupem, nikoli s prostředkem. Ve studii byla hlášena tři úmrtí. Jeden subjekt
hodnocení zemřel 97. pooperační den z neznámé příčiny. Jeden subjekt hodnocení
zemřel 225. pooperační den na rakovinu plic a další subjekt zemřel 248. pooperační
den na komplikace po úrazu končetin. Všechna tři úmrtí byla posouzena jako
nesouvisející s postupem nebo prostředkem. U jednoho subjektu hodnocení došlo
225. pooperační den k infarktu myokardu (který nevedl k úmrtí). Bylo rozhodnuto,
že tato příhoda nesouvisí s prostředkem ani s postupem. Subjekt hodnocení studii
dokončil. Nebyly hlášeny žádné případy ochrnutí, selhání ledvin, respiračního selhání
nebo mrtvice.
Tabulka 10: Hodnocení ZNU po dobu 365 dnů
≤ 30 dnů

31 dnů – 1 rok

Celkem během
roku 1

5,3 % (4/75)

5,3 % (4/75)

10,7 % (8/75)

0%

4,0 % (3/75)

4,0 % (3/75)

Střevní ischemie

4,0 % (3/75)

0%

4,0 % (3/75)

Infarkt myokardu

0%

1,3 % (1/75)

1,3 % (1/75)

Paralýza (s výjimkou paraparézy)

0%

0%

0%

Selhání ledvin (s výjimkou nedostatečné
funkce ledvin)

0%

0%

0%

Respirační selhání

0%

0%

0%

Cévní mozková příhoda (s výjimkou TIA)

0%

0%

0%

Krevní ztráta během postupu ≥ 1 000 cm
krychlových

1,3 % (1/75)

0%

1,3 % (1/75)

Hlavní závažné nežádoucí události
Pacienti s ≥ 1 ZNU
Úmrtí

6.2.7.2 Úmrtnost ze všech příčin po dobu 365 dnů
Tabulky 11–12 uvádějí výsledky úmrtnosti ze všech příčin. Úmrtnost ze všech příčin
během 365 dnů po léčbě byla 4,0 % (3/75). Ke všem třem úmrtím došlo po 30 dnech
po zákroku, tedy 97., 225. a 248. den. Příčinou úmrtí byla neznámá příčina (97. den),
rakovina plic (225. den) a komplikace po úrazu končetin (248. den). Všechna úmrtí byla
posouzena komisí CEC jako nesouvisející s prostředkem a postupem. Úmrtnost ze
všech příčin byla odhadnuta na 100 % po 30 dnech, 98,7 % po 180 dnech a 95,9 %
po 365 dnech. Během 365 dnů studie nedošlo k žádnému úmrtí v souvislosti s AAA.
Tabulka 11: Úmrtnost ze všech příčin po dobu 365 dnů
Variabilní
Úmrtí (ze všech příčin)

≤ 30 dnů

31–365 dnů

0–365 dnů

0%

4,0 % (3/75)

4,0 % (3/75)
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Tabulka 12: Osvobození od úmrtnosti ze všech příčin po dobu 365 dnů Kaplan-Meierův odhad
Variabilní
Léčba do 30 dnů
31–180 dnů
181–365 dnů
Počet ohrožených1

75

75

73

Počet událostí2

0

1

2

Počet vyšetřených3

0

1

33

100

98,7

95,9

0

1,3

2,3

Kaplan-Meierův odhad4
Standardní chyba

1 Počet ohrožených subjektů hodnocení na začátku intervalu
2 Všechny události v časovém intervalu
3 Subjekty hodnocení jsou vyšetřovány v aktuální den po operaci k datu řezu dat, po dokončení studie nebo při ukončení či
ztrátě pro sledování
4 Odhad na konci časového intervalu

6.2.8 Výsledky studie: Účinnost
6.2.8.1 Úspěšnost léčby
Hlavní cílový ukazatel splnil svůj předem definovaný výkonnostní cíl na 80%.
Míra úspěšnosti léčby aneuryzmatu do 1 roku byla 95,1% (58/61) (tabulka 13).
Pro úspěšnost léčby zjištěnou ve studii byl sestaven jednostranný Clopper-Pearsonův
95% interval spolehlivosti. Spodní hranice tohoto intervalu spolehlivosti byla porovnána
s výkonnostním cílem, aby se vyhodnotila nulová hypotéza, že očekávaná úspěšnost
léčby je menší nebo rovna 80%. Vzhledem k dolní hranici 90% byla nulová hypotéza
zamítnuta, takže údaje potvrdily alternativní hypotézu, že úspěšnost léčby byla vyšší
než 80%.
Tabulka 13: Hlavní cílový ukazatel: Úspěšnost léčby
Variabilní

Skupina léčená
pomocí Alto™
% (n⁄N)

Dolní
jednostranný 95%
limit konfidence*

Cílový
výkonnostní cíl

Cílový ukazatel
studie

Úspěšnost
léčby

95,1% (58/61)

87,8%

80%

SPLNĚN

* Přesný (Clopper-Pearsonův) interval spolehlivosti

Vzhledem k tomu, že do studie bylo zařazeno 14 ze 75 subjektů hodnocení, ale chyběly
jim příslušné informace pro vyhodnocení primárního cílového ukazatele, byla provedena
post-hoc analýza citlivosti pro výpočet Kaplan-Meierova odhadu hlavního cílového
ukazatele. Kaplanův-Meierův odhad hlavního cílového ukazatele ukazuje 96,8%
osvobození od selhání po jednom roce, což je srovnatelné s předem specifikovaným
výsledkem primární analýzy 95,1%.
Hlavním cílovým ukazatelem je kombinace technická úspěšnost postupu a nepřítomnost
ruptury, konverze, sekundárních intervencí pro stenózu, okluzí, tromboembolických
příhod, fraktur nebo zalomení stentu po dobu 1 roku, jakož i nepřítomnost
zobrazovacích nálezů v zobrazovacím okně po 12 měsících (expanze vaku > 5 mm,
migrace stentu > 10 mm po dobu 1 roku a endoleaky typu I nebo III). Tři subjekty
hodnocení, které nedosáhly cílového ukazatele definovaných níže (tabulka 14).
U jednoho subjektu hodnocení byla 273. den po implantaci provedena konverze na
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otevřenou operaci z důvodu infekce prostředku. U jednoho dalšího subjektu hodnocení
byla zaznamenána expanze aneuryzmatu (5,9 mm) v jednoročním zobrazovacím okně.
Tento subjekt byl vyhodnocen CEC jako pravděpodobně způsobený endoleakem
typu II. U dalšího subjektu byl při 30denní kontrole přítomen endoleak typu IA, který byl
následně 48. pooperační den korigován balónkem roztažitelným stentem. CEC posoudil
událost jako související s prostředkem. Subjekt hodnocení studii úspěšně dokončil.
Kaplan-Meierův odhad pro endoleaky typu IA je diskutován samostatně.
Tabulka 14: Úspěšnost léčby do 1 roku
Výstup

Výsledek

Komparátor

(n = 61)
Celkový počet subjektů s úspěšnou léčbou

58 (95,1 %)

Celkový počet subjektů se selháním léčby

3 (4,9 %)

Technické selhání postupu

0 (0,0 %)

Ruptura aneurysmatu

0 (0,0 %)

80 %

Konverze na otevřený chirurgický výkon 1 (1,6 %)
Sekundární intervence

0 (0,0 %)

Rozšíření vaku aneuryzmatu

1 (1,6 %)

Klinicky významná migrace

0 (0,0 %)

Endoleak typu I*

1 (1,6 %)

Endoleak typu III

0 (0,0 %)

*U dalšího subjektu byl při 30denní kontrole přítomen endoleak typu Ia, který byl následně 48. pooperační den
korigován balónkem roztažitelným stentem (sekundární intervence).

6.2.8.2 Technický úspěch
Technický úspěch je uveden v tabulce 15. Technického úspěchu bylo dosaženo
u 100 % (75/75) pacientů a v žádném případě nedošlo během umístění k poruše
prostředku (např. úniku polymeru), která by zabránila technickému úspěchu.
Tabulka 15: Cílový ukazatel účinnosti: Technická komponenta úspěchu
Technický úspěch
Úspěšné

100 % (75/75)

umístění*

100 % (75/75)

Úspěšné rozvinutí**

100 % (75/75)

Úspěšné stažení zpět#

100 % (75/75)

* úspěšné umístění, definované jako schopnost umístit implantát na zamýšlené místo bez nutnosti
nepředvídané korekční intervence související s umístěním pomocí přídavného prostředku mimo systém
břišního stentgraftu Alto™.
** Úspěšné a přesné rozvinutí definované jako:
o rozvinutí endovaskulárního stentgraftu v plánovaném místě
o průchodnost endovaskulárního stentgraftu, absence deformací prostředku (např. zalomení, everze
stentu, nesprávné rozvinutí, špatně zarovnané rozvinutí), které by vyžadovaly neplánované
umístění dalšího prostředku do endovaskulárního stentgraftu
# Úspěšné vyjmutí zaváděcího systému bez nutnosti neočekávané nápravné intervence související
s vyjmutím.
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6.2.8.3 Integrita prostředku
Integrita stentgraftu byla hodnocena v základní laboratoři pomocí rentgenových snímků
břicha při pravidelných kontrolních návštěvách. Byly hlášeny všechny prasklé stenty
a další problémy ohrožující integritu stentgraftu. Jako výchozí bod pro všechna
hodnocení integrity stentgraftu sloužil rentgenový snímek břicha po propuštění nebo po
jednom měsíci. Incidence ztráty integrity stentgraftu byla vypočtena jako počet subjektů
hodnocení se ztrátou integrity stentgraftu dělený počtem subjektů s adekvátním
zobrazením k posouzení koncového bodu. Základní laboratoř nezaznamenala
v žádném časovém bodě žádné fraktury prostředku ani jiné problémy ohrožující
integritu stentgraftu.
6.2.8.4 Migrace
Migrace byla definována jako průkaz proximálního nebo distálního pohybu stentgraftu
> 10 mm vzhledem k pevným anatomickým orientačním bodům. Při pravidelných
kontrolních návštěvách byly ke stanovení migrace použity snímky ze spirálního CT.
Jako počáteční hodnocení byl použit snímek po 1 měsíci. Nebyl zaznamenán žádný
pohyb stentu, který by odpovídal definici migrace podle postupu. Největší zaznamenaný
pohyb byl 7 mm u jednoho subjektu hodnocení. U tohoto subjektu hodnocení nebyl
v průběhu studie proveden kvůli migraci žádný sekundární zákrok.
6.2.8.5 Endoleak
Endoleaky byly hodnoceny v Core Lab a jsou definovány přetrváváním průtoku krve
mimo lumen endovaskulárního štěpu, ale uvnitř vaku aneuryzmatu, a lze je klasifikovat
jako:
• Typ I – Neúčinné utěsnění v proximální nebo distální těsnicí zóně
o Typ IA – Neúčinné utěsnění v proximální těsnicí zóně
o Typ IB – Neúčinné utěsnění v distální těsnicí zóně
• Typ II – retrográdní průtok krve z bederních tepen, dolní mezenterické tepny nebo
jiných vedlejších cév do vaku aneuryzmatu
• Typ III – Únik způsobený roztržením nebo narušením tkáně, odpojením komponenty
nebo rozpadem štěpu
• Typ IIIA – Únik ve spoji nebo odpojení komponenty
• Typ IIIB – Otvor uprostřed štěpu
• Typ IV – Průtok krve neporušenou tkání.
• Neznámý endoleak – endoleak je přítomen, ale nelze určit jeho typ
K odhadu míry osvobození od endoleaku po celou dobu trvání studie byla použita
Kaplan-Meierova metodika. Ta zohledňuje subjekty hodnocení, u nichž došlo ke ztrátě
sledování nebo které z jiného důvodu nebyly schopny poskytnout kontrastní CT po
dobu 1 roku. Po 12 měsících mělo 61 pacientů hodnotitelné zobrazovací vyšetření pro
endoleaky. Míra výskytu endoleaku Ia typu po 6 měsících a 1 roce byla 98,7 %
(tabulka 16), protože jeden subjekt hodnocení hlásil endoleak Ia typu . Endoleak Ia
typu byl hlášen při kontrole za 1 měsíc a pooperačně ošetřen 48. den pomocí balónkem
roztažitelného stentu (BES). Endoleak Ia typu se vyřešil a expanze aneuryzmatu nebyla
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u tohoto subjektu hodnocení hlášena. Tato událost byla posouzena jako událost
související s prostředkem.
Míra absence endoleaku II. typu po 6 měsících byla 53,3 % a po 1 roce 51,7 %. Byl
zaznamenán pouze jeden případ expanze vaku aneuryzmatu, který CEC vyhodnotil
jako pravděpodobně způsobený endoleakem II. typu. Subjekt hodnocení opustil studii
bez sekundární intervence AAA.
Vzhledem k vysoké míře endoleaků II. typu byla provedena analýza studie ELEVATE
s cílem definovat faktory zodpovědné za endoleaky II. typu. Základní demografické
údaje, anamnéza a anatomická měření na začátku studie byly vyhodnoceny pomocí
logistického regresního modelu. Ze všech výchozích komorbidit byl status kuřáka
významným negativním prediktorem (protektivním) pro endoleaky II. typu (poměr šancí:
0,12, 95 % CI 0,026–0,602).
Míra absence endoleaku II. typu po 6 měsících byla 96,0 % a po 1 roce 94,3 %.
Neznámé endoleaky nebyly CEC posouzeny.
Ve studii nebyly po dobu jednoho roku pozorovány žádné endoleaky Ib, III. nebo IV. typu.
Tabulka 16: Kaplanovy Meierovy odhady endoleaků (EL)
Kaplan-Meierovy odhady
6 měsíců
12 měsíců
Míra osvobození od EL IA typu
98,7 %
98,7 %
Míra osvobození od EL II. typu
53,3 %
51,7 %
Svoboda od neznámého typu EL
96,0 %
94,3 %

6.2.8.6 Zvětšení AAA
Zvětšení aneuryzmatu bylo definováno jako zvětšení aneuryzmatu o více než 5 mm
(průměr). Ke stanovení zvětšení aneuryzmatu byly při pravidelných kontrolních návštěvách
použity spirální CT snímky. Jako počáteční hodnocení byl použit snímek po 1 měsíci.
Po jednom roce po léčbě bylo zaznamenáno jedno zvětšení průměru aneuryzmatu
(tabulka 17), které bylo identifikováno základní zobrazovací laboratoří (1,6 %, 1/61).
Na pracovišti byla tato skutečnost zaznamenána jako nežádoucí událost při šestiměsíční
kontrolní návštěvě. CEC vyhodnotila zvětšení aneuryzmatu jako pravděpodobně
způsobenou endoleakem II. typu. Tato událost byla rovněž posouzena jako závažná,
související se zákrokem a nesouvisející s prostředkem. Subjekt hodnocení úspěšně studii
ukončil bez jakýchkoli sekundárních intervencí pro léčbu zvětšení aneuryzmatu.
Tabulka 17: Změny v průměru vaku hlášené Core Lab během 12 měsíců
Průměr vaku při
návštěvě
Časový
bod

N

Průměr
vaku (mm)

Screening

75

1 měsíc

Změna průměru vaku od 1 měsíce
N*

Snížený
(> 5 mm)

Stabilní
(± 5 mm)

Zvýšený
(> 5 mm)

Žádné
zvětšení

51,7 ± 6,6

Neuplatňuje se

Neuplatňuje
se

Neuplatňuje
se

Neuplatňuje
se

Neuplatňuje se

74

51,1 ± 7,0

Neuplatňuje se

Neuplatňuje
se

Neuplatňuje
se

Neuplatňuje
se

Neuplatňuje se

6 měsíců

72

49,6 ± 7,3

69

7 (10,1 %)

62 (89,9 %)

0 (0,0 %)

69 (100,0 %)

12 měsíců

64

49,0 ± 8,3

61

13 (21,3 %)

47 (77,0 %)

1 (1,6 %)

60 (98,4 %)

*Tento počet představuje počet subjektů hodnocení, u nichž bylo provedeno CT za 1 měsíc i pozdější kontrolní CT, aby bylo
možné vyhodnotit změnu průměru vaku.
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6.2.8.7 Průchodnost stentgraftu
Průchodnost byla definována jako absence úplné okluze (100 %) prostředku nebo
nativní cévy. Průchodnost může být buď uvnitř prostředku (průchodnost prostředku),
nebo v nativní cévě mimo prostředek (průchodnost cévy). Trombóza byla definována
jako úplná okluze (100 %) prostředku nebo nativní cévy. Trombóza může být buď uvnitř
prostředku (trombóza prostředku), nebo v nativní cévě mimo prostředek (trombóza
cévy). Stenóza byla definována jako zúžení lumenu průtoku krve, které bylo menší než
100 % okluze. Stenóza může být buď uvnitř prostředku (stenóza prostředku), nebo
v nativní cévě mimo prostředek (stenóza cévy). Průchodnost, trombózu a stenózu lze
prokázat: CT, angiografií, ultrazvukem nebo jinými zobrazovacími metodami nebo
patologické analýzou a byl pro studii posuzován na pracovištích. Pracoviště nehlásila
v žádném časovém bodě žádné nežádoucí události související s průchodností.
6.2.8.8 Tromboembolické události
Tromboembolické události byly definovány jako hluboká žilní trombóza, plicní embolie,
embolická cévní mozková příhoda, ischemie končetiny při okluzi nebo trombóze
stentgraftu. V žádném časovém bodě nebyly hlášeny žádné tromboembolické události
vyžadující sekundární intervenci.
6.2.8.9 Konverze na otevřený chirurgický výkon po dobu 12 měsíců
Míra konverze (tabulky 18–19) po dobu 365 dnů po léčbě byla 1,3 % (1/75). Míra
osvobození od konverze byla 98,6 % po dobu jednoho roku. Jeden subjekt hodnocení
přešel na otevřený chirurgický výkon 273 dní po implantaci z důvodu infekce
stentgraftu. Konverze byla úspěšná a infekce subjektu hodnocení byla vyřešena.
Tabulka 18: Konverze na chirurgický výkon po dobu 365 dní
Variabilní

≤ 30 dnů

31–365 dnů

0–365 dnů

0

1,3 % (1/75)

1,3 % (1/75)

Konverze

Tabulka 19: Svoboda od konverze na chirurgický výkon po dobu 365 dní: Kaplan-Meierův odhad
Variabilní
Léčba do 30 dnů
31–180 dnů
181–365 dnů
Počet ohrožených1

75

75

73

Počet událostí2

0

0

1

Počet vyšetřených3

0

2

34

100

100

98,6

0

0

1,4

Kaplan-Meierův odhad4
Standardní chyba

1 Počet ohrožených subjektů hodnocení na začátku intervalu
2 Všechny události v časovém intervalu
3 Subjekty hodnocení jsou vyšetřovány v aktuální den po operaci k datu řezu dat, po dokončení studie
nebo při ukončení či ztrátě pro sledování
4 Odhad na konci časového intervalu
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6.2.8.10 Sekundární intervence
U 2 (2,7 %) subjektů hodnocení byly provedeny celkem 3 sekundární zákroky související s AAA;
jeden subjekt měl endoleak 1A typu a 48. pooperační den mu byl proveden balonkový zákrok
a intervence holým kovovým stentem, který endoleak úspěšně vyřešil. Výbor CEC rozhodl, že to
souvisí s prostředkem a postupem. Další subjekt hodnocení měl infekci prostředku a byl
převeden na otevřenou operaci 273. pooperační den. Výbor CEC rozhodl, že to souvisí
s prostředkem, ale nikoliv s postupem. Sekundární zákroky související s AAA jsou uvedeny
v tabulce 20.
Tabulka 20: Sekundární zákroky související s AAA v průběhu 365 dnů
Sekundární intervence
≤ 30 dnů
31–365 dnů
Celkem subjektů
Endoleak IA
Použití balónku
Balónkem roztažitelný holý kovový stent
Infekce prostředku
Konverze na otevřený chirurgický výkon

(N = 75)
0
0
0
0
0
0

(N = 75)
2 (2,7 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)

0–365 dnů (1. rok)
(N = 75)
2 (2,7 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)

7. Výběr pacienta a léčba
7.1.

Individualizace léčby

Lékaři by měli u každého pacienta rozhodnout, zda je systém břišního stentgraftu Alto™
vhodným prostředkem pro léčbu jeho aneuryzmatu, a to na základě toho, zda pacient
splňuje kritéria uvedená v indikacích k použití, včetně:
• adekvátní přístup do a. iliaca/femoralis kompatibilní s technikami cévního přístupu
(femorální přímá venepunkce nebo perkutánní), prostředky a/nebo příslušenstvím,
• proximální místo uložení na aortě pro prstencové těsnění 7 mm pod spodní renální
tepnou.
• Místo uložení na aortě tvořené zdravou aortou, definované jako:
o
absence významného trombu o tloušťce > 8 mm; v jakémkoli místě po
obvodu aorty ve výši 7 mm pod spodní renální tepnou,
o
absence výrazné kalcifikace na úrovni 7 mm pod spodní renální tepnou,
o
konicita < 10 % měřená od spodní renální tepny k aortě 7 mm pod dolní
renální tepnou,
o
vnitřní průměr minimálně 16 mm a maximálně 30 mm ve vzdálenosti 7 mm
pod spodní renální tepnou a
o
aortální úhel ≤ 60°.
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•

Distální místo uložení na a. iliaca:
o
s délkou minimálně 10 mm a
o
s vnitřním průměrem minimálně 8 mm, maximálně 25 mm.

Další podrobnosti naleznete v části 2.
Okolnosti, které je třeba uvážit při výběru pacienta, zahrnují mimo jiné tyto:
•
•

pacientův věk a očekávaná průměrná délka života,
komorbidity (např. srdeční selhávání, plicní nedostatečnost nebo nedostatečná
funkce ledvin před operací, morbidní obezita),
míra vhodnosti morfologie pacienta pro endovaskulární rekonstrukci,
vhodnost pacienta pro otevřenou chirurgickou reparaci,
schopnost tolerovat celkovou, regionální nebo lokální anestézii.

•
•
•
7.2.

Výběr velikosti systému břišního stentgraftu Alto™

Velikost systému břišního stent-graftu Alto™musí odpovídat anatomickým strukturám
pacienta. Za stanovení správné velikosti prostředku nese odpovědnost lékař. Možné
velikosti prostředku jsou podrobněji popsány v tabulce 21.
Tabulka 21: Informace o velikostech produktu pro pacienty
Kmen/prodloužení a.
iliaca

Aortální tělo
Průměr
stentgraftu,
mm

Vnitřní
průměr
aorty, mm

Maximální průměr aortální
cévy u kotev, mm (35 mm
nad nejnižší renální)

Průměr
stentgraftu,
mm

Vnitřní
průměr a.
iliaca, 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

U aortálního těla potvrďte vnitřní průměr aorty v místě proximálního prstencového
těsnění 7 mm pod dolní renální tepnou. Ujistěte se, že je velikost proximálního stentu
v místě zakotvení dostatečně navýšená.
UPOZORNĚNÍ: Za stanovení správné velikosti břišního stentgraftu Alto™
nese odpovědnost lékař. Určení velikosti systému stentgraftu již zahrnuje
doporučované navýšení anatomických rozměrů. Je založeno na údajích
z testování in-vitro.
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Rozvinutý implantovaný systém by se v doporučované celkové délce měl táhnout od
distální hranice spodní renální arterie proximálně k běžné bifurkaci a. iliaca interna.
Zkontrolujte, zda je délka od nejnižší renální tepny k nativní aortální bifurkaci > 80 mm,
abyste zajistili, že se štěp Alto™ vejde do anatomie pacienta. Pokud si nejste
předoperačním plánovacím měřením jisti, ujistěte se, že máte k dispozici všechny
potenciální délky a průměry systému stentgraftu, a budete tedy moct výkon dokončit.
Během plánování případu se lékaři mohou obrátit na společnost Endologix, konzultovat
problematiku a pokusit se na základě odhadu anatomických charakteristik pacienta
stanovit vhodnou velikost systému stentgraftu. U každého pacienta je před použitím
systému břišního stentgraftu Alto™ nutné zvážit výše popsané výhody a rizika.
8. informace o poučení pacientů
Před ošetřením by měl lékař pacientovi znovu shrnout rizika a výhody tohoto
endovaskulárního prostředku a postupu, mezi než patří následující:
•
rizika a výhody rekonstrukce aneurysmatu vzhledem k věku pacienta a očekávané
délce života,
•
rizika, výhody a rozdíly otevřené chirurgické rekonstrukce,
•
rizika, výhody a rozdíly endovaskulární rekonstrukce,
•
riziko ruptury aneuryzmatu v porovnání s rizikem endovaskulárního rekonstrukce
pomocí prostředku Alto™ ve srovnání s jinými endovaskulárními systémy štěpů,
•
rizika související s neintervenční léčbou (medikamentózní terapie),
•
dlouhodobá bezpečnost a efektivita endovaskulární rekonstrukce pomocí
prostředku Alto™ není stanovena,
•
důležitost celoživotních pravidelných návštěv následného sledování
k vyhodnocování zdravotního stavu pacienta a funkce systému stentgraftu,
•
po výkonu může být nutné provést další endovaskulární nebo otevřené chirurgické
rekonstrukce,
•
pacienty se specifickými klinickými nálezy (např. endoleaky, zvětšení aneurysmat)
je nutné pečlivě monitorovat.
•
Pacienta je nutné informovat o příznacích, při jejichž rozvoji má ihned vyhledat
pomoc lékaře (včetně okluze kmene, zvětšení nebo prasknutí aneurysmatu).
Společnost Endologix doporučuje, aby lékař pacienta obeznámil se všemi riziky
spojenými s léčbou pomocí systému břišního stentgraftu Alto™ i v písemné podobě.
Podobnosti týkající se rizik, která se objevují během implantace prostředku a po ní,
naleznete v části 5, (Nežádoucí události).
9.
Způsob dodání
Systém břišního stentgraftu Alto™ se skládá ze stentgraftu aortálního těla a zaváděcího
systému, stentgraftu kmenů a. iliaca a prodloužení a zaváděcího systému, plnicí
soupravy a automatického injektoru 2.
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9.1

Velikost a konfigurace stentgraftu

Systémy stentgraftu jsou k dispozici v následujících velikostech a konfiguracích
(tabulky 22–24).
Tabulka 22: Velikosti systémů stentgraftu těla aorty Alto™
Proximální průměr
Pracovní
Vnější profil
systému
délka
zaváděcího
stentgraftu, mm
katétru, cm
systému, F
20
60
15
23

Vnitřní průměr
integrálního
pouzdra, F
13

Délka pokrytého
systému
stentgraftu, mm
80

26
29
34
Tabulka 23: Velikosti kmene a. iliaca Ovation iX
Proximální
Distální průměr
Pracovní
Vnější profil
průměr
systému
délka
zaváděcího
systému
stentgraftu,
katétru,
systému,
stentgraftu,
mm
cm
F
mm
14
10
60
12
10
10
10

Vnitřní průměr
integrálního
pouzdra,
F
10

Délka
pokrytého
systému
stentgraftu,
mm
80
100
120
140

10
12
12
12
12
12
14

160
80
100
120
140
160
80

14
14
14
14
16
16

100
120
140
160
80
100

13

11

16
16
16
18
18
18

120
140
160
80
100
120

18

140
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Distální průměr
systému
stentgraftu,
mm

Proximální
průměr
systému
stentgraftu,
mm

Pracovní
délka
katétru,
cm

Vnější profil
zaváděcího
systému,
F

Vnitřní průměr
integrálního
pouzdra,
F

14

12

15

13

18
22
22
22
22
22
28
28
28
28
28

160
80
100
120
140
160
80
100
120
140
160

Tabulka 24: Velikosti prodloužení a. iliaca Ovation iX
Proximální a
Pracovní
Vnější profil
distální průměry
délka
zaváděcího
stentgraftu, mm
katétru, cm
systému,
F
10
12
14

Délka
pokrytého
systému
stentgraftu,
mm

60

16
18
22
28

12

Vnitřní
průměr
integrálního
pouzdra,
F
10

13

11

14
15

12
13

Délka pokrytého
systému
stentgraftu, mm
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9.2
Informace o sterilitě
Systémy stent graftu / zaváděcí systémy se dodávají STERILNÍ a apyrogenní.
Sterilizováno etylénoxidem (EO). Souprava CustomSeal a automatický injektor 2 se
dodávají STERILNÍ. Sterilizováno pomocí elektronového paprsku. Souprava CustomSeal
je apyrogenní.
• Prohlédněte prostředek a balení a zkontrolujte, že při přepravě nedošlo k žádnému
poškození. Prostředek nepoužívejte, pokud je poškozený nebo pokud byla poškozena
či narušena sterilizační bariéra.
• Nepoužívejte po uplynutí data expirace vytištěného na štítku.
• Skladujte na chladném a suchém místě.
• Určeno k jednorázovému použití. Nepoužívejte opakovaně, nezpracovávejte pro
opakované použití ani opakovaně nesterilizujte. Opakované použití, zpracování pro
opakované použití nebo opětovná sterilizace mohou narušit strukturální integritu
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prostředku a/nebo vést k selhání prostředku a následně k poranění, onemocnění či
úmrtí pacienta. Opakované použití, zpracování pro opakované použití nebo opětovná
sterilizace mohou také představovat riziko kontaminace prostředku a/nebo vyvolat
u pacienta infekci, případně také způsobit přenos infekčních onemocnění z jednoho
pacienta na druhého. Kontaminace prostředku může mít za následek poranění,
onemocnění nebo úmrtí pacienta.
• Po použití produkt a balení zlikvidujte v souladu s nemocničními, administrativními
a/nebo místními zákonnými předpisy.
10.

Informace o klinickém použití

10.1. Školení lékařů
UPOZORNĚNÍ: Při implantaci nebo opětovné operaci je nutné mít vždy k dispozici
kvalifikovaný operační tým specializovaný na cévní chirurgii pro případ, že by bylo
nutné zákrok konvertovat na otevřenou chirurgickou rekonstrukci.
UPOZORNĚNÍ: Systém břišního stentgraftu Alto by měli používat pouze lékaři
a jejich týmy, kteří absolvovali školení o cévních intervenčních technikách
a používání tohoto prostředku.
Doporučované požadavky na zručnost/znalosti lékařů, kteří budou systém břišního
stentgraftu Alto používat, jsou rozepsány níže. Pokud máte jakékoli otázky o produktu
nebo určování velikosti, obraťte se na společnost Endologix prostřednictvím kontaktních
informace na konci tohoto návodu.
Dále jsou uvedeny následující požadavky na znalosti pro používání tohoto prostředku:
• znalosti o přirozeném vývoji aneurysmatu břišní aorty (AAA), komorbidity a komplikace
spojené s rekonstrukcí AAA,
• znalost interpretace radiologických obrazů a výběru prostředku a jeho velikosti.
Multidisciplinární tým, ve kterém jsou zastoupeny zkušenosti s následujícími postupy:
• femorální přímá venepunkce, arteriální bypass, arteriotomie a rekonstrukce,
• techniky perkutánního přístupu a uzavření,
• neselektivní a selektivní techniky používající vodicí drát a katétr,
• interpretace skiaskopického a angiografického zobrazení,
• embolizace,
• angioplastika,
• umístění endovaskulárního stentu,
• techniky používání smyček,
• správné použití radiografického kontrastního materiálu,
• techniky pro minimalizaci vystavení záření,
• zkušenosti s metodami nezbytnými pro následnou péči o pacienta.
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10.2. Kontrola před použitím
Prohlédněte prostředek a balení a zkontrolujte, že při přepravě nedošlo k žádnému
poškození. Tento prostředek nepoužívejte, jestliže došlo k poškození nebo jestliže byla
poškozena nebo prolomena sterilizační bariéra. Pokud došlo k poškození, produkt
nepoužívejte a požádejte zástupce společnosti Endologix o informace, jak produkt vrátit.
10.3. Potřebné materiály
Vybavení a doplňkové položky potřebné pro systém břišního stentgraftu Alto™
naleznete v tabulce 25 níže.
Tabulka 25: Vybavení a doplňkové položky
Požadované vybavení
Aortální tělo systému břišního stentgraftu
Alto™předem vložené do zaváděcího
systému

Doplňkové vybavení

Volitelné (k použití integrovaného přemosťujícího
lumen)
• Vodicí drát bez hydrofilního povlaku, maximální
délka 0,018", nutná změna délky, hrot musí být
kompatibilní se smyčkou.
• Smyčka
• Pouzdro zavaděče, vnitřní průměr minimálně 5 F

Kmeny a. iliaca Ovation iX (2)
předinstalované v zaváděcích systémech
Prodloužení a. iliaca Ovation iX předinstalované
v zaváděcích systémech
Souprava CustomSeal

Náhradní souprava CustomSeal;
Časovač nebo hodiny

Automatický injektor 2
Vybavení k provedení zobrazení, schopné
snímky zaznamenat a opět načíst
• Stůl vhodný pro provedení zobrazení nebo
stůl na operačním sále vhodný pro použití
s ramenem typu C
• Možnost provést skiaskopii
• Možnost provést digitální subtrakční
angiografii (DSA)
• Příslušné ochranné vybavení pro personál
při skiaskopii

Zařízení pro záznam videa
Elektrický injektor s přidruženým materiálem

Angiografické a výměnné katétry
Výběr adekvátních velikostí (kompatibilní
s rozměrem 0,89 mm [0,035"]) a výběr délek
Vodicí dráty: Spektrum velikostí dle
preferencí lékaře, kompatibilní s rozměrem
0,89 mm (0,035")
Kontrastní média
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Požadované vybavení

Doplňkové vybavení

Heparinizovaný fyziologický roztok
a stříkačky
Standardní doporučení pro léčbu pacientů
se závažnou alergií na radiokontrastní
látky (např. tekutiny, antihistaminika,
kortikosteroidy, adrenalin).
Cévní nástroje a spotřební materiál

Endovaskulární spotřební materiál
• 3cestné stavěcí ventily
• Adaptéry Tuohy-Borst
Volitelné:
• Pouzdra zavaděče o délce < 35 cm
• Spektrum angioplastických balónků o příslušné
velikosti (průměr a délka balónku, délka násady):
- nedeformující balónky o průměru 12 mm
k případnému roztahování kmene a. iliaca ke
spojení aortálního těla,
- nedeformující balónky k léčbě v distální části a.
iliaca, stejná velikost jako distální průměr a.
iliaca,
- deformující a nedeformující balónky k léčbě
v oblasti aorty, stejná velikost jako průměr aorty.
- Poznámka: Nedeformující balónky s dlouhými
kužely/velkými „rameny“ nemusí být vhodné pro
použití s tímto prostředkem.
• Výběr velikostí komerčních stentů
• Embolizační prostředky, jako např. spirálky

10.4. Informace o Bezpečnosti v prostředí MRI
Podmíněně kompatibilní s prostředím MR
Podmíněně kompatibilní s prostředím MR
Neklinické testování systému břišního stentgraftu Alto™ prokázalo, že prostředek je
podmíněně kompatibilní s prostředím MR. Pacient s tímto prostředkem může být
bezpečně skenován za následujících podmínek:
• statické magnetické pole 1,5 T a 3,0 T,
• magnetické pole s maximálním prostorovým gradientem 4 000 gaussů/cm (40 T/m),
• maximální udávaná průměrná specifická absorpční rychlost (SAR) pro celé tělo
2 W/kg (normální provozní režim).
Za výše definovaných podmínek skenování se očekává, že systém břišního stentgraftu
Alto™ vyvolá zvýšení teploty maximálně o 2 °C po 15 minutách nepřetržitého skenování.
Při neklinickém testování se artefakt obrazu způsobený prostředkem při zobrazování
pomocí sekvence pulzů s gradientním echem a systému MRI 3,0 T rozšiřuje přibližně
o 5 mm od systému břišního stentgraftu Alto™.
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11.

Pokyny k použití

11.1 Příprava pacienta
• Obecně postupujte v předoperačním období podobně jako při standardní otevřené
rekonstrukci AAA: půst, příprava střeva a profylaktické antibiotické režimy. Pacienta
připravte a zarouškujte stejně jako pro otevřený chirurgický výkon na AAA pro případ,
že by bylo nutné provést konverzi na otevřenou rekonstrukci.
• Anestetický protokol používaný při endovaskulárním zákroku si stanoví implantující
lékař a anesteziolog. Při endovaskulárních výkonech se s úspěchem používaly celková
anestezie, regionální nebo i místní anestezie v kombinaci s kontinuální sedací.
• Ke správnému umístění systému břišního stentgraftu Alto v cévním systému
a k ověření správné apozice arteriální stěny je nutné příslušné zobrazování během
výkonu. Při zavádění, aplikaci, injekčním podání plnicího polymeru / vytuhnutí
a sledování systému břišního stentgraftu Alto s cévním systémem vždy používejte
skiaskopickou kontrolu.
11.2. Obecná bezpečnostní opatření během postupu implantace
• Nezalamujte zaváděcí katétry. Mohlo by dojít k poškození těchto katetrů i přímo
stentgraftů.
• Během implantace je třeba použít systémovou antikoagulaci podle postupů implantace
preferovaného nemocnicí a lékařem. Jestliže je heparin kontraindikován, je nutno
zvážit použití alternativního antikoagulantu.
• Při přípravě a zavádění se snažte co nejvíce omezit manipulaci se systémem stentgraft
nasazeným na zaváděcí katétr. minimalizujete tak riziko kontaminace a infekce.
• Pokud narazíte na odpor, nezasouvejte vodicí drát ani zaváděcí katétr dále. Mohlo by
dojít k poškození zaváděcího katétru nebo cévy. Výkon zastavte a zjistěte příčinu
odporu. Další informace naleznete v části Odpojení a vytažení katétru z aortálního těla.
• Při řešení nechtěného částečného rozvinutí nebo migrace systému stentgraft může být
nutné provést chirurgické odstranění či úpravu.
11.3. Postup implantace a pokyny k rozvinutí
11.3.1 Přístup k cévám
1 Standardní intervenční technikou si založte bilaterální přístup.
2 Angiografický katétr umístěte suprarenálně od kontralaterální strany a proveďte
angiografické vyhodnocení cévního systému pacienta, pokud je to nutné.
3 Vyhledejte referenční polohy renálních arterií.
4 Na ipsilaterální straně zaveďte vodicí drát o průměru 0,89 mm (0,035") a uložte
jej do příslušné polohy.
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11.3.2 Příprava zaváděcích systémů
1 Zkontrolujte všechna balení, zda nejsou poškozena nebo nebyla narušena jejich
sterilní bariéra. Pokud najdete jakékoli poškození, prostředek vyměňte za jiný.
2 Sterilní technikou vyjměte zaváděcí systém ze sterilního obalu a umístěte jej do
sterilního pole.
3 Zkontrolujte, zda není zaváděcí systém poškozený. Pokud ano, prostředek
vyměňte.
4 Přes port proplachování pouzdra propláchněte pouzdro zaváděcího systému
heparinizovaným fyziologickým roztokem. Otočný hemostatický ventil lze
otočením utěsnit.
UPOZORNĚNÍ: Při práci s aortálním tělem se ujistěte, že plnicí hadička
s polymerem neobsahuje po proplachování pouzdra žádnou tekutinu.
Pokud zjistíte přítomnost tekutiny, vyměňte katétr systému stentgraftu
aortálního těla.
5 Propláchněte lumen vodicího drátu heparinizovaným fyziologickým roztokem.
Použijte k tomu proplachovací port vodicího drátu na rukojeti.
6 Překryjte port přemosťující lumen modrým krytem.
11.3.3 Zavedení a rozvinutí aortálního těla
1 Sejměte z ipsilaterálního přístupového místa (pokud je to relevantní) pouzdro
zavaděče.
2 Zaváděcí systém aortálního těla zasuňte po vodicím drátu.
3 Aktivujte hydrofilní obal na vnější straně zaváděcího pouzdra, tím že jemně otřete
povrch heparinizovaným fyziologickým roztokem.
4 Zaváděcí systém srovnejte s portem k proplachování pouzdra a zachycenými
knoflíky otočenými směrem k ipsilaterální straně pacienta.
5 Pod skiaskopickou kontrolou vložte zaváděcí systém do cévního systému
a zasouvejte jej až do vzdálenosti, kdy se rentgenkontrastní značky aortálního
těla budou nacházet asi 1 cm proximálně od zamýšleného místa uložení.
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6 Aortální tělo orientujte laterálně otočením celého zaváděcího systému aortálního
těla, aby byly na každé straně vodicího drátu vidět dvě krátké rentgenkontrastní
značky zaváděcího systému A dlouhá rentgenkontrastní značka zaváděcího
systému byla otočena k ipsilaterální straně pacienta.
Ipsilaterální strana
Dlouhá značka
Dvě krátké značky

UPOZORNĚNÍ: Otáčejte celým zaváděcím systémem jako jednou jednotkou.
Neotáčejte samostatně pouzdrem katétru ani rukojetí. Zabraňte nadměrné
manipulaci s katétrem, aby nedošlo k porušení spojení se zaváděcím
systémem.
7 Zatáhněte pod skiaskopickou kontrolou vnější pouzdro zaváděcího systému,
aby byl knoflík zatažení pouzdra v blízkosti rukojeti.
8 Ujistěte se, že jsou rentgenkontrastní značky aortálního těla kousek proximálně od
místa uložení. V případě potřeby opatrně upravte polohu zaváděcího systému.
9 Ujistěte se, že je dlouhá rentgenkontrastní značka zaváděcího systému pořád
otočena směrem k pacientově ipsilaterální straně. V případě potřeby otočte celý
zaváděcí systém aortálního těla.
10 Rozviňte první segment proximálního stentu (prostřední korunka): otočte první
uvolňovací knoflík stentu o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček a poté
rovnoměrným pohybem vytáhněte knoflík a připojený drát z rukojeti.
11 Odstraňte bílý uzávěr z portu pro vstřikování balónku na rukojeti. Naplňte
balónek standardní směsí fyziologického roztoku a kontrastu v poměru 4:1.
Dodržujte doporučené objemy naplnění uvedené v tabulce níže.
Úplně vyprázdněte integrální balónek vytvořením podtlaku ve stříkačce pro
plnění balónku.
Průměr aortálního těla
Doporučený integrální
Maximální integrální
systému stentgraftu
objem naplnění balónku objem naplnění balónku
20 mm
7 ml
23 mm
5 ml
8 ml
26 mm
12 ml
29 mm
15 ml
10 ml
34 mm
19 ml
VAROVÁNÍ: Maximální koncentrace roztoku kontrastu integrálního
balónku je 4 : 1 fyziologického roztoku a kontrastní směsi.
VAROVÁNÍ: K nafukování integrálního balónku nikdy nepoužívejte vzduch
nebo jiné plynné médium.
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VAROVÁNÍ: U integrálního balónku se doporučuje ruční injekční plnění
pomocí injekční stříkačky. Nepoužívejte tlakový nafukovací prostředek
pro nafukování integrálního balónku.
VAROVÁNÍ: Integrální balónek nenaplňujte více, než činí maximální plnící
objem. Může dojít k prasknutí balónku. Nadměrné naplnění může mít za
následek poškození cévní stěny a/nebo prasknutí cévy nebo poškození
stentgraftu.
VAROVÁNÍ: Před změnou polohy katétru zcela vyprázdněte integrální
balónek a ověřte, zda je pod vlivem vakua ve stříkačce.
12 Otočte rameno C do polohy se zarovnanými rentgenkontrastními značkami
implantátu, abyste dosáhli kolmého pohledu.
13 Rentgenkontrastní značky implantátu napolohujte přesně do konečného
proximálního místa uložení. Pomocí injekčně podané kontrastní látky ověřte dle
potřeby polohu implantátu ve vztahu k renálním arteriím.
14 Vytáhněte angiografický katétr pryč od proximálního stentu.
15 Rozviňte zbývající část proximálního stentu (proximální korunka): otočte druhý
uvolňovací knoflík stentu o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček a poté
rovnoměrným pohybem vytáhněte knoflík a připojený drát z rukojeti.
VAROVÁNÍ: Po plném rozvinutí proximálního stentu za zaváděcí systém příliš
NETAHEJTE, aby nedošlo k nechtěnému odpojení konektoru plnění polymeru
od implantátu.
VAROVÁNÍ: V této fázi postupu NEPOUŽÍVEJTE přemosťující lumen. Využití
přemosťujícího lumenu před naplněním polymerem může vést k úniku
polymeru.
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11.3.4 Příprava plnícího polymeru
1 Sterilním postupem umístěte soupravu CustomSeal Kit a autoinjektor 2 na
sterilní pole.
2 Otevřete oba ventily stříkačky plnicí soupravy a přesouvejte obsah mezi
stříkačkami. Proveďte alespoň 20 plných nepřerušených cyklů.
Poznámka: Před zahájením 20 nepřerušovaných plných tahů se ujistěte,
že každá stříkačka dosáhla dna.
Přeneste obsah do stříkačky se zeleným páskem (naplňte stříkačku)
na minimální objem naplněné stříkačky uvedený níže a uzavřete oba uzavírací
kohouty. Odstraňte trhací poutko a odpojte plnicí stříkačku.
Poznámka: Pokud se v plnicí stříkačce nachází vzduch nebo z ní před
uzavřením stavěcího ventilu unikl plnicí polymer, musí v ní být
následující minimální objem plnicího polymeru, aby bylo možné systém
stentgraftu zcela naplnit.
Průměr aortálního těla
Objem plnicí
systému stentgraftu
stříkačky
≥ 7 ml
≥ 8 ml
≥ 9 ml
≥ 11 ml
≥ 13 ml

20 mm
23 mm
26 mm
29 mm
34 mm

Souprava CustomSeal obsahuje štítek, který označuje minimální objem
polymeru, který musí stříkačka obsahovat pro adekvátnímu vyplnění stentgraftu
u jednotlivých velikostí štěpu. Tyto minimální objemy by měly být dodržovány,
aby bylo dodrženo celkové množství vstřikovaného polymeru při plnění a aby při
případném úniku při plnění bylo uniklé množství polymeru co nejmenší.
3 Po dokončení míchání si zaznamenejte čas nebo zapněte časovač.
VAROVÁNÍ: Pokud by při míchání nebo přenosu došlo k chybě, plnicí polymer
zlikvidujte. K injekčnímu podání plnicího polymeru by mělo dojít ihned po
smíchání. Pokud bylo vstřikování pomocí soupravy CustomSeal Kit odloženo
o 2 nebo více minut, plnicí polymer zlikvidujte. Začněte mísit novou plnicí
soupravou.
11.3.5 Vstřikování plnícího polymeru
VAROVÁNÍ: Po plném rozvinutí proximálního stentu za zaváděcí systém příliš
NETAHEJTE, aby nedošlo k nechtěnému odpojení konektoru plnění polymeru
od implantátu. Předčasné odpojení by mohlo vést k úniku polymeru.
VAROVÁNÍ: K plnění systému stentgraftu aortálního těla používejte pouze
automatický injektor 2. Ruční injekční plnění by se nemělo provádět, protože
by mohlo dojít k poškození implantátu.
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1 Odstraňte odlepovací jazýček a odpojte plnicí stříkačku od šroubení připojovací
hadičky. Vyjměte stříkačku z držáku stříkačky. Odpojte zelený plnicí uzávěr od
portu pro vstřikování plnicího polymeru na rukojeti katétru.

Souprava CustomSeal

Distální konec aortálního těla zaváděcího katétru

2 Připojte plnicí stříkačku k injekčnímu portu polymeru na rukojeti.
3 Naplněnou stříkačku držte pevně, aby se nehýbala, a zatlačte automatický
injektor 2 nad píst. Ujistěte se, že se automatický injektor 2 nachází nad
„rameny“ těla stříkačky. Zajistěte automatický injektor 2 otočením o 90 stupňů,
dokud se nezamkne na místě (potvrdí se to slyšitelným „kliknutím“). Plnicí
polymer začne plnit aortální tělo.
4 Stáhněte hrot vodicího drátu aortálního těla k rentgenkontrastní značce distálně
od aortálního těla.
5 Pod skiaskopem občas zkontrolujte plnění štěpu rengenkontrastním plnicím
polymerem.
UPOZORNĚNÍ: Aby se stentgraft mohl přizpůsobit přirozené anatomii, ověřte,
že stentgraft aortálního těla není příliš napjatý.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že se během injekčního podání plnicího polymeru
v aortálním těle nenachází extra tuhý drát. V takovém případě by se totiž
systém stentgraftu nebyl schopen přizpůsobit výchozí anatomické konfiguraci.
VAROVÁNÍ: Během injekčního podávání a tuhnutí plnicího polymeru
kontrolujte zaváděcí systém a/nebo stříkačku, zda se náhodou neoddělily
nebo zda se plnicí polymer neuvolňuje/neuniká do pacienta. Hypotenze,
distální pohyb rentgenkontrastní značky a/nebo rychlé vyprázdnění stříkačky
s plnicím polymerem mohou signalizovat, že plnicí polymer neplní stentgraft
a uniká do pacienta. Pokud dojde k jedné z těchto komplikací, odpojte
automatický injektor 2 od stříkačky s plnicím polymerem.
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VAROVÁNÍ: U pacientů, u kterých se při plnění polymerem, vyskytnou reakce
přecitlivělosti (včetně závažné alergické reakce a/nebo anafylaktické
odpovědi), je třeba postupovat v souladu se standardními doporučeními pro
léčbu pacientů se závažnou alergií na radiokontrastní látky (např. tekutiny,
antihistaminika, kortikosteroidy, adrenalin).
11.3.6 Zavedení a rozvinutí kontralaterálního kmene
1

Jednotlivé kroky přípravy zaváděcího systému naleznete v části Příprava
zaváděcích systémů.

2

Proveďte kanylaci kontralaterálního uzávěru vodicím drátem. Integrované
přemosťující lumen v zaváděcím systému aortálního těla lze použít k usnadnění
procesu za použití vodicího drátu o maximální velikosti 0,46 (0.018”) mm.
VAROVÁNÍ: Přemosťující lumen používejte až po vstříknutí plnícího
polymeru. Použití přemosťujícího lumen před plněním polymeru
(tj. v nesprávném pořadí) zvyšuje pravděpodobnost úniku polymeru.
UPOZORNĚNÍ: Aby se stentgraft mohl přizpůsobit přirozené anatomii před
nebo během použití integrovaného přemosťujícího lumen, ověřte,
že stentgraft aortálního těla není příliš napnutý.
UPOZORNĚNÍ: Pokud během zatahování přemosťujícího vodicího drátu
z ipsilaterální strany pocítíte odpor, nevyvíjejte nadměrný tlak. Přemosťující
vodivý drát bude vyjmut po odpojení a vytažení katétru aortálního těla.

UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte kanylaci kontralaterálního uzávěru aortálního těla,
a ujistěte se tak, že je kontralaterální kmen umístěn přesně.
3

Pomocí zobrazovacích metod vyhledejte kontralaterální vnitřní ilickou tepnu.

4

Zkontrolujte, že je zvolena vhodná velikost (průměr a délka) kmene a. iliaca pro
kontralaterální stranu.

5

Udržujte vodicí drát ve stejné poloze a vytáhněte angiografický katétr a pouzdro
zavaděče z kontralaterálního přístupového místa (pokud je to relevantní).

6

Zaváděcí systém kmene a. iliaca zasuňte po vodicím drátu. Před vložením
kmene a. iliaca do aortálního těla a během tohoto postupu se ujistěte,
že systém stentgraftu aortálního těla není příliš napnutý.
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7

Za kontinuální skiaskopické kontroly vložte zaváděcí systém kmene a. iliaca do
cévního systému, aby rentgenkontrastní značky kmene a. iliaca byly mezi
3. (3/4) prstencem a 4. (1/2) prstencem aortálního těla.

8

Ujistěte se, že se proximální a distální rentgenkontrastní značky kmene a. iliaca
nachází na příslušných místech a že kmen a. iliaca je vložen do kontralaterálního
lumina systému stentgraftu aortálního těla. Nezávisle na délce by měla být mezi
kmenem a. iliaca a stentgraftem pro aortální tělo vytvořena dokovací zóna
(překrytí) o délce 35 mm. Požadovanou délku lze vypočítat pomocí tabulky 23
(Velikosti kmenů a. iliaca Ovation iX) v části 9.1 (Volba velikost a konfigurace
stentgraftu). Celkovou ošetřitelnou délku představuje naměřená vzdálenost od
nejnižšího renálního ústí k hypogastrické tepně. Použitím délky pokrytého
aortálního těla plus vybrané pokryté délky kmene a. iliaca a odečtením překryvu
(35 mm) získáte celkovou délku, kterou prostředek pokrývá. Celková délka
pokrytá prostředkem by neměla být větší než celková ošetřitelná délka.

9

Zatáhnutím pouzdra rozviňte kmen a. iliaca. Udržujte přitom rukojeť katétru ve
stejné poloze.

10 Udržujte pouzdro ve stejné poloze a zatáhněte dozadu rukojeť katétru tak,
aby se přední kužel na konci vnějšího pouzdra zaváděcího systému usadil.
11 Pro použití integrálního pouzdra: Udržujte polohu vodicího drátu a pohybujte
celým zaváděcím systémem do požadované polohy. Zatáhnutím rukojeti
vyjměte katétr z vnějšího pouzdra. Pokud je potřeba, otočte hemostatickým
ventilem pro udržení hemostáze.
Případně vytáhněte celý zaváděcí systém z cévního systému.
11.3.7 Odpojení a vytažení katétru z aortálního těla
1

Automatický injektor 2 odpojte od stříkačky alespoň 14 minut po dokončení
míchání plnicího polymeru, držte jej při tom pevně, abyste měli jeho pohyby
pod kontrolou, když se uvolní od ramen stříkačky.
VAROVÁNÍ: Zaváděcí systém neodpojujte před určeným časem odpojení
(14 minut), mohlo by dojít k uvolnění plnicího polymeru.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je vnitřní tělesná teplota pacienta nižší než 35 °C,
před odpojením může být potřeba tuto dobu prodloužit alespoň o minutu
na každý stupeň pod 35 °C.
POZNÁMKA: Odpojení před uplynutím minimální doporučené doby při
nízké tělesné teplotě pacienta může vést k úniku polymeru.

2

Znovu zaveďte vodicí drát aortálního těla.
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3

Integrovaný balónek lze použít ke zlepšení přilnutí prstencovitého těsnění ke
stěně cévy takto:
Pomocí skiaskopie umístěte integrální balónkové rentgenkontrastní značky
proximálně od primárního prstencovitého těsnění aortálního těla a distálně od
sekundárního prstence.

Naplňte integrální balónek standardní směsí fyziologického roztoku a kontrastu
v poměru 4:1. Dodržujte doporučené objemy naplnění uvedené v tabulce níže.
Úplně vyprázdněte integrální balónek vytvořením podtlaku ve stříkačce pro
plnění balónku.
Průměr aortálního těla
systému stentgraftu

Maximální integrální
objem naplnění balónku

20 mm
23 mm
26 mm
29 mm
34 mm

7 ml
8 ml
12 ml
15 ml
19 ml

VAROVÁNÍ: Maximální koncentrace kontrastního roztoku integrálního
balónku je 4:1 fyziologického roztoku a kontrastní směsi.
VAROVÁNÍ: K nafukování integrálního balónku nikdy nepoužívejte vzduch
nebo jiné plynné médium.
VAROVÁNÍ: U integrálního balónku se doporučuje ruční injekční plnění
pomocí injekční stříkačky. Nepoužívejte tlakový nafukovací prostředek
pro nafukování integrálního balónku.
VAROVÁNÍ: Integrální balónek nenaplňujte více, než činí maximální plnící
objem. Může dojít k prasknutí balónku. Nadměrné naplnění může mít za
následek poškození cévní stěny a/nebo prasknutí cévy nebo poškození
stentgraftu.
VAROVÁNÍ: Před změnou polohy katétru zcela vyprázdněte integrální
balónek a ověřte, zda je pod vlivem vakua ve stříkačce.
VAROVÁNÍ: Integrovaný balónek ponechte uvnitř štěpu. Napouštění
integrálního balonku mimo štěp může vést k poškození nebo prasknutí
cévy.
UPOZORNĚNÍ: Po celou dobu sledujte manipulaci s balónkem a jeho
napouštění pomocí fluoroskopie.
UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde ke ztrátě tlaku v balónku a/nebo k prasknutí
balónku, vypusťte balónek a pokračujte v postupu odpojení a vytažení
katétru.
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UPOZORNĚNÍ: Nedoporučujeme provádět rozšíření balónkem dříve než
14 minut od dokončení finální směsi polymeru. Rozšiřování pomocí
balónku před uplynutím 14 minut by mohlo vést k poškození
prstencových těsnění.
4

Vytáhněte katétr z aortálního těla: Otočte (třetí) uvolňovací knoflík štěpu o čtvrt
otáčky proti směru hodinových ručiček a poté rovnoměrným pohybem vytáhněte
knoflík a připojený drát z rukojeti.

5

Pomocí skiaskopie opatrně vytáhněte vnitřní katétr. Rentgenkontrastní značky
v lumenu vodícího drátu by se měly pohybovat směrem od stentgraftu.
VAROVÁNÍ: Pokud při vytahování katétru narazíte na odpor, postup
ZASTAVTE. Potvrďte, že katétr byl uvolněn z aortálního těla pomocí
uvolňovacího knoflíku štěpu (třetí uvolňovací knoflík). Pokud potíže
s rozpojením katétru přetrvávají, ověřte, zda se katétr nezachytává
o suprarenální stent. Po potvrzení lze integrální pouzdro použít jako
„opěrku“ ke stabilizaci aortálního těla.
Pokud vtahování předního kuželu klade odpor, podepřete 1. prstenec
ipsilaterální koncovky pouzdrem aortálního těla. Před spojením předního
kužele s koncem pouzdra vytáhněte pouzdro zpět o 2 cm, aby plnicí port
nebyl v pouzdře/předním kuželu přiskřípnutý.

6

Udržujte vodicí drát ve stejné poloze, lehce povytáhněte pouzdro a poté
zatáhněte dozadu rukojeť katétru. Přední kužel na konci vnějšího pouzdra
zaváděcího systému se opět usadí. K překonání odporu může být dostačující
jednoduché otočení katétru.

7

Pro použití integrálního pouzdra: Udržujte polohu vodicího drátu a pohybujte
celým zaváděcím systémem do požadované polohy. Zatáhnutím rukojeti
vyjměte katétr z vnějšího pouzdra. Pokud je potřeba, otočte hemostatickým
ventilem pro udržení hemostáze.
Případně vytáhněte celý zaváděcí systém z cévního systému.

11.3.8 Zavedení a rozvinutí ipsilaterálního kmene
1 Jednotlivé kroky přípravy zaváděcího systému naleznete v části Příprava
zaváděcích systémů.
2 Při zavádění a rozvíjení ipsilaterálního kmene postupujte dle příslušných kroků
postupu popsaných výše v části Zavedení a rozvinutí kontralaterálního kmene.
11.3.9 Dokončení rozvinutí
1 Zkontrolujte, zda se skutečně prostor aneurysmatu nachází mimo tok krve.
Proveďte angiografii od proximálního k distálnímu místu uložení.
2 Ke zvýšení míry vyloučení aneurysmatu z toku krve nebo k rozšíření lumina
systému stentgraftu lze použít angioplastické balónky příslušných velikostí (průměr
odpovídající velikosti cévy), i když se nejedná přímo o postup implantace.
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VAROVÁNÍ: Velikost balónků je nutné zvolit přesně. Dávejte pozor, abyste
je v systému stentgraftu nepřeplnili. Pečlivě dodržujte parametry pro
napouštění od výrobce balónku uvedené v informacích na štítku výrobku.
• Připravte si balónkové katétry a další přídavná zařízení, která budete používat,
dle návodu k použití výrobce produktu.
• Spojení kmen a. iliaca / aortální tělo: Spojení lze rozšířit nedeformujícím
balónkem o průměru 12 mm. Nenapouštějte ho pod tlakem vyšším než
5 atmosfér. V tomto místě lze použít „kissingovou“ techniku balónku.
• Distální část kmene a. iliaca: Tuto oblast lze rozšířit nedeformujícím balónkem
o stejném průměru jako distální část kmene a. iliaca.
VAROVÁNÍ: Spojení kmene a. iliaca / aortálního těla nerozšiřujte
deformujícím („kompliantním“) balónkem.
Po odstranění angiografického katétru (pokud je zavedený) lze pomocí
deformujícího balónku o stejném průměru jako proximální část aorty tuto část
rozšířit před vytažením zaváděcího systému. Nedeformující balónek lze použít
v aortálním těle pouze po odstranění zaváděcího systému. Aortální tělo lze
znovu vymodelovat pomocí balónku v době do 40 minut po přípravě polymerové
směsi soupravy CustomSeal.
UPOZORNĚNÍ: Nedoporučujeme provádět rozšíření balónkem dříve než
14 minut od dokončení finální směsi polymeru. Rozšíření balónkem dříve
než 14 minut může vyvinout tlaky, které jsou natolik vysoké, že může dojít
k poškození prstencového těsnění a úniku polymeru.
3 Pokud není nutné provádět další intervence a ověřili jste vyřazení aneurysmatu
z krevního toku, vyjměte angiografický katétr. Udržte však přitom vodicí drát ve
své poloze. Pokud je nutné prodloužit kmen a. iliaca, pokračujte dle níže
popsaných kroků Zavedení a rozvinutí prodloužení a. iliaca.
4 Odstraňte vodicí dráty a pouzdra zavaděče. Uzavřete cévní přístup.
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11.3.10 Zavedení a rozvinutí ipsilaterálního kmene
1 Pomocí rentgenkontrastních značek na distálním konci kmene a. iliaca sloužících
jako cíl proveďte standardní endovaskulární technikou kanylaci lumina kmene a.
iliaca vodicím drátem (pokud je to nutné).
2 Rozhodněte se, jak velké prodloužení je nutné provést. Pokud se jedná o 20 mm
nebo méně, doporučujeme použít přímé distální prodloužení. Průměry distálního
přímého prodloužení (velikosti prodloužení a. iliaca, délka 45 mm) doporučované
k použití se všemi distálními průměry kmene a. iliaca naleznete v tabulce dole.

10
12
14
Distální
průměr kmene 16
a. iliaca
18
22
28

Velikost prodloužení a. iliaca
(přímé, délka 45 mm)
10 12 14 16 18 22
28
X X X
X X X
X X X
X X X
X X
X
X
X
X
Maximální možné prodloužení 20 mm

3 Pokud chcete použít kmen a. iliaca jako prodloužení, přečtěte si následující
tabulku. Dle distálního průměru kmene a. iliaca a velikosti požadovaného
prodloužení zvolte odpovídající délku prodlužující součásti.
Distální průměr
kmene a. iliaca
(mm)
10
12
14
16
18
22
28

Požadovaná
velikost
prodloužení (mm)
Až 50
51–70
71–90
91–110
111–130
Až 10 *
11–20
21–40
41–60
61–80

Délka
prodlužovací
součásti (mm)
80
100
120
140
160
80 *
100
120
140
160

* Průměr prodloužení musí být ≥ distální průměr kmene a. iliaca.
4 Připravte si zaváděcí systém prodloužení a. iliaca dle popisu v části Příprava
zaváděcích systémů.
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5 Udržujte vodicí drát ve stejné poloze a vytáhněte angiografický katétr a pouzdro
zavaděče z přístupového místa (pokud je to relevantní).
6 Zaváděcí systém prodloužení a. iliaca zasuňte po vodicím drátu. Před vložením
prodloužení a. iliaca během tohoto postupu se ujistěte, že systém stentgraftu
aortálního těla není příliš napnutý.
7 Zasuňte zaváděcí systém do cévního systému, aby se distální rentgenkontrastní
značka prodloužení zarovnala s distálním cílem Správnost polohy systému
stentgraftu zajistíte kontinuálním použitím skiaskopické kontroly.
8 Ověřte správnost polohy prodloužení ve vztahu ke kmeni a. iliaca a cévnímu
systému.

9 Zatáhnutím pouzdra rozviňte systém stentgraftu. Udržujte přitom rukojeť katétru
ve stejné poloze.
10 Udržujte vodicí drát ve stejné poloze, stabilizujte pouzdro a zatáhněte dozadu
rukojeť katétru. Přední kužel na konci vnějšího pouzdra zaváděcího systému se
opět usadí.
11 Pro použití integrálního pouzdra: Udržujte polohu vodicího drátu a pohybujte
celým zaváděcím systémem do požadované polohy. Zatáhnutím rukojeti vyjměte
katétr z vnějšího pouzdra. Pokud je potřeba, otočte hemostatickým ventilem pro
udržení hemostáze.
Případně vytáhněte celý zaváděcí systém z cévního systému.
12 Do překrývající se oblasti zasuňte a napusťte nedeformující balónek odpovídající
velikosti. Při výběru velikosti, přípravě a použití balónků postupujte dle
doporučované metodiky výrobce.
13 Opět zaveďte angiografický katétr a zasuňte jej až do suprarenální části aorty.
Proveďte angiografii dokončení rozvinutí, jak je popsáno výše.
12.
Doporučení pro následná vyšetření pomocí zobrazovacích metod
U pacientů ošetřených systémem břišního stentgraftu Alto doporučuje společnost
ENDOLOGIX použít následující plán zobrazovacích vyšetření (tabulka 26). Za vyšetření
pomocí zobrazovacích metod při následných kontrolách a výběr zobrazovacích systémů
je u konkrétních pacientů zodpovědný klinický pracovník.
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Tabulka 26: Doporučený plán vyšetření pomocí zobrazovacích metod

Spirální CT*
s kontrastem
X

Před výkonem (výchozí hodnota)
Před propuštěním
1 měsíc
6 měsíců
12 měsíců (poté jednou ročně)

X
X
X

RTG
břicha**
X
X
X
X

* Břišní/pánevní. Slouží ke zhodnocení fixace a deformace štěpu, apozice cévní stěny na
proximálních a distálních místech fixace, migrace systému stentgraftu, průchodnosti systému
stentgraftu, velikosti AAA, okluze vedlejších větví nebo endoleak (včetně zdroje a typu, pokud
jsou přítomny).
** Předozadní, laterální, levé šikmé a pravé šikmé pohledy. Slouží k vyhodnocení, zda není stent
zlomený. Ujistěte se, že je celý prostředek zachycen na snímcích sloužících k jeho hodnocení.
Pacienty je nutné poučit, že je důležité dodržovat doporučený plán následných kontrol (v průběhu
prvního roku, dále poté jednou ročně). U některých pacientů může být nutné na základě klinického
zhodnocení provádět následné kontroly častěji.

12.1. CT bez aplikace kontrastní látky
U pacientů s narušenou renální funkcí nebo pacientů alergických na kontrastní látku lze
zvážit použití spirálního CT bez aplikace kontrastní látky. Dle těchto snímků se poté
vyhodnotí fixace a deformace systému stentgraftu, jeho apozice ke stěně cévy na
proximálních a distálních místech fixace, migrace systému stentgraftu a velikost AAA
(změří se i průměr a objem).

12.2. Duplexní sonografie
U pacientů s narušenou renální funkcí nebo pacientů alergických na kontrastní látku lze
zvážit použití barevné duplexní sonografie. Pomocí této metody lze zhodnotit průměr
AAA, endoleak a okluzi či stenózu systému stentgraftu. Pokud budete potřebovat zobrazit
kalcifikované oblasti, budete mít pochybnosti o místech fixace nebo vnější stěně
aneurysmatického vaku, je vhodné provést také vyšetření na systému CT bez aplikace
kontrastní látky.

12.3. MR nebo MRA
Pacienty s narušenou renální funkcí, tzn. s renální insuficiencí, lze také vyšetřit na
systému magnetické rezonance nebo přímo provést angiografii (MR, MRA). To se týká
především zdravotnických zařízení se širokými zkušenostmi v této oblasti. Mohou se
objevit artefakty způsobované stentem. Je třeba dávat pozor, abyste získali adekvátní
zobrazení vnější stěny aneurysmatu a mohli vyhodnotit velikost AAA. Měření objemu
mohou být nápomocná, pokud se aneurysma jednoznačně nezmenšuje. Pokud budete
potřebovat zobrazit kalcifikované oblasti, budete mít pochybnosti o místech fixace nebo
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vnější stěně aneurysmatického vaku, je vhodné provést také vyšetření na systému CT
bez aplikace kontrastní látky. Specifické informace o MR jsou uvedené v části 10.4
Společnost Endologix doporučuje používat k rekonstrukci údaje ze spirálního CT
s aplikací kontrastní látky. Požadavky jsou uvedeny v tabulce 27.
Během snímání by se pacient neměl hýbat. Pokud je to možné, nesnímejte jiné objekty
nacházející se v zobrazovaném poli přístroje, pouze pacienta. Neměňte během snímání
polohu pacienta, výšku stolu nebo zobrazované pole. Pokud se pacient pohne, zopakujte
celé vyšetření.
Tabulka 27: Požadavky na spirální CT
Minimální protokol

Protokol s vysokým rozlišením
(Doporučen)

Režim snímání

Helikální

Helikální

Parametry
skenování

110–140 kVp, Auto mAs nebo
170–400 mA doba snímání 0,5 s

110–140 kVp, Auto mAs nebo
170–400 mA doba snímání 0,5 s

Tloušťka řezu

3 mm

0,625–2 mm

Interval řezu

3 mm

0,625–2 mm

Rozteč

0,984:1

0,984:1

Horní rozsah AAA

2 cm nad odstupem a. celiaca

2 cm nad odstupem a. celiaca

Dolní rozsah AAA

Před operací: Trochanter minor na
femuru, zahrnuje femorální bifurkace
Po operaci: Alespoň 2 cm distálně od
odstupu spodní hypogastrické arterie

Před operací: Trochanter minor na
femuru, zahrnuje femorální bifurkace
Po operaci: Alespoň 2 cm distálně od
odstupu spodní hypogastrické arterie

Kontrastní

Standardní dle radiologického
oddělení

Standardní dle radiologického
oddělení

Objem

80 ml kontrastní látky a 40 ml
fyziologického roztoku k propláchnutí
nebo standardní objem kontrastní
látky s proplachem fyziologickým
roztokem dle radiologického oddělení

80 ml kontrastní látky a 40 ml
fyziologického roztoku k propláchnutí
nebo standardní objem kontrastní
látky s proplachem fyziologickým
roztokem dle radiologického oddělení

Rychlost

4 ml/s

4 ml/s

Opoždění snímání

ROI – práh 90–100 HU v aortě

ROI – práh 90–100 HU v aortě

Zobrazované pole

Velké tělo

Velké tělo

Algoritmus
rekonstrukce

Standardní

Standardní

13.
•

Registrace prostředku
Karta implantátu prostředku: Tato karta obsahuje informace o lékaři, stentgraftu
a nemocnici. Lékaři by měli tuto kartu vyplnit a poučit pacienta, aby ji měl stále
u sebe. Pacienti by měli tuto kartu předložit při každé návštěvě jiného lékaře,
zejména při jakýchkoli dalších diagnostických výkonech (např. MRI).
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Slovník symbolů

14.

Kód šarže
Použít do
Obsah
Apyrogenní

e-IFU

Přečtěte si návod k použití, https://www.e-labeling.eu

Podmíněně kompatibilní s prostředím MR
Nepoužívejte opakovaně

2

STERILIZE

Opakovaně nesterilizujte
Uchovávejte v suchu
Nepoužívejte, je-li obal poškozen
Sterilizováno ethylenoxidem
Sterilizováno zářením
Minimální doba po naplnění polymerovou směsí před
vyjmutím katétru z těla aorty je 14 minut
Autorizovaný zástupce pro Evropské společenství
Výrobce

ID

Vnitřní průměr zaváděcího systému

OD

Vnější průměr zaváděcího systému

POLYMER

Naplňte polymer k lince

BALLOON

Linka pro plnění integrovaným balónkem
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Maximální objem naplnění
Požádat o tištěnou kopii
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Výrobce:
Endologix LLC
3910 Brickway Blvd.
Santa Rosa, CA 95403
USA
(+1) 707.543.8800

Autorizovaný zástupce:
Endologix International Holdings B.V
Europalaan 30
5232 BC ’s – Hertogenbosch
Nizozemí

© 2021 Endologix LLC. Všechna práva vyhrazena.

Informace o patentovém pokrytí naleznete na adrese www.endologix.com/patents
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