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1.
Beskrivelse af anordningen
Alto™ abdominalt stentimplantatsystem er en endovaskulær anordning, der indføres via et
lavprofilkateter mhp. behandling af abdominale aortaaneurismer (AAA'er). Stentimplantatet
er designet, så det forsyner den angrebne vaskulatur med en ny beklædning og
tilvejebringer en endovaskulær blodbane mhp. isolering af aneurismet fra det høje
blodgennemstrømningstryk, hvorved risikoen for ruptur reduceres eller elimineres.
Stentimplantatet er en modulkonfiguration, der består af en aortadel, iliacagrene og
iliacaforlængelser efter behov (figur 1).
Alto™ abdominalt stentimplantatsystem inkluderer:
• Et aorta-stentimplantat og indføringskateter
• Ovation iX™ iliacagrenstentimplantater og indføringskatetre
• Ovation iX™ iliacaforlængelsesstentimplantater og indføringskatetre efter behov
• CustomSeal™ polymerfyldsæt
• Autoinjektor 2

Figur 1: Oversigt over Alto™ abdominalt stentimplantatsystem
Alto™ abdominalt stentimplantatsystem indeholder følgende primære ændringer i forhold
til det nuværende godkendte Ovation iX abdominalt stentimplantatsystem:
•
•
•

Placerer forseglingsringen 7 mm under nyrearterierne
Inkorporering af en integreret ballon
Anvendelse af en Autoinjektor 2 med lavere tryk.

Ændringerne er baseret på tilbagemeldinger fra Ovation iX-brugere og bevarer de
grundlæggende designmæssige og teknologiske egenskaber fra den polymerbaserede
Ovation-platform.

1.1. Alto™ stentimplantat
Aortadel
Aortadelen består af en proksimal stent til suprarenal fiksering og et lavpermealitetsPTFE-implantat (polytetrafluoroethylen), som er påsat med separate fastgøringer og
fastgøringstråde som vist i figur 2. Den bare proksimale stent er designet med 8 ankre,
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som medvirker til at fiksere anordningen til aortavæggen. Til indføring er stenten i en
komprimeret tilstand inde i kateteret. Når stenten frigøres fra den komprimerede tilstand,
udvider den sig, så den opnår forbindelse med karvæggen.

Figur 2: Billede af Alto™ aortadelstentimplantat

Se Materialer i Alto™ aortadelstentimplantatet nedenfor i tabel 1.
Tabel 1: Materialer i aortadelstentimplantatet
Implantatkomponent

Materiale

Implantat

Polytetrafluoroethylen (PTFE)

Polymerinjektorport

Polytetrafluoroethylen (PTFE)

Proksimal stent

Nikkel-titan-legering (nitinol)

Separate fastgøringer

Nikkel-titan-legering (nitinol) med fluorineret
ethylenpropylen (FEP)

Røntgenfaste markører (fastgøringstråde)

Nikkel-titan-legering (nitinol)

Den proksimale nitinolstent er røntgenfast, og røntgenfaste markører (fastgøringstråde)
grænser op til implantatets proksimale kant. Disse røntgenfaste markører hjælper med
placeringen af anordningen tæt på den tiltænkte placering i forhold til nyrearterierne.
Fyldpolymeren er røntgenfast og sørger for visualisering af polymerfyldkanalerne,
når implantatet er fyldt. Figur 3 viser placeringen af de røntgenfaste markører i Alto™
aortadelstentimplantatet.
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Nummer

Markør

Materiale

1

Stent til implantatfastgøringer ved krave

Nitinoltråd og
nitinolstent

2

Polymerfyldt primær
forseglingsring
(flydende og hærdet),
kontinuerlig markør

Røntgenfast
fyldpolymerkemi

3

Polymerfyldt sekundær
støttering (flydende og
hærdet), kontinuerlig
markør

Røntgenfast
fyldpolymerkemi

4

Polymerfyldte fyldkanaler
(flydende og hærdet),
kontinuerlig markør

Røntgenfast
fyldpolymerkemi

5

Polymerfyldte
benstøtteringe
(flydende og hærdede),
kontinuerlig markør

Røntgenfast
fyldpolymerkemi

Figur 3: Placering af de røntgenfaste markører i Alto™ aortadelstentimplantatet

For at forsegle den proksimale ende af implantatet og tilvejebringe en understøtning af
aortadelens ben, hvori iliacagrenene anlægges, indeholder implantatlegemet et net af
oppumpelige kanaler og ringe, der fyldes med en flydende røntgenfast polymer (se figur 3
ovenfor), der størkner under anlæggelsesproceduren. Implantatet har en fyldport, der
forbinder implantatets fyldnet med indføringskateteret. Figur 4 nedenfor viser anordningen
med den proksimale forseglingsring i aorta. Aortadelen leveres i fem proksimale
forseglingsringstørrelser: 20, 23, 26, 29 og 34 mm. Aortadelen varierer i diameter efter
produktmodel, mens truncuslængden (40 mm), benlængden (35 mm på den ipsilaterale
side og 40 mm på den kontralaterale side) samt den distale indvendige diameter af benet
(11 mm) er konstant. På grund af anordningens forseglingsfunktion er overvejelserne i
forhold til størrelse unikke, og de er beskrevet nærmere i afsnit 7.2 (Valg af størrelse på
Alto™ abdominalstentimplantat).
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Figur 4: Alto™ Aortadelstentimplantat i aorta

Iliacagrene/-forlængelser
Iliacagrenene og forlængelserne består af en nitinolstent, der er indkapslet i PTFE med
lav permeabilitet. Materialerne kan ses i tabel 2 nedenfor. Iliacagrenene anlægges ind i
benene på aortadelen. Røntgenfaste markører gør det muligt for lægen at synliggøre den
relevante iliacagren/aortadel-overlapning eller iliacaforlængelse/iliacagren-overlapning
under en kateterbaseret anlæggelse. Mængden af overlap for hver kombination af
anordninger kan ses i trin 3 i afsnit 11.3.10 Indføring og anlæggelse af iliacaforlængelse.
De røntgenfaste markører er placeret det samme sted på stentimplantatet for både
iliacagrene og -forlængelser som vist i figur 5.
Stentradialkraft tilvejebringer både fiksering og forsegling af grænsefladen mellem
aortadelen og hver iliacagren, mellem iliacagrenen og iliacaforlængelsen og mellem
iliacagrenen/forlængelsen og dens landingsområde i iliacaarterien. Iliacagrenene fås i
7 forskellige distale diametre (10, 12, 14, 16, 18, 22, 28 mm) og 5 forskellige længder
(80, 100, 120, 140, 160 mm). Den proksimale del af iliacagrenene har en fast diameter
på 14 mm. Iliacaforlængelserne fås med en fast længde på 45 mm og de samme
7 distale iliacagrendiametre. Valg af størrelse på iliacagrene og -forlængelser er beskrevet
nærmere i afsnit 7.2 (Valg af størrelse på Alto™ abdominalstentimplantat).
Tabel 2: Iliacagren/-forlængelse, stentimplantatmaterialer
Implantatkomponent

Materiale

Implantat

Polytetrafluoroethylen (PTFE)

Stent og fastgøringer

Nikkel-titan-legering (nitinol)

Røntgenfaste markører

Platin-iridium-legering
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Iliacagrenstentimplantat

Iliacaforlængelsesstentimplantat

Nummer

Markør

Materiale

3

Proksimal iliacagren/forlængelsesmarkør(er)

Platin-iridiumlegering

4

Distal iliacagren/forlængelsesmarkør

Platin-iridiumlegering

Figur 5: Placering af røntgenfaste markører på iliacagren-/forlængelsesstentimplantater

1.2. Indføringssystem
For at lette indføringen af anordningen i adgangskarret er aortadelen, iliacagrenene og
iliacaforlængelserne indsat i indføringskatetre, som vist i figur 6-7. Hvert indføringskateter
har et lumen til brug med en 0,035” (0,89 mm) guidewire, hvilket letter adgangen og
anlæggelsen. De ydre hylstre er hydrofilt coatet. Der er to varianter af indføringssystemet:
en til aortadelstentimplantatet (figur 6) og en til iliacagrenene/-forlængelserne (figur 7).
Begge systemer gør det muligt at trække kateteret tilbage gennem den udvendige foring,
hvor det ydre hylster og den integrerede hæmostatiske ventil bliver siddende i
vaskulaturen for at facilitere indføring af hjælpeanordninger.

Figur 6:Oversigt over indføringskateter til Alto™ abdominalt stentimplantatsystem
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Figur 7: Oversigt over indføringskateter til Ovation iX iliacagren/-forlængelse

Aortadelen anlægges ved hjælp af aortadelindføringskateteret (figur 6), som har en
arbejdslængde på ca. 60 cm og en ydre hylsterdiameter på 15Fr (indvendig diameter
13Fr). Kateteret har en forbindelse til aortadelens distale ben. Under anlæggelse af
aortadelstentimplantatet placeres anordningen først, og hylsteret trækkes tilbage.
Den proksimale stent anlægges ved hjælp af stentfrigørelsesknapper på håndtaget med
en integreret ballon, som bruges til at facilitere åbning af implantatet. Fyldpolymeren
indføres herefter gennem fyldkonnektorporten ved hjælp af Autoinjektor 2.
Den kontralaterale og ipsilaterale iliacagren anlægges hver især ved hjælp af
iliacagrenindføringskatetre (figur 7). Iliacagrenkatetrene har en arbejdslængde på ca.
60 cm og har 4 forskellige ydre diametre, som er baseret på iliacagrendiameteren:
10-14 mm iliacagrene har en ydre/indre hylsterdiameter på 12/10Fr, 16-18 mm iliacagrene
har en ydre/indre hylsterdiameter på 13/11Fr, 22 mm iliacagrene har en ydre/indre
hylsterdiameter på 14/12Fr, og 28 mm iliacagrene har en ydre/indre hylsterdiameter på
15/13Fr. Efter anlæggelse af aortadelen placeres en guidewire fra det kontralaterale
adgangssted ind i det kontralaterale distale ben på aortadelen. Den indbyggede
overgangslumen på aortadelens indføringssystem kan anvendes til at lette processen.
Den kontralaterale iliacagren føres frem i position og anlægges i aortadelen ved at trække
kateterhylsteret tilbage med kateteret i den korrekte position.Indføringskateteret til den
kontralaterale gren bruges derefter som et integreret hylster til at lette indføring eller
tilbagetrækning af hjælpeanordninger fra vaskulaturen.
Når fyldpolymeren hærder i den primære forseglingsring i aortadelen, kan den integrerede
ballon i aortadelens indføringskateter bruges til at forbedre forseglingsringens apposition.
Kateteret kobles fra aortadelimplantatets fyldport og kan bruges som et integreret hylster
(som beskrevet ovenfor) eller trækkes ud af vaskulaturen.
Det ipsilaterale iliacagren-indføringskateter føres frem over den ipsilaterale guidewire og
anlægges ved hjælp af fremgangsmåden, der er beskrevet ovenfor for den kontralaterale
gren. Indføringskatetret til den ipsilaterale gren kan derefter bruges som et integreret
hylster (som beskrevet ovenfor) eller trækkes ud af vaskulaturen.
Hvis en iliacaforlængelse er påkrævet, føres indføringssystemet frem over guidewiren og
anbringes ved hjælp af fremgangsmåden, der er beskrevet ovenfor for de kontralaterale
og ipsilaterale iliacagrene.
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Alto™ abdominalt stentimplantatsystem er udformet, så det passer til forskellige
aortaanatomier, herunder et interval af proksimale og distale aortahalsdiametre,
aneurismelængder og almindelige arteria iliaca-diametre. Se tabel 21 (afsnit 7.2) for
oplysninger om valg af størrelser og tabel 22-24 (afsnit 9.1) for produktstørrelser og
konfigurationer.

1.3. Polymerfyldsæt (CustomSeal™ sæt) og Autoinjektor 2
CustomSeal™ sættet består af to fyldsprøjter med fyldpolymer, som bruges til at fylde
et netværk af kanaler og ringe i aortadelen (se figur 3 ovenfor) og størkner under
anlæggelsesproceduren. Fyldpolymeren består af tre komponenter, som er blandet i
fyldsprøjterne før injektion i aortadelstentimplantatet. Komponenterne indeholder en bufferet
opløsning med et kontrastmiddel i den ene sprøjte og en reaktiv monomer i den anden
sprøjte. Den tredje komponent er en separat reaktiv monomer, som er placeret i
forbindelsesslangen mellem sprøjterne. Reaktionen mellem de to monomerer resulterer i,
at der dannes en fast hydrogel i den primære forseglingsring, den sekundære støttering,
fyldkanalerne og benstøtteringene i aortadelens implantatmateriale (se figur 3) under
anlæggelsesproceduren. CustomSeal™ sættet (figur 8) er mærket med 14 minutters
frakoblingstid, hvilket betyder, at aortaindføringskateteret ikke må kobles fra implantatet,
før polymeren har haft 14 minutter til at hærde. Det potentielle behov for at ændre
polymerhærdningstiden ud fra patientens kropstemperatur er beskrevet i afsnit 4.4 nedenfor.
For at klargøre fyldpolymeren til injektion i aortadelstentimplantatet åbnes to ventiler på
fyldsættet, og fyldpolymerkomponenterne blandes ved at trykke de to sprøjtestempler
helt ned skiftevis mindst 20 gange (10 på hver side). Den korrekt fyldte sprøjte fjernes
fra bæreren og sættes derefter på aortadelfremføringskateterets fyldport. Figur 6 viser
polymerfyldportens placering på aortadelens fremføringskateter. Autoinjektor 2 sættes på
over sprøjtestemplet (se figur 9) og drejes en kvart omgang for at låse den. Autoinjektor
2 påfører kontrolleret tryk på sprøjtestemplet for at injicere fyldpolymeren i implantatet,
indtil der opnås trykligevægt, og den primære forseglingsring, fyldkanalerne og
støtteringene i implantatmaterialet i aortadelen er helt fyldt.
Når polymerkomponenterne blandes og injiceres i aortadelstentimplantatet, danner
de en røntgenfast krydsforbunden polymer, som fylder den primære forseglingsring,
fyldkanalerne og støtteringene i implantatmaterialet i aortadelens truncus og ben.
Fyldpolymerens røntgenfasthed forsvinder over tid (1-2 måneder), så den ikke skaber
billedartefakter, som kan interferere med påvisning af endolækage under senere
opfølgning med CT-scanning.

Figur 8: CustomSeal-sæt med 14 minutters frakoblingstid
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Figur 9: Autoinjektor 2 påsat over sprøjtestempel

1.4. Specifikke anatomiske overvejelser i forbindelse med Alto™ abdominalt
stentimplantatsystem
De specifikke designfunktioner i dette endovaskulære implantat bestemmer, hvordan en
patients egnethed til behandling vurderes. De følgende diagrammer angiver de specifikke
anatomiske overvejelser, der skal foretages, når en patients egnethed til behandling med
anordningen vurderes som beskrevet under Indikationer for brug.

Figur A: Proksimalt landingsområde og konicitet

Figur B: Proksimalt landingsområde
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Figur C: Trombe i forseglingsområde

Figur D: Aortavinkel
2.

Indikationer for brug
Alto™ abdominalt stentimplantatsystem er indiceret til behandling af patienter med
infrarenale abdominale aortaaneurismer, der har den vaskulære morfologi, som er
egnet til endovaskulær reparation med anordningen, hvilket inkluderer følgende:
• Adækvat iliaca/femoralis-adgang, der er forenelig med vaskulære
adgangsteknikker (femoral fremlægning eller perkutan), anordninger og/eller
tilbehør.
• Et proksimalt aortalandingsområde til forseglingsringen 7 mm under arteria renalis
inferior.
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• Et aortaforseglingsområde bestående af sund aorta defineret som:
o Ingen signifikant trombe > 8 mm i tykkelse på noget sted langs
aortaomkredsen 7 mm under arteria renalis inferior,
o Ingen signifikant forkalkning 7 mm under arteria renalis inferior
o Konicitet < 10 % målt fra arteria renalis inferior til aorta 7 mm under
arteria renalis inferior,
o En indre vægdiameter på ikke under 16 mm og ikke over 30 mm 7 mm
under arteria renalis inferior, og
o En aortavinkel på ≤ 60 grader.
• Et distalt iliacalandingsområde:
o Med en længde på mindst 10 mm, og
o Med en indre vægdiameter på ikke under 8 mm og ikke over 25 mm.
3.
Kontraindikationer
• Patienter, som har en tilstand, der truer med at inficere transplantatet.
• Patienter med kendt overfølsomhed eller allergi over for anordningens materialer
(herunder polytetrafluoroethylen (PTFE), polyethylenglycol (PEG)-baserede polymerer,
kontrastmidler, fluorineret ethylenpropylen (FEP), titan, nikkel, platin eller iridium.
4.
Advarsler og forsigtighedsregler
FORSIGTIG: Læs alle anvisninger omhyggeligt. Hvis anvisninger, advarsler og
forholdsregler ikke følges, kan det medføre alvorlige konsekvenser eller forårsage
skade på patienten.
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4.1.

Generelt

Advarsler
• AltoTM abdominalt stentimplantatsystem er udelukkende til brug på en enkelt patient. Må
ikke genbruges, genklargøres eller resteriliseres. Genbrug, genklargøring eller
resterilisering kan ødelægge anordningens struktur og/eller føre til, at anordningen
svigter, hvilket kan medføre skade på patienten, eller at patienten bliver syg eller dør.
Genbrug, genklargøring eller resterilisering kan ligeledes medføre risiko for
kontaminering af anordningen og/eller forårsage patientinfektion, herunder men ikke
begrænset til overførsel af infektionssygdom(me) fra én patient til en anden.
Kontaminering af anordningen kan føre til skade på patienten, eller at patienten bliver syg
eller dør.
• Brug ikke denne anordning, hvis patienten ikke vil eller kan evalueres ved brug af den
nødvendige præoperative og postoperative billedundersøgelse.
Forsigtighedsregler
• Nøjagtig fluoroskopisk billedteknik er nødvendig under enhver endovaskulær procedure
og til korrekt anlæggelse af anordningen. Implantation af denne anordning skal foregå på
en operationsstue, en endovaskulær klinik, et kateteriseringslaboratorium eller i
tilsvarende sterile omgivelser med passende uddannet personale og egnet udstyr og
billeddannelsesfaciliteter.
• Læs alle anvisninger omhyggeligt. Hvis anvisninger, advarsler og forholdsregler ikke
følges, kan det medføre alvorlige konsekvenser eller forårsage skade på patienten.
• Sørg altid for, at der er et kvalificeret operationshold til rådighed under implantations- eller
reinterventionsprocedurer i tilfælde af, at et skift til åben kirurgisk reparation er
nødvendigt.
• Alto abdominalt stentimplantatsystem bør kun anvendes af læger og team, der har
erfaring i endovaskulære teknikker, og som er uddannet i brugen af dette. Denne erfaring
skal omfatte:
- Viden om spontanforløbet for AAA, almindelige komorbiditeter i forbindelse med AAAreparation og komplikationer forbundet med AAA-reparation.
- Vaskulære adgangsteknikker
- Non-selektive og selektive guidewire- og kateterteknikker
- Radiografisk, fluoroskopisk og angiografisk billedtolkning
- Embolisering
- Angioplastik
- Endovaskulær stentanlæggelse
- Slyngeteknikker
- Relevant brug af radiografisk kontrastmateriale
- Teknikker til at minimere udsættelse for bestråling
- Ekspertise i patientopfølgningsmetoder
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4.2.

Udvælgelse af patient og anordning

Advarsler
• Anordningen anbefales ikke til patienter, som har eller mistænkes for at have en aktiv
systemisk infektion; ikke tolererer kontraststoffer, der er nødvendige til intraoperativ og
postoperativ opfølgende billedbehandling, og/eller er overfølsomme eller allergiske over
for stentimplantatets materialer, trombocytter eller antikoagulans; har kreatininniveauer
på > 2,0 mg/dl; har ustabil angina og/eller myokardieinfarkt (MI) eller cerebral vaskulær
læsion (CVA) inden for 3 måneder før implantation; og/eller overstiger de grænser for
vægt og/eller størrelse, der er nødvendige for at opfylde billedbehandlingskravene.
Forsigtighedsregler
• Karrets adgangsdiameter, karmorfologi og indføringssystemets diameter skal være
forenelige med vaskulære adgangsteknikker (femoral fremlægning eller perkutan).
• Kar, der i væsentlig grad er forkalkede, okklusive, stenotiske, snoede, aneurismatiske
eller trombebeklædte, kan udelukke anlæggelse af anordningen.
• Alto™ abdominalt stentimplantatsystem er ikke blevet evalueret hos patienter, som:
- Er gravide eller ammer
- Er under 18 år gamle
- Har traumatisk aortaskade eller -ruptur, sprængt aneurisme, aneurismer der er ved at
sprænge, eller som kræver akut behandling af aorta/aneurisme
- Har suprarenale, torakale torako-abdominale, ilio-femorale, juxtarenale, pararenale,
mykotiske, inflammatoriske eller pseudo-aneurismer
- Har hyperkoagulabilitet, blødningsdiatese eller koagulopati
- Har mesenterisk og/eller okklusionssygdom i arteria coeliaca og en dominant åben
arteria mesenterica inferior.
- Har bindevævssygdom eller medfødt degenerativ kollagen sygdom, f.eks. Marfans
Syndrom,
- Har ektaksi i iliaca-arterier, som kræver bilateral eksklusion af hypogastrisk
blodgennemstrømning.
• Uregelmæssig forkalkning, plak og/eller trombetykkelse > 8 mm på noget sted langs
aortaomkredsen i forseglingszonerne kan kompromittere fikseringen og/eller
forseglingen på implantationsstederne.
• Syg aorta i forseglingszonerne kan resultere i øget risiko for lækage i aneurismet eller
migration af protesen. Vigtige anatomiske elementer, der kan påvirke vellykket
eksklusion af aneurismet, inkluderer svær proksimal halsknækdannelse (> 60°), distalt
iliacalandingsområde < 10 mm, diameter for indre aorta/iliacavæg, hvor størrelsen ikke
er korrekt tilpasset stentimplantatet, og/eller trombe eller calcium, især i
forseglingszonerne.
• Aortabifurkationen skal kunne rumme de to iliacagrene i Alto™ systemet.
Aortabifurkationens diameter må efter lægens vurdering ikke kompromittere
gennemstrømningen i iliacagrenene.
• Vær især opmærksom på morfologien i iliacaimplantatets landingsområde for at vurdere
korrekt valg af grenimplantat/egnethed.
• Ukorrekt patientudvælgelse kan resultere i reduceret ydeevne af anordningen eller en
ydeevne, der ikke stemmer overens med specifikationerne.
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4.3.

Før og under implantatproceduren

Advarsler
• Kun til engangsbrug. Ingen af komponenterne i Alto™ abdominalt stentimplantatsystem
må resteriliseres eller genanvendes. Genanvendelse, genklargøring eller resterilisering
kan ødelægge anordningens struktur og/eller føre til, at anordningen svigter, hvilket kan
medføre skade på patienten, eller at patienten bliver syg eller dør.
• Bemærk produktets ”Anvendes inden”-dato, og anvend ikke produktet, hvis denne dato
er overskredet.
• Der skal anvendes systemisk antikoagulation under implantationsproceduren på
grundlag af hospitalets og lægens foretrukne protokol. Hvis heparin er kontraindiceret,
bør det overvejes at bruge en alternativ antikoagulans.
• Undlad at bøje eller lave for kraftige knæk på komponenterne i Alto abdominalt
stentimplantatsystem, da det kan beskadige anordningen og/eller dets komponenter.
• Undgå at anvende aortadel-anordningen, hvis polymerfyldslangen på indføringssystemet
indeholder væsker efter skylning.
• Fortsæt ikke fremføringen eller tilbagetrækningen af guidewiren i nogen del af
indføringssystemet, hvis der mærkes modstand under fremføringen af proceduretilbehør
eller stentimplantatsystem.
• Vær særligt forsigtig i områder med stenose, intravaskulær trombose eller i forkalkede
eller snoede kar.
• Medmindre det er medicinsk indiceret, må stentimplantatkomponenterne ikke anlægges
på steder, hvor arterier, som er nødvendige til forsyning af organer eller ekstremiteter
med blodgennemstrømning, vil blive okkluderet, eller hvor der kan opstå endolækage.
• Undlad at trække kraftigt i aortadelimplantatets indføringssystem efter, at anlæggelsen af
den proksimale stent er gennemført, så utilsigtet afkobling af polymerfyldkonnektoren fra
implantatet undgås.
• Under brug af anordningen skal hele indføringssystemet roteres som en enhed. Undlad
at rotere kateterhylsteret eller håndtaget uafhængigt. Undgå kraftig manipulering af
kateteret for at opretholde forbindelsen til indføringssystemet.
• Brug kun Autoinjektor 2 til fyldning af aortadelstentimplantatet. Injektion med hånden må
ikke foretages, da dette kan beskadige implantatet.
• Brug aldrig luft eller gasmedier til at fylde den integrerede ballon.
• Håndinjektion af integreret ballonopløsning med en maksimal kontrastkoncentration på
4:1 saltvand-kontrastmiddel-blanding ved hjælp af en sprøjte anbefales til fyldning af
integreret ballon. Brug ikke en trykfyldningsenhed til fyldning af den integrerede ballon
• Fyld ikke den integrerede ballon ud over det maksimale fyldningsvolumen. Ballonen kan
rumpere. Overoppumpning kan resultere i skader på karvæggen og/eller karruptur eller
skader på stentimplantatet.
Forsigtighedsregler
• Præoperativ planlægning af adgang og anlæggelse skal udføres, før anordningen tages
ud af emballagen.
• Undersøgelser har vist, at risikoen for mikro-embolisering stiger i takt med varigheden af
proceduren.
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• Der kan opstå komplikationer som følge af overdreven brug af kontraststoffer og/eller som
resultat af et embolisk eller forkert placeret stentimplantat.
• Efterse omhyggeligt anordningens emballage og selve anordningen for beskadigelse
eller defekter før brug. Hvis der er tegn på beskadigelse eller defekter, eller hvis der
observeres et for tidligt brud på den sterile barriere, må anordningen ikke bruges.
Returner den defekte pakke og/eller anordning til Endologix.
• Håndteringen af stentimplantatet, der er indeholdt i indføringskateteret, skal minimeres
under klargøring og indføring for at nedsætte risikoen for kontaminering og infektion.
• Brug altid fluoroskopisk vejledning til fremføring af indføringssystemet og til overvågning
af implantationsprocedure, stentanlæggelse og injektion/hærdning af polymer.
• Udvis forsigtighed ved håndtering og indføring for at undgå karruptur.
• Hvis iliaca-indføringssystemets implantathylster utilsigtet trækkes tilbage, anlægges
anordningen for tidligt, og der er risiko for, at det anlægges forkert.
• Unøjagtig placering eller utilstrækkelig forsegling kan resultere i forøget risiko for
endolækage ind i aneurismet eller migration af anordningen.
• Stentimplantatkomponenter kan ikke udskiftes eller trækkes ind i indføringssystemet.
Heller ikke, hvis komponenten kun er halvvejs anlagt.
• Utilsigtet partiel anlæggelse eller migration af stentimplantatet kan kræve kirurgisk
fjernelse eller reparation.
• Kontrollér, at der ikke er spænding påført aortadelstentimplantatet før eller under
placeringen af iliacagrenen eller iliacaforlængelsen, for at forhindre potentiel stenose eller
okklusion.
• Bekræft kanylering i aortadelens kontralaterale benport for at sikre præcis anbringelse af
den kontralaterale gren.
• Hvis der mødes modstand under afkobling af kateteret, kontrolleres det, at kateteret er
frigjort fra aortadelen, ved hjælp af den tredje frigørelsesknap. Hvis der fortsat er
problemer med afkobling af kateteret, kontrolleres det, at kateteret ikke hænger fast i den
suprarenale stent. Når det er bekræftet, kan det integrerede hylster bruges som "støtte"
til at stabilisere aortadelen. Hvis der er modstand ved tilbagetrækning af næsekeglen,
støttes den første ring i det ipsilaterale ben med aortadelhylsteret. Før tilkobling af
næsekeglen på hylsterspidsen, trækkes hylsteret 2 cm tilbage, så fyldporten ikke bliver
klemt i hylsteret/næsekeglen.
• Ballonudvidelse frarådes indtil 14 minutter efter gennemførelse af den endelige
polymerblanding. Ballonudvidelse før 14 minutter kan skabe tryk, som er høje nok til at
beskadige forseglingsringen og kan resultere i en polymerlækage.
• Det er vigtigt at vælge og finde den korrekte størrelse af de balloner, der skal anvendes
ved anlæggelsen af anordningen, og instruktionerne for anlæggelse af ballonen. Hold
ballonen inden i implantatet under oppumpning, og overfyld ikke ballonen inden i
stentimplantatet. Selvom dette ikke blev observeret i løbet af det kliniske forsøg med
Alto™ anordningen, kan for kraftig fyldning af ballonen uden for implantatet føre til
karskade eller -ruptur. Følg nøje ballonproducentens oppumpningsparametre, der er
beskrevet i produktetiketten.
• Maksimal koncentration af integreret ballonopløsning er 4:1 saltvand-kontrastmiddelblanding.
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• Hold den integrerede ballon inde i implantatet. Oppumpning af den integrerede ballon
uden for implantatet kan føre til karskader eller -ruptur.
• Overvåg hele tiden ballonmanipulationer og -oppumpning med fluoroskopi.
• Tøm den integrerede ballon helt, og kontrollér, at den er under sprøjtevakuum, før
kateteret flyttes eller fjernes fra det integrerede hylster.
• Hvis ballontrykket mistes, og/eller ballonen rumperer, tømmes ballonen, og kateteret
tages af og trækkes ud.
• Vær omhyggelig med valg af anordning og korrekt placering/positionering af anordningen
i anatomisk udfordrende situationer som f.eks. områder med signifikant stenose,
intravaskulær trombe, forkalkning, snoning og/eller vinkling, som kan påvirke vellykket
initial behandling af aneurismet.
• Efter brug kan alle anvendte komponenter og emballagematerialer være potentielt
biologisk farlige. De håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med anerkendt praksis
og gældende lokale og nationale love og regler.
4.4.

Information om polymer

Advarsler
• Undgå at frakoble indføringssystemet, før det angivne frakoblingstidspunkt. De
minimumstiderne for frakobling af fremføringssystem fra stentimplantat er baseret på en
mindste kernetemperatur på 35 °C. Patienter med en kernekropstemperatur på under
35 °C kan behøve et ekstra minut pr. grad under 35 °C før frakobling. Hvis
fremføringssystemet frakobles før den mindste anbefalede tid i forbindelse med lav
kropstemperatur hos patienten, kan det resultere i en polymerlækage.
• Ydre tegn, som kan indikere polymerlækage, kan være hurtig tømning af
polymerfyldsprøjten, en tom polymerfyldsprøjte, ufuldstændig fyldning af
polymerkanalerne og signifikant bevægelse i distal røntgenfast markør. Hvis dette
observeres, skal patienten overvåges tæt, og mistanke om polymerlækage skal
behandles som beskrevet ovenfor.
Forsigtighedsregler
• Sørg for, at der ikke er en ekstra stiv wire inden i aortadelen under injektion af fyldpolymer,
så stentimplantatet har mulighed for at antage den native anatomis facon.
• Kassér fyldpolymeren, hvis der skulle opstå en fejl ved tidtagningen, blandingen eller
overførslen. Under injektion og hærdning af fyldpolymeren skal kateterets røntgenfaste
markør observeres for bevægelser, og hvis det observeres, skal Autoinjektor 2 straks
kobles fra polymerfyldsprøjten.
• Under injektion af fyldpolymeren eller ved brug af den indbyggede overgangslumen,
kontrolleres det, at der ikke er spænding påført aortadel-stentimplantatet for at muliggøre,
at stentimplantatet kan tilpasses til den native anatomi.
• Patienter, som oplever overfølsomhedsreaktioner (herunder svær allergisk reaktion
og/eller anafylaktoid reaktion) på noget tidspunkt under proceduren, især under
polymerfyldning, skal behandles i overensstemmelse med standardanbefalingerne for
behandling af patienter med svære allergier mod kontrastmidler (f.eks. væsker,
antihistaminer, kortikosteroider, adrenalin).
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• Under procedurens polymerinjektionstrin kan systemisk hypotension indikere, at der
opstår en polymerlækage. Blodtryksovervågning under polymerfyldningen kan hjælpe
med tidlig identifikation af en potentiel polymerlækage. I mangel af andre åbenlyse
diagnoser, der forårsager hypotension under polymerfyldning, anbefaler Endologix, at en
overfølsomhedsreaktion (en svær allergisk reaktion eller en anafylaktoid reaktion) til
intravaskulær polymerlækage betragtes som en sandsynlig diagnose. Patienter med en
polymerlækage bør straks behandles for en potentielt alvorlig overfølsomhedsreaktion i
overensstemmelse med institutionelle protokoller (f.eks. intravaskulære væsker,
antihistaminer, kortikosteroider, adrenalin).
• Ydre tegn, som kan indikere polymerlækage, kan være hurtig tømning af
polymerfyldsprøjten, en tom polymerfyldsprøjte, ufuldstændig fyldning af
polymerkanalerne og signifikant bevægelse i distal røntgenfast markør. Hvis dette
observeres, skal patienten overvåges tæt, og mistanke om polymerlækage skal
behandles som beskrevet ovenfor.
• Problemer med aneurismebehandlingen, som kan opstå i forbindelse med
polymerlækage (f.eks. type Ia-endolækage på grund af ufuldstændig polymerfyldning af
implantatet), behandles med endovaskulære standardteknikker efter lægens skøn, og der
anvendes hjælpeudstyr som anført i afsnit 10.3. Den specifikke behandling vil afhænge
af omfanget og placeringen af ufuldstændig fyldning af polymerringene og de tilhørende
kliniske fund.

4.5

Behandlings- og opfølgningsplan

Forsigtighedsregler
•
•

•
•
•

Langtidsydeevnen af dette implantat er endnu ikke blevet fastlagt.
Alle patienter, som behandles med denne anordning, skal resten af livet gennemgå
periodisk billedundersøgelse mhp. evaluering af stentimplantatets integritet og
position, aneurismestørrelse, aneurismepuls og potentielle endolækager og/eller
karokklusion i behandlingsområdet. Signifikant forstørrelse af aneurismet (> 5 mm),
persisterende endolækage, forekomst af en ny endolækage, ændring i
aneurismepuls, migration af anordningen, reduceret blodgennemstrømning igennem
implantatet og/eller reduceret nyrefunktion pga. okklusion af nyrearterier bør give
anledning til fornyede undersøgelser vedrørende behovet for videre
patientbehandling, herunder yderligere intervention eller kirurgisk konvertering.
Yderligere patientspecifik billedopfølgning bør overvejes for patienter med
anordninger, hvis effektivitet kan være i tvivl.
Alle patienter skal vejledes omhyggeligt om behovet for langtidsopfølgning.
Anordningen anbefales ikke til patienter, som ikke er i stand til eller er uvillige til at
overholde anbefalingerne vedr. opfølgende billedundersøgelse (se afsnit 12).
Endolækage, der ikke behandles i løbet af implantationen, skal overvåges nøje efter
implantationen.
Efter endovaskulær aneurismereparation kan rygmarvsiskæmi resultere i en sjælden
komplikation med paraplegi eller paraparese. Der tilrådes drænage af
cerebrospinalvæske, hvis der er mistanke om rygmarvsiskæmi.
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4.6

Sikkerhedsoplysninger i forbindelse med MR-scanning

Ikke-klinisk testning har vist, at Alto™ anordningen er godkendt til brug med MR
under specielle betingelser. Alto™ anordningen kan scannes sikkert i MR-systemer
1,5T og 3,0T alene og med de specificerede parametre som anført i afsnit 10.4.

5. Uønskede hændelser
5.1. Kendte/potentielle uønskede hændelser
Utilsigtede hændelser, der kan forekomme og/eller kræve intervention, omfatter men er ikke
begrænset til:
•
Akut og kronisk nyresvigt, mikroembolier i nyrerne, nyreinsufficiens, okklusion af
nyrearterie, kontrastmiddeltoksicitet
•
Amputation
•
Anæstesikomplikationer og efterfølgende ledsagende problemer (aspiration)
•
Aneurismeforstørrelse eller ruptur
•
Aortaskade (perforation, dissektion, blødning, ruptur)
•
Aortakaval fistel
•
Aortoenterisk fistel
•
Blod- eller blødningshændelser, såsom anæmi, gastrointestinal blødning,
retroperitoneal blødning
•
Tarmrelaterede hændelser, såsom tarmiskæmi, infarkt, tarmnekrose,
tyktarmsiskæmi, paralytisk eller adynamisk ileus, obstruktion, fistler
•
Kardielle hændelser og efterfølgende ledsagende problemer, såsom kongestiv
hjerteinsufficiens, volumenoverfyldning, arytmier, myokardieinfarkt, brystubehag
eller angina, forhøjede niveauer af kreatininphosphokinase (CPK), hypotension,
hypertension
•
Cerebrale hændelser (lokale eller systemiske) og efterfølgende ledsagende
problemer, såsom ændret mental status, cerebrovaskulært attak (hæmoragisk eller
embolisk), reversibel iskæmisk neurologisk deficit, nervebeskadigelse, transitorisk
iskæmisk attak, paraplegi, paraparese, paralyse
•
Claudicatio
•
Kontrasttoksicitet/-anafylaksi
•
Dødsfald
•
Hændelser forbundet med anordningen såsom fejl ved anlæggelse eller ved
anordningen, brud på stenten, tab af systemkomponenternes integritet, vridning eller
knæk på implantatet, slid af implantatmaterialer, dilatation, erosion, punktur,
endograftokklusion, migration, løsrivelse, endolækage
•
Ødem
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emboliske eller trombotiske hændelser (med transitorisk eller permanent iskæmi
eller infarkt), såsom dyb venetrombose, tromboemboli, mikroemboli, tromboflebitis,
flebotrombose, luftemboli
Endolækager (eller periimplantatflow)
Feber
Gastrointestinale komplikationer
Generelt ubehag i forbindelse med proceduren
Generaliseret inflammatorisk respons, som kan være forbundet med forhøjede
niveauer af systemiske inflammationsmediatorer, forhøjet temperatur
Genitourinare komplikationer og efterfølgende ledsagende problemer, såsom
iskæmi, erosion, fistel, inkontinens, hæmaturi, infektion
Hæmatom (kirurgisk)
Leverinsufficiens
Hypersensitivitet (svær allergisk reaktion og/eller anafylaktoid reaktion) mod
røntgenkontrastfarvestof, trombocythæmmende behandling, anordningsmaterialer,
herunder polytetrafluoroethylen (PTFE), polyethylenglycol (PEG)-baserede
polymerer, kontrastmidler, fluorineret ethylenpropylen (FEP), titan, nikkel, platin eller
iridium
Insertionsrelaterede komplikationer og andre komplikationer i det vaskulære
adgangssted, såsom infektion, dissektion, forbigående feber, blødning, smerte,
forsinket heling, abscesdannelse, hæmatom, opspringning, serom, nervebeskadigelse,
neuropati, neuralgi, vasovagal respons, pseudoaneurisme, anastomotisk falsk
aneurisme, arteriovenøs fistel
Impotens/seksuel dysfunktion
Forkert placering af stentimplantat
Ufuldstændig anlæggelse af stentimplantat
Problemer ved indføring og fjernelse
Lymfatiske komplikationer og efterfølgende ledsagende problemer, såsom lymfocele,
lymfefistel
Multisystem-organsvigt
Neoplasma
Åben kirurgisk konvertering
Operativ og postoperativ blødning, koagulopati
Paralyse (midlertidig eller permanent), såsom paraplegi, monoplegi, parese,
rygmarvsiskæmi, hemiplegi, tarm- eller blæreinkontinens
Pericarditis
Pneumothorax
Polymerlækage med overfølsomhedsreaktion
Mulig urinvejsinfektion, systemisk eller lokaliseret (adgangssted), endoimplantat
Proteseokklusion/stenose
Pseudoaneurisme
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•

Lunge/respiratoriske hændelser og efterfølgende ledsagende problemer, såsom
lungeinsufficiens, pneumoni, respiratorisk depression eller svigt, lungeødem,
lungeemboli, atelektase, pleuraeffusion
•
Strålingsskade, sen malignitet
•
Nyresvigt/nyreinsufficiens
•
Sepsis
•
Serom
•
Shock
•
Spinal neurologisk deficit
•
Stenose/okklusion i nativt kar
•
Kirurgisk konvertering til åben reparation
Vaskulær spasme eller vaskulær beskadigelse/traume, herunder beskadigelse af blodkar
og omgivende væv, aterosklerotisk ulcus, kardissektion, perforation, plaquedissektion,
stenose, pseudoaneurisme, karokklusion, embolisering, iskæmi, vævstab, tab af
ekstremitet, gangrenøs sygdom, forværring eller nyt tilfælde af claudicatio, ødem, fistel,
blødning, ruptur, dødsfald.
• Komplikationer i sår eller adgangssted
Der henvises til afsnit 6.2.7 nedenfor for oplysninger om specifikke uønskede hændelser,
der forekom i det kliniske forsøg,
5.2. Rapportering af hændelser
Alle hændelser, herunder uønskede hændelser, skal straks rapporteres til Endologix. Du
rapporterer en hændelse ved at kontakte den lokale repræsentant og/eller Endologix på
(707) 543-8800.
6. Resumé af klinisk information
6.1 Alto™ abdominalt stentimplantatsystem, klinisk forsøg (reference-id
ClinicalTrials.gov: NCT02949297).
Det primære formål med det amerikanske pivotalforsøg med Alto™ abdominalt
stentimplantatsystem var at vurdere sikkerhed og virkning af Alto™ abdominalt
stentimplantatsystem til behandling af patienter med abdominalt aortaaneurisme (AAA).
Undersøgelsen var en prospektiv, ikke-randomiseret klinisk multicenterevaluering med
fortløbende optagelse af patienter. I alt 75 patienter på 13 centre i USA blev optaget.
6.1.1 Endepunkt
Det primære endepunkt var defineret som vellykket aneurismebehandling, et sammensat
endepunkt defineret som følger:
•
Teknisk succes
•
Fri for type I & III-endolækage ved 12 måneder, vurderet af et uafhængigt
kernelaboratorium
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•
•
•
•
•
•
•

Fri for migration af stentimplantat > 10 mm ved 12 måneder (i forhold til baseline ved
1 måned), vurderet af et uafhængigt kernelaboratorium
Fri for AAA-forstørrelse > 5 mm ved 12 måneder (i forhold til baseline ved 1 måned)
Fri for AAA-ruptur til og med 12 måneder
Fri for konvertering til åben reparation til og med 12 måneder
Fri for stentimplantatstenose, -okklusion eller -knæk, som kræver sekundær
intervention, til og med 12 måneder
Fri for tromboembolisk hændelse, som kan henføres til stentimplantat, der kræver
sekundær intervention, til og med 12 måneder, og
Fri for stentfraktur, som kræver sekundær intervention, til og med 12 måneder.

Teknisk succes var et sammensat endepunkt, som bestod af alle de følgende:
•

Vellykket indføring, defineret som indføring af implantatet til den ønskede placering
uden behov for uventet korrektiv intervention vedrørende indføring, ved hjælp af en
hjælpeanordning, som ikke er en del af Alto™ abdominalt stentimplantatsystem.
•
Vellykket og nøjagtig anlæggelse defineret som:
o
anlæggelse af det endovaskulære stentimplantat på den planlagte placering
o
åbning af endovaskulært stentimplantat, ingen deformationer af anordning
(f.eks. knæk, stenteversion, forkert anlæggelse, skæv anlæggelse), som
kræver uplanlagt placering af en ekstra anordning i det endovaskulære
stentimplantat, og
o
vellykket tilbagetrækning af indføringssystemet uden behov for uventet
korrigerende intervention, som kan henføres til tilbagetrækningen.
Det primære endepunkt var defineret som behandlingssucces ved 1 år i forhold til et
resultatmål på 80 %, hvilket repræsenterer en klassisk etårig resultattærskel for EVARanordninger. De primære effekthypoteser var defineret som:
•
H0:   80 %
•
H1:  > 80 %, hvor  var den forventede behandlingssuccesrate ved 12 måneder hos
patienter med Alto™ anordningen. Det primære effektendepunkt ville være opfyldt,
hvis den nedre grænse i det ensidede 95 % konfidensinterval for  er større end 80 %.
6.1.2 Stikprøvestørrelse
Forsøgets stikprøvestørrelse blev beregnet ud fra det primære endepunkt for
behandlingssucces ved 12 måneder. Det blev estimeret, at 60 patienter med evaluerbare
data ved 1 år ville give 80 % statistisk styrke til at teste den primære hypotese
(estimeret behandlingssucces på 92,8 % ved 12 måneder) på det ensidede 0,05-niveau.
Der forventedes 20 % frafald til og med 12 måneder, hvilket førte til en stikprøvestørrelse
på 75 patienter for forsøget. Det primære endepunkt ved et år blev beregnet på
61 evaluerbare patienter.
6.1.3 Yderligere vurderinger
Der var følgende yderligere vurderinger:
•
Type I-endolækage vurderet af et uafhængigt kernelaboratorium
•
Type III-endolækage vurderet af et uafhængigt kernelaboratorium
•
Migration af stentimplantat > 10 mm (i forhold til baseline ved 1 måned) vurderet af et
uafhængigt kernelaboratorium
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•
•
•
•
•
•
•
•

AAA-forstørrelse > 5 mm (i forhold til baseline ved 1 måned)
Mistet åbenhed
Stentfraktur vurderet af et uafhængigt kernelaboratorium
AAA-ruptur
Konvertering til åben reparation
Sekundære interventioner
AAA-relateret mortalitet
Uønskede hændelser, uanset alvor eller årsag, herunder:
o Alvorlige uønskede hændelser
o Væsentlige uønskede hændelser
o Procedurerelaterede uønskede hændelser
o Anordningsrelaterede uønskede hændelser

Der blev benyttet et eksternt uafhængigt kernelaboratorium til at vurdere CT- og
røntgenbilleder fra udskrivning (kun røntgen) til og med 1-årsopfølgning (CT-scanning
og røntgen). De vurderede følgende hændelser: aneurismeforstørrelse, endolækager,
stentfraktur, migration af stentimplantat og andre stentimplantatfund (knæk på
stentimplantat og kompression af stentimplantat) og angiografier efter anmodning.
Der blev benyttet en klinisk hændelseskomité (CEC) til at gennemgå og bedømme alle
anordningsrelaterede uønskede hændelser og alle alvorlige uønskede hændelser,
uanset om de var relateret til anordningen eller ej. CEC besluttede også, hvilke uønskede
hændelser der skulle betragtes som væsentlige uønskede hændelser (MAE) til evaluering
af de primære (30 dage) og sekundære (1 år) sikkerhedsendepunkter. Komitéen bestod
af tre læger, som repræsenterede flere specialer, med kendskab til reparation af
aortaaneurismer. CEC afleverede deres bedømmelse til datasikkerhedsmonitoreringskomitéen (DSMB).
DSMB-komitéen blev brugt til at gennemgå det kliniske forsøgs sikkerhed og forløb og
var ansvarlig for at vurdere de data, som var associeret med anordningen og patienterne.
DSMB gav uafhængige anbefalinger til sponsor ud fra sin gennemgang af dataene og
input fra CEC.
6.1.4 Patientscreening og -optagelse
Patientscreeningsprocessen fulgte disse trin:
1. Centeret modtog samtykke fra patienterne i henhold til samtykkeprocessen.
2. Centeret indsendte patientens CT til Endologix.
3. Når den var modtaget, blev patienternes CT'er gennemgået af Endologix Imaging
Services. Imaging Services evaluerede patientens anatomi i forhold til inklusions/eksklusionskriterierne og den generelle egnethed til EVAR. Hvis patienten ikke
bestod de anatomiske kriterier, kunne deltageren ikke optages.
4. Hvis patienten bestod Imaging Services, blev CT'en derefter gennemgået af en
sagskomité (CRB). CRB bestod af to karkirurger. Mindst et af CRB-medlemmerne skulle
gennemgå en sag. Centerinvestigatorerne modtog stående invitationer til hvert CRBopkald, og resuméer af CT-gennemgangene blev udsendt til centerinvestigatorerne.
CRB gennemgik patientens screeningsfilm med henblik på overordnet vaskulær
egnethed, f.eks. stor halstrombe og manglende proksimal aortahals.
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5.

Hvis patienten bestod både CRB og Imaging Services, fik centeret tilladelse til at
optage patienten.

I alt 140 patienter blev screenet for inklusion i forsøget, hvoraf med 75 patienter blev
optaget, og 65 patienter blev afvist i forsøget. De 65 afviste patienter blev afvist af enten:
Imaging Services, CRB eller centerinvestigatoren. Femogtyve patienter blev ekskluderet af
Imaging Services (på kvantitativ anatomisk vurdering af CT). De mest almindelige årsager
til, at Imaging Services udelukkede patienter fra forsøget, var, at de ikke havde en juxtarenal
aortahalsvinkel på  60º, åbne iliaca- eller femurarterier, som tillader endovaskulær adgang
med Alto™ abdominalt stentimplantatsystem, og proksimalt aortalandingsområde med
en indvendig vægdiameter på mindst 16 mm og højst 30 mm 7 mm under arteria renalis
inferior. Nitten patienter blev ekskluderet af CRB. De mest almindelige årsager til, at disse
patienter blev ekskluderet, var følgende: juxtarenal AAA, for stor trombe i forseglingszone,
snæver nativ bifurkation (< 18 mm) og aneurismestørrelse for lille. Patienterne kunne til
hver en tid under forsøget ekskluderes af centerinvestigatorerne. Enogtyve patienter blev
ekskluderet af centerinvestigatorerne. De mest almindelige årsager var: Centerinvestigators
beslutning vedrørende patientens anatomi, patientens opfølgningskapacitet, og patienten
trækker samtykke tilbage. Der var fire patienter, som centerinvestigatorerne besluttede,
ikke var egnede kandidater til forsøget af anatomiske årsager: En patient havde behov for
okklusion af hypogastrisk arterie for et iliaca communis-aneurisme, og patienten ønskede
ikke intern spiralembolisering af iliaca interna-arterie, En patient havde behov for
sækembolisering på grund af store lumbalarterier, som blev observeret på præoperativ CT.
Den præoperative CT-scanning hos én patient viste, at den øvre RRA var dominerende,
men blev på angiografien af den højre nyre forsynet ligeligt fra øvre og nedre RRA, og
derfor blev en alternativ AAA-anordning overvejet, og lægen fastslog, at en patient havde
dårlig opfølgningskapacitet.
6.1.4.1 Patienter
De patienter, der blev optaget i forsøget, havde et infrarenalt aortaaneurisme, som
opfyldte følgende anatomiske egenskaber:
•

Åbne iliaca- eller femurarterier, som tillod endovaskulær adgang med Alto™
abdominalt stentimplantatsystem
•
Proksimalt aortalandingsområde med en indre vægdiameter på ikke under 16 mm og
ikke over 30 mm 7 mm under arteria renalis inferior.
•
Adækvat distalt iliacalandingsområde med en indre vægdiameter på ikke under 8 mm
og ikke over 25 mm.
•
Adækvat distalt iliacalandingsområde med en længde på mindst 10 mm. Den
resulterende operation skulle have bevaret åbenhed i mindst en hypogastrisk arterie.
•
Afstanden fra den mest distale nyrearterie til den mest superiore interne iliacaarterie
var mindst 125 mm.
•
Juxtarenal aortahalsvinkel < 60º, hvis proksimal hals var ≥ 7 mm, og ≤ 45 grader, hvis
hals var < 7 mm.
Patienterne blev ekskluderet fra forsøget, hvis de havde følgende anatomiske eller
fysiologiske egenskaber:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Signifikant trombe > 8 mm i tykkelse – på noget sted langs aortaomkredsen 7 mm
under arteria renalis inferior
Diameter i aortabifurkation, som efter lægens mening ville kompromittere
gennemstrømningen gennem iliacagrenene.
aneurismedissektion
akut rumperet aneurisme
kendt torakalt aortaaneurisme eller dissektion
bindevævssygdom i anamnesen (f.eks. Marfans syndrom eller Ehlers-Danlos-syndrom)
blødningsforstyrrelser i anamnesen eller nægter blodtransfusioner
Dialyseafhængigt nyresvigt eller baselineserumkreatininniveau på > 2,0 mg/dl
kendt overfølsomhed eller kontraindikation over for antikoagulations- eller
kontrastmidler, som ikke var modtagelige for forbehandling

•

kendt allergi eller intolerans over for polytetrafluoroethylen (PTFE), PEG-baserede
polymerer, fluorineret ethylenpropylen (FEP) eller nitinol/nikkel
•
begrænset forventet levetid på mindre end 1 år
•
andre medicinske, sociale eller psykologiske forhold, som efter investigators mening
udelukker dem fra at få forbehandling, nødvendig behandling og efterbehandling
samt evalueringer
Alle patienter, som blev optaget i dette forsøg, opfyldte disse udvælgelseskriterier ud fra
en klinisk vurdering foretaget af investigator og efter CT-gennemgang af de anatomiske
kriterier hos Endologix Imaging Services, med yderligere input fra CRB.
6.2 Forsøgsresultater
6.2.1 Patientregnskab og opfølgning
Et hundrede procent (100 %) af de egnede patienter gennemførte opfølgningen efter
1 måned (75/75) og 6 måneder (72/72). Efter 1 år var besøgscompliance 98,5 % (67/68)
for egnede patienter.
89,7 % (61/75) til 94,1 % (64/75) (afhængigt af den vurderede metode) af patienterne
havde adækvate 1-årsbilleder efter det eksterne kernelaboratoriums vurdering. To
patienter trak sig før 6-månedersopfølgningen, men efter 1-månedsopfølgningen, 1 patient
trak sig før 1-årsopfølgningen, men efter 6-månedersopfølgningen, 1 patient døde før
6-månedersopfølgningen, men efter 1-månedsopfølgningen, 2 patienter døde før
1-årsopfølgningen, men efter 6-månedersopfølgningen, og 1 konvertering blev rapporteret
før 1-årsopfølgningsbesøget, men efter 6-månedersopfølgningen. Der var ingen
konverteringer, som resulterede i perioperativ død. En patient var tabt for opfølgning efter
1-årsopfølgningsbesøgsvinduet. Detaljeret patientregnskab og opfølgning er vist i tabel 3.
Tallene i tabel 3 samt efterfølgende afsnit repræsenterer de patienter, som havde data
tilgængelige for vurdering af de relevante parametre.
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Tabel 3: Patient- og billedregnskab til og med 12-månedersopfølgningsbesøg (Alto™ behandlingsgruppe)
Billedcompliance
CT

Røntgen
Adækvate billeder
til at vurdere
parameteren
n (% af egnede)

Ikke tid til næste
besøg€

Udført af center@

Gennemgået af
kernelab.#

Øget størrelse
(iflg. kernelab.)

Endolækage (iflg.
kernelab.)

Migration (iflg.
kernelab.)

Åbenhed (iflg.
center)

Andet stentfund

LTF eller WD

Død

Konvertering

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

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

68
(90,7 %)

0

0

0

0

1 måned

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
70 (93,3 %)
(93,3 %)

70
(93,3 %)

2

1

0

0

6 måneder

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
69 (95,8 %)
(95,8 %)

69
(95,8 %)

1

2

1

0

1 år

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 %)

0

0

0

0

61
(89,7 %)

* Egnet til opfølgning = Patienter med opfølgning + Forsinket + Ikke mødt til besøg. Inkluderede ikke dem med afventer opfølgning, hvor det endnu ikke er tid til besøg, tidligere dødsfald,
konverteringer og dem, som er tabt for opfølgning (LTF) eller trukket ud (WD).
† Patienter uden et opfølgningsbesøg, men endnu ikke i næste vindue
‡ Patienter uden et opfølgningsbesøg og aktuelt i næste vindue
¥ Patienter i vindue, men data endnu ikke tilgængelige
€ Patienter endnu ikke i vindue
§ Disse tal afspejler antallet af patienter med adækvate billeder som fastlagt af kernelaboratoriet.
** Denne enkelte patient blev klassificeret som overskredet, fordi afslutning var på postop-dag 455 og blev derfor betragtet som optaget under den 1-årige opfølgningsperiode. Da der ikke var
nogen opfølgningsvinduer ud over et år, er status ikke klassificeret som ikke mødt.
@
Inden for hvert besøgsvindue bruger ”Udført af center” og de 4 variabler under ”Adækvate billeder” alle antallet af ”Egnede” patienter som nævner. Af og til kan antallet af patienter med
adækvate billeder for en specifik variabel være højere eller lavere end ”Udført af center”-frekvensen, da sidstnævnte kun medregnede billeder af den krævede type (kontrast-CT eller ikkekontrast-CT + dupleksultralyd). Som eksempel udfører et center måske ikke en CT-scanning, men dog en ultralyd. Det blev ikke betragtet som et kompliant billedbesøg for centeret, og det
blev derfor ikke talt med i kolonnen ”Udført af center”. Der kan dog stadig være tilstrækkeligt med oplysninger til specifikke variabler, f.eks. sækstørrelse, så billedet blev talt med i de
kolonner, hvor der blev indsamlet evaluerbare oplysninger.
#
”Gennemgået af kernelab.”-kolonnen viser antallet af CT'er/US'er gennemgået af kernelaboratoriet og anvender antallet af adækvate billeder i kolonnen ”Udført af center” som nævner.
Af og til blev der gennemgået flere billeder af kernelaboratoriet end kompliante billeder indhentet af centeret.
$
En patient blev registreret som kun havende en ultralydsscanning og ikke nogen CT-scanning ved1 år (kernelaboratoriet gennemgik ultralydsscanningen). En anden patient fik ikke en
kontrast-CT registreret af centeret i datasættet, men kernelaboratoriet evaluerede en ikke-kontrast-CT. Procenten var højere end 100 % for 1-årsbesøget, fordi to patienter ikke havde den
krævede billedtype, men blev optaget under Gennemgået af kernelab.
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Konvertering +
Død

I vindue, afventer
opfølgning¥

75

Fraktur

Ikke mødt til
besøg‡

75

Gennemgået af
kernelab.

Forsinket
(overskredet) †

Funktionel

Besøg

Patienter med
opfølgning

Hændelser, der
opstår før næste
interval

Egnet til
opfølgning*

Adækvate billeder til at vurdere
parameteren
n (% af egnede) §

6.2.2 Demografiske oplysninger
Baselinedata vedrørende patienternes demografi er opsummeret i tabel 4.
De fleste patienter, som blev optaget i forsøget, var mænd, 93 % (70/75) og ældre
(gennemsnitsalder: 73 år). Med hensyn til race/etnicitet var 77 % (58/75) af patienterne
hvide/ikke-latinamerikansk eller latino, 15 % (11/75) var ukendte/ikke-latinamerikansk
eller latino, 1 % (1/75) var hvide/latinamerikanske eller latino, og 1 % (1/75) sorte
eller afrikansk-amerikanere/ikke-latinamerikansk eller latino.
Tabel 4: Patientdemografi
Statistik

Alto™
behandlingsgruppe

N

75

Gennemsnit ± std

73 ± 7

Gennemsnit ± std

30 ± 7

Mand

% (n/N)

93 % (70/75)

Kvinde

% (n/N)

7 % (5/75)

Hvid/ikke-latinamerikansk eller
latino

% (n/N)

77 % (58/75)

Hvid/latinamerikansk eller latino

% (n/N)

1 % (1/75)

Sort eller afrikanskamerikansk/ikke-latinamerikansk
eller latino

% (n/N)

1 % (1/75)

Ukendt/ikke-latinamerikansk
eller latino

% (n/N)

15 % (11/75)

Ukendt/latinamerikansk eller
latino

% (n/N)

1 % (1/75)

Ukendt/ukendt

% (n/N)

4 % (3/75)

Variabel

Alder (år)
2

Beregnet body mass index (BMI), (kg/m )
Køn

Race/etnicitet
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6.2.3 Anamnese ved baseline
Anamnesedata ved baseline er opsummeret i tabel 5. Patienterne præsenterede med
typiske komorbiditeter, som observeres hos AAA-patienter, hyppigst hypertension
83 % (62/75), hyperlipidæmi 76 % (57/75) og rygning 75 % (56/75). Patienterne blev
risikoklassificeret ved hjælp af American Society of Anesthesiologys (ASA's) kriterier,
hvor de fleste præsenterede som ASA-klasse III og IV 93 % (70/75).
Tabel 5: Patientanamnese
Alto™ behandlingsgruppe
% (n/N)

Variabel
ASA-klasse

1/2

5 (7 %)

3/4

70 (93 %)

Kardiovaskulær anamnese

72/75 (96 %)

Koronararteriesygdom

35/75 (47 %)

Valvulær hjertesygdom

11/75 (15 %)

Angina pectoris eller ubehag i brystet

5/75 (7 %)

Kardiomyopati

3/75 (4 %)

Kongestivt hjertesvigt

6/75 (8 %)

Myokardieinfarkt

11/75 (15 %)

Arytmi

17/75 (23 %)

Hypertension

62/75 (83 %)

Hypotension

0 (0 %)

Hyperlipidæmi

57/75 (76 %)

Perifer vaskulær, apopleksi- og aneurismeanamnese
Perifer vaskulær sygdom

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

Carotisarteriesygdom

6/75 (8 %)

Transitorisk iskæmisk attak (TIA)

4/75 (5 %)

Apopleksi

0 (0 %)

Aneurismer i familien

9/75 (12 %)

Pulmonal anamnese

71/75 (95 %)

Tobaksforbrug (aktuelt)

15/75 (20 %)

Tobaksforbrug (tidligere)

56/75 (75 %)

KOL

27/75 (36 %)

Gastrointestinal, urogenital, reproduktionsanamnese
Nyreinsufficiens

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

Endokrin

31/75 (41 %)

Diabetes (type II)

22/75 (29 %)

Hæmatologisk

9/75 (12 %)

27

Alto™ behandlingsgruppe
% (n/N)

Variabel
Anæmi

5/75 (7 %)

Psykosocial

11/75 (15 %)

Depression

7/75 (9 %)

Alkohol

3/75 (4 %)

Anden signifikant anamnese

26/75 (35 %)

6.2.4 Vaskulære baselinekarakteristika
Baselinedata blev kun rapporteret af Imaging Services. Tabel 6 viser
forsøgspopulationens vaskulære karakteristika ved baseline.
Alle patienter, som blev optaget i forsøget, opfyldte inklusionskriterierne ud fra Imaging
Services' CT-målinger. Den gennemsnitlige AAA-diameter var 51,7 mm, med en
gennemsnitlig proksimal halslængde på 27,9 mm. Udvendige iliacadiametre var
8,2 ± 1,7 mm i venstre side og 8,1 ± 1,5 mm i højre side.
Tabel 6: Vaskulære karakteristika
Variabel

N

Alto™
behandlingsgruppe*

75

23,1 ± 18,7

Min. (mm)

75

25,0 ± 2,3

Maks. (mm)

75

26,6 ± 2,4

Gennemsnit (mm)

75

25,9 ± 2,3

Min. (mm)

75

21,8 ± 2,5

Maks. (mm)

75

23,2 ± 2,6

Gennemsnit (mm)

75

22,5 ± 2,5

Min. (mm)

75

21,8 ± 2,3

Maks. (mm)

75

23,0 ± 2,7

Gennemsnit (mm)

75

22,4 ± 2,4

75

0,0 ± 7,2

Min. (mm)

75

21,8 ± 2,5

Maks. (mm)

75

23,4 ± 2,8

Gennemsnit (mm)

75

22,6 ± 2,5

Statistik

Juxtarenal vinkel (°)

Aortadiameter a. renalis inferior-35 mm

1

Aortadiameter a. renalis inferior (eller tilsigtet position)

Aortadiameter a. renalis inferior + 7 mm

Ændring fra a. renalis inferior til a. renalis inferior+7 (%)

Aortadiameter a. renalis inferior + 10 mm

Maksimal sækdiameter (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

Maks. (mm)

74

26,2 ± 6,7

< 40

Nativ bifurkation

28

N

Alto™
behandlingsgruppe*

Transvers dimension af tilstødende normalt aortasegment
(mm)

27

22,7 ± 4,1

Halslængde (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

Maks. (mm)

75

17,1 ± 4,0

Gennemsnit (mm)

75

16,5 ± 3,9

Min. (mm)

75

7,6 ± 1,6

Maks. (mm)

75

8,7 ± 1,6

Gennemsnit (mm)

75

8,1 ± 1,5

Min. (mm)

75

15,1 ± 3,0

Maks. (mm)

75

16,4 ± 3,3

Gennemsnit (mm)

75

15,8 ± 3,1

Min. (mm)

75

7,6 ± 1,9

Maks. (mm)

75

8,7 ± 1,6

Gennemsnit (mm)

75

8,2 ± 1,7

Venstre distalt iliacalandingsområde (mm)

75

49,1 ± 18,7

Højre distalt iliacalandingsområde (mm)

75

50,1 ± 20,7

SIR-forkalkningsgrad2

Forkalkning 0 % af omkreds

14

19%

Forkalkning < 25 % af omkreds

49

65%

Forkalkning 25-50 % af omkreds

11

15%

Forkalkning > 50 % af omkreds

1

1%

Trombe 0 % af omkreds

27

36%

Trombe < 25 % af omkreds

16

21%

Trombe 25-50 % af omkreds

18

24%

Trombe > 50 % af omkreds

14

19%

Variabel

Statistik

Afstand fra den mest distale nyrearterie til den mest
superiore interne iliacaarterie (mm)
Afstand fra den mest distale nyrearterie til den mest
superiore højre interne iliacaarterie (mm)
A. renalis inferior til aortabifurkation (mm)

Højre distal iliaca-diameter

Højre ekstern iliaca-diameter

Venstre distal iliaca-diameter

Venstre ekstern iliaca-diameter

SIR-trombegrad2

*Resultaterne

er angivet som gennemsnit ± SD (min., maks.) [med] eller % af totale responser.
4 patienter blev optaget med AAA-diametre < 40 mm. Alle disse fire patienter blev optaget under Rev A (under
Rev A, var det ikke en overtrædelse af eksklusionskriterierne). Derefter blev protokollen ændret under Revision B,
hvor patienter med AAA-diameter < 40 mm ikke kunne optages. Ingen andre patienter med AAA-diameter < 40 mm
blev optaget i forsøget, efter at det korrektive memo blev udsendt.
1 Data leveret af centerbilledundersøgelser
2 Proksimal halsforkalkning og trombe-score: Mængden af forkalkning og/eller trombe i tværsnittet af mållokationen
for forseglingsringen (IR+4 til IR+10).
#
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6.2.5 Implanterede/anvendte anordninger
I alt 75 aortadele, 155 iliacagrene og 7 iliacaforlængelser blev implanteret hos
75 patienter under den initiale implantationsprocedure. Anordningens design kræver
implantation af mindst en aortadel og to iliacagrene. Yderligere iliacagrene og
iliacaforlængelser kan anvendes for at forlænge anordningen, når der er indikation
for det. Fire patienter fik bilaterale grenforlængelser. Fire patienter fik unilaterale
grenforlængelser (tre i venstre side og en i højre) Der blev anvendt syv iliacaforlængelser,
og 5 iliacagrene blev anvendt som forlængelser. En patient fik en stent, som kunne
udvides med ballon, implanteret på dag 48 for at behandle en type Ia-endolækage.
En oversigt over de implanterede Alto™ komponenter er vist i tabel 7. Det samlede
antal Alto™ anordninger implanteret i hver patient efter diameter er vist i tabel 8.
Tabel 7: Oversigt over implanterede Alto™ komponenter
Alto™ komponenter
Alto™ behandlingsgruppe % (n/N)
Aortadel

100 % (75/75)

Ipsilateral gren

100 % (75/75)

Kontralateral gren

100 % (75/75)

Iliacaforlængelse

9,3 % (7/75)

Ipsi-/kontralateral gren anvendt som forlængelse

7,0 % (5/75)

Der var tre patienter, som fik emboliseringsspiraler under indeksproceduren: To fik
anbragt spiraler i de venstre nyrehjælpearterier, og en patient fik anbragt spiraler i
iliacaarterie/hypogastrisk arterie. Der blev anbragt en selvekspanderende stent i den
eksterne iliaca på grund af stenose og dissektion.
Anvendt anordning efter størrelse er vist i tabel 8 nedenfor. Der blev implanteret
75 aortadele, 155 iliacagrene og 7 iliacaforlængelser.
Tabel 8: Fordeling af implanterede anordningsstørrelser
Anordningstype

Diameter
(mm)

Alto™ behandlingsgruppe
% (n/N)

Aortadel
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)

16

26,5 % (41/155)

18

21,3 % (33/155)

Iliacagren
N=155*
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Anordningstype

Diameter
(mm)

Alto™ behandlingsgruppe
% (n/N)

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)

Iliacaforlængelse
N=7

* Fem iliacagrene blev brugt som forlængelse.

Alto™ abdominalt stentimplantatsystemets aortadel var 80 mm lang, iliacagrenene
fandtes i 5 længder (80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm og 160 mm), og
iliacaforlængelsen var 45 mm lang som beskrevet i afsnit 9 (Leveringsform).
6.2.6 Information om akutprocedure
Følgende sekundære klinisk nytte-endepunkter blev indsamlet og er vist i tabel 9.
Bilateral perkutan adgang blev opnået hos 90,7 % (68/75) af patienterne, og 33,3 %
(25/75) af patienterne havde ikke behov for generel anæstesi. Den endovaskulære
procedure varede i gennemsnit 90 minutter med minimalt blodtab (gennemsnit: 52,5 ml)
og krævede et kort hospitalsophold (gennemsnit: 1,3 dag). 26,7 % af patienterne
(20/75) blev indlagt på intensivafdeling. Af de patienter, som kom på intensivafdeling,
var gennemsnittet 0,9 dages ophold på intensiv. Gennemsnitlig fluoroskopitid var
20 minutter. Teknisk succes (vellykket indføring af anordning, anlæggelse og
udtrækning) blev opnået i 100 % af tilfældene.
Tabel 9: Oplysninger om procedure

Statistik*

Alto™
behandlingsgruppe

N

75

Median

90

Min., Maks.

41, 241

< 90 min.

% (n/N)

49,3 % (37/75)

≥ 90 min., < 150 min.

% (n/N)

44,0 % (33/75)

≥ 150 min., < 210 min.

% (n/N)

5,3 % (4/75)

≥ 210 min.

% (n/N)

1,3 % (1/75)

N

72

Median

52,5

Min., Maks.

10, 1000

Variabel
Total proceduretid (min.)

Estimeret blodtab under procedure (ml)
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Statistik*

Alto™
behandlingsgruppe

N

75

Median

1,3

Min., Maks.

0,2, 20,2

N

20

Median

0,9

Min., Maks.

0,6, 1,3

N

75

Generelt

% (n/N)

66,7 % (50/75)

Regional

% (n/N)

1,3 % (1/75)

Lokal med sedation med bevaret
bevidsthed

% (n/N)

32,0 % (24/75)

N

50

Median

147

Min., Maks.

86, 316

< 90 min.

% (n/N)

2,0 % (1/50)

≥ 90 min., < 150 min.

% (n/N)

50,0 % (25/50)

≥ 150 min., < 210 min.

% (n/N)

28,0 % (14/50)

≥ 210 min.

% (n/N)

20,0 % (10/50)

Statistisk*

Alto™
behandlingsgruppe

N

75

Median

20

Min., Maks.

6,46

< 10 min.

% (n/N)

6,7 % (5/75)

≥ 10 min., < 20 min.

% (n/N)

42,7 % (32/75)

≥ 20 min., < 30 min.

% (n/N)

28,0 % (21/75)

≥ 30 min.

% (n/N)

22,7 % (17/75)

Variabel
Hospitalsopholds længde (dage)

Varighed af ophold på intensiv (hos patienter,
som blev indlagt på intensiv, i dage)

Anæstesitype

Total anæstesitid (min.)

Variabel
Fluoroskopitid (min.)
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Aortadeladgang

Teknisk

N

75

Perkutan

% (n/N)

94,7 % (71/75)

Fremlægning

% (n/N)

5,3 % (4/75)

% (n/N)

100 % (75/75)

succes@

* Resultaterne præsenteres som Median (Min., Maks.), eller som % af totale responser.
@
Teknisk succes defineres som:
•

•

Vellykket indføring, defineret som indføring af implantatet til den ønskede placering, uden behov for uventet
korrektiv intervention vedrørende indføring, ved hjælp af en hjælpeanordning, som ikke er en del af Alto™
abdominalt stentimplantatsystem.
Vellykket og nøjagtig anlæggelse defineret som:
o
anlæggelse af det endovaskulære stentimplantat på den planlagte placering
o

•

åbning af endovaskulært stentimplantat, ingen deformationer af anordning (f.eks. knæk, stenteversion,
forkert anlæggelse, skæv anlæggelse), som kræver uplanlagt placering af en ekstra anordning i det
endovaskulære stentimplantat

Vellykket tilbagetrækning af indføringssystemet uden behov for uventet korrigerende intervention, som kan
henføres til tilbagetrækningen.

En patient havde en hospitalsindlæggelsestid på 20,2 dage. Denne patient blev indlagt
på hospital en dag før planlagt AAA-reparation på grund af et fald. Patienten havde
nogle komplikationer på grund af fald og blev holdt på hospitalet. Patienten fik
procedure på dag 15 på hospitalet. Patienten var en 73-årig mand, som præsenterede
med HTN, HLD, tobaksbrug, morbid obesitas, diabetes, perifer vaskulær sygdom og
ASA III, som gennemgik vellykket implantation af Alto™ stentimplantatsystemet i et
65,6 mm infrarenalt aortaaneurisme. Under proceduren oplevede patienten et blodtab
på 1 l på grund af adgangsvanskeligheder, som resulterede i kirurgisk fremlægning og
fik transfusion med 2 enheder PRBC. Trods et vanskeligt præoperativt forløb var der
ingen efterfølgende postoperative komplikationer, og patienten blev udskrevet på
postoperativ dag 5 i god tilstand. Hændelsen blev vurderet som værende ikke relateret
til anordningen af både centeret og CEC. Patienten gennemførte forsøgsopfølgende og
afsluttede efter at have gennemført 1-årsopfølgningsbesøget.
6.2.7 Forsøgsresultater: Sikkerhedsrelaterede
6.2.7.1 Væsentlige uønskede hændelser (MAE'er) i 365 dage
Sekundære sikkerhedsendepunkter omfatter væsentlige uønskede hændelser og
individuelle komponenter i 1 år. Incidensen af MAE'er i 365 dage (tabel 10) hos
patienter behandlet med Alto™ anordningen var 10,7 % (8/75). Ingen patient havde
mere end én hændelse. Tre patienter oplevede tarmiskæmi på henholdsvis postoperativ
dag 1, 5 og 5. Alle tre tilfælde af tarmiskæmi blev bedømt som relateret til proceduren
og ikke til anordningen. Ifølge CEC havde to af patienterne anatomiske faktorer, som
kunne have disponeret dem for disse hændelser. En patient med tarmiskæmi havde
ikke behov for behandling. En patient havde behov for en koloskopi og klar flydende
diæt. En patient fik forsøgt en SMA-angioplastik (arteria mesenterica superior), men
den blev ikke gennemført på grund af vanskeligheder med passage af katetre ved siden
af suprarenale stivere og fund af en 18 mm trykgradient. Efterfølgende forsvandt
patientens symptomer. Alle tre patienter, som oplevede tarmiskæmi, gennemførte
forsøget ved 1 år.
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Der var én patient, som oplevede et procedureblodtab på mere end 1.000 ml på
postoperativ dag 0. Den kliniske hændelseskomité (CEC) bedømte, at det var
procedurerelateret og ikke relateret til anordningen. Der blev rapporteret tre dødsfald i
forsøget. En patient døde på postoperativ dag 97 af en ukendt årsag. En person døde
på postoperativ dag 225 på grund af lungecancer, og en anden patient afgik ved døden
på postoperativ dag 248 på grund af komplikationer til ekstremitetstraume. Alle tre
dødsfald blev bedømt til ikke at være relateret til procedure eller anordning. Der var én
patient, som fik et myokardieinfarkt (som ikke førte til død) på postoperativ dag 225.
Denne hændelse blev bedømt som ikke relateret til anordningen eller proceduren.
Patienten gennemførte forsøget. Der blev ikke rapporteret nogen forekomster af parese,
nyresvigt, respirationssvigt eller apopleksi.
Tabel 10: MAE-rater i 365 dage
≤ 30 dage

31 dage-1 år

Total inden for år 1

5,3 % (4/75)

5,3% (4/75)

10,7% (8/75)

0%

4,0 % (3/75)

4,0% (3/75)

4,0 % (3/75)

0%

4,0 % (3/75)

Myokardieinfarkt

0%

1,3 % (1/75)

1,3% (1/75)

Parese (ekskluderer paraparese)

0%

0%

0%

Nyresvigt (ekskluderer nyreinsufficiens)

0%

0%

0%

Respirationssvigt

0%

0%

0%

Apopleksi (ekskluderer TIA)

0%

0%

0%

1,3 % (1/75)

0%

1,3 % (1/75)

Væsentlige uønskede hændelser
Patienter med ≥1 MAE
Dødsfald
Tarmiskæmi

Blodtab under procedure ≥1000 cc

6.2.7.2 Mortalitet af alle årsager i 365 dage
Tabel 11-12 viser resultaterne af mortalitet af alle årsager. Mortaliteten af alle årsager i
365 dage efter behandling var 4,0 % (3/75). De tre dødsfald forekom alle efter 30 dage
efter proceduren, dag 97, 225 og 248. Dødsfaldene skyldtes ukendt årsag (dag 97),
lungecancer (dag 225) og komplikationer til ekstremitetstraume (dag 248). Alle dødsfald
blev af CEC bedømt som ikke relateret til anordningen og proceduren. Fri for mortalitet
af alle årsager blev estimeret til 100 % ved 30 dage, 98,7 % ved 180 dage og 95,9 %
ved 365 dage. Der var ingen AAA-relaterede dødsfald i forsøget i de 365 dage.
Tabel 11: Mortalitet af alle årsager i 365 dage
Variabel
Død (alle årsager)

≤ 30 dage

31-365 dage

0-365 dage

0%

4,0 % (3/75)

4,0% (3/75)
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Tabel 12: Fri for mortalitet af alle årsager i 365 dage: Kaplan-Meier-estimat
Variabel
Behandling til 30 dage
31 til 180 dage

181 til 365 dage

Antal i risiko1

75

75

73

Antal hændelser2

0

1

2

Antal censurerede3

0

1
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100

98,7

95,9

0

1,3

2,3

Kaplan-Meier-estimat4
Standardfejl

1 Antal patienter i risiko ved starten af intervallet
2 Alle hændelser inden for tidsintervallet
3 Patienter censureres på aktuel postop-dag pr. datoen for dataskæringspunktet, når de har gennemført forsøget, eller efter
afslutning eller tabt for opfølgning
4 Estimat ved afslutningen af tidsintervallet

6.2.8 Forsøgsresultater: Effekt
6.2.8.1 Behandlingssucces
Det primære endepunkt opfyldte det forhåndsdefinerede resultatmål på 80 %. Raten for
vellykket aneurismebehandling til 1 år var 95,1 % (58/61) (tabel 13). Et ensidet
Clopper-Pearson 95 % konfidensinterval blev konstrueret for den behandlingssuccesrate,
der sås i forsøget. Den nedre grænse i dette konfidensinterval blev sammenlignet med
resultatmålet for at evaluere nulhypyotesen, at den forventede behandlingssuccesrate
var mindre end eller lig med 80 %. Nulhypotesen blev afvist givet den nedre grænse på
90 %, og dermed understøttede data den alternative hypotese, at behandlingssuccesen
var større end 80 %.
Tabel 13: Primært endepunkt: Behandlingssucces
Variabel
Behandlingssucces

Alto™
Nedre ensidede
behandlingsgruppe
95 %
Resultatmål Forsøgsendepunkt
% (n/N)
konfidensgrænse*
95,1 % (58/61)

87,8 %

80%

OPFYLDT

* Præcist (Clopper-Pearson) konfidensinterval

Givet, at 14 ud af 75 patienter blev optaget i forsøget, men manglede de relevante
oplysninger for at kunne evaluere det primære endepunkt, blev der udført en post
hoc-sensitivitetsanalyse for at beregne Kaplan-Meier-estimatet af det primære
endepunkt. Kaplan-Meier-estimatet af det primære endepunkt viser 96,8 % fri for
svigt ved 1 år, hvilket er sammenligneligt med det forhåndsspecificerede primære
analysefund på 95,1 %.
Det primære endepunkt er sammensat af procedurens tekniske succes og fravær af
ruptur, konvertering, sekundære interventioner for stenose, okklusion, tromboembolisk
hændelse, stentfraktur eller -knæk i 1 år samt fravær af billedfund ved
12-månedersbilledundersøgelsesvinduet (sækekspansion > 5 mm, stentmigration
> 10 mm i 1 år og type I- eller III-endolækager). Der var tre patienter, som ikke nåede
endepunktet som defineret nedenfor (tabel 14). En patient fik en konvertering til åben
reparation på dag 273 efter implantation på grund af en anordningsinfektion. En
yderligere patient blev noteret som havende en aneurismeekspansion (5,9 mm) i det
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1-årige billedundersøgelsesvindue. Denne patient blev af CEC bedømt som
sandsynligvis begrundet af type II-endolækage. En yderligere patient havde en
IA-endolækage ved 30-dagesopfølgning, som efterfølgende blev korrigeret med en
stent med ballonudvidelse på postop-dag 48. CEC bedømte hændelsen som relateret
til anordningen. Patienten gennemførte forsøget. Kaplan-Meier-estimatet for type
IA-endolækager omtales separat.
Tabel 14: Behandlingssucces til 1 år
Udfald

Resultat

Komparator

(n=61)
Antal patienter i alt med behandlingssucces

58 (95,1 %)

Antal patienter i alt med behandlingssvigt

3 (4,9 %)

Procedureteknisk fejl

0 (0,0 %)

Aneurismeruptur

0 (0,0 %)

Konvertering til åben reparation

1 (1,6 %)

Sekundære interventioner

0 (0,0 %)

Ekspansion af aneurismesæk

1 (1,6 %)

Klinisk signifikant migration

0 (0,0 %)

Type I-endolækage*

1 (1,6 %)

Type III-endolækage

0 (0,0 %)

80 %

*En patient havde en type Ia-endolækage ved 30-dagesopfølgningen og blev behandlet og korrigeret med en
stent med ballonudvidelse (sekundær intervention) på postop-dag 48.

6.2.8.2 Teknisk succes
Teknisk succes er vist i tabel 15. Teknisk succes blev opnået hos 100 % (75/75)
af patienterne, og der var ingen fejlfunktion på anordningen (f.eks. polymerlækage)
i noget tilfælde under indføring, som forhindrede teknisk succes.
Tabel 15: Effektendepunkt: Teknisk succes-komponent
Teknisk succes

100 % (75/75)

Vellykket indføring*

100 % (75/75)

Vellykket

anlæggelse**

100 % (75/75)

Vellykket udtagning#

100 % (75/75)

* Vellykket indføring, defineret som indføring af implantatet til den ønskede placering uden behov
for uventet korrektiv intervention vedrørende indføring, ved hjælp af en hjælpeanordning, som ikke
er en del af Alto™ abdominalt stentimplantatsystem.
**Vellykket og nøjagtig anlæggelse defineret som:
o anlæggelse af det endovaskulære stentimplantat på den planlagte placering
o åbning af endovaskulært stentimplantat, ingen deformationer af anordning (f.eks. knæk,
stenteversion, forkert anlæggelse, skæv anlæggelse), som kræver uplanlagt placering af en
ekstra anordning i det endovaskulære stentimplantat
# Vellykket tilbagetrækning af indføringssystemet uden behov for uventet korrigerende
intervention, som kan henføres til tilbagetrækningen.
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6.2.8.3 Anordningens integritet
Stentimplantatets integritet blev evalueret af kernelaboratoriet ved hjælp af
abdominalrøntgen ved jævnlige planlagte opfølgningsbesøg. Alle stentfrakturer og
andre problemer, som kompromitterede stentimplantatet, blev rapporteret. Røntgen
ved udskrivning eller 1 måned var baseline for alle evalueringer af stentimplantatets
integritet. Incidensen af tab af stentimplantatintegritet blev beregnet som antallet af
patienter med tab af stentimplantatintegritet divideret med antallet af patienter med
tilstrækkelige billeder til at vurdere endepunktet. Kernelaboratoriet rapporterede ingen
anordningsfrakturer eller andre problemer, som kompromitterede stentimplantatets
integritet på noget tidspunkt.
6.2.8.4 Migration
Migration blev defineret som evidens for proksimal eller distal bevægelse af
stentimplantatet > 10 mm i forhold til faste anatomiske referencemærker. Spiral CTbilleder anvendes til at bestemme migration ved jævnlige planlagte opfølgningsbesøg.
1-månedsbilledet blev brugt som baselinevurdering. Der var ingen stentbevægelser,
som opfyldte protokollens definition af migration. Den største rapporterede bevægelse
var 7 mm hos én patient. Denne patient fik ikke nogen sekundær intervention for
migration under forsøget.
6.2.8.5 Endolækage
Endolækager blev evalueret af kernelaboratoriet og er defineret ved vedvarende
blodstrøm uden for det endovaskulære implantatets lumen, men inden for
aneurismesækken, og kan klassificeres som:
• Type I – Ineffektiv forsegling ved enten den proksimale eller distale forseglingszone
o Type IA – Ineffektiv forsegling ved den proksimale forseglingszone
o Type IB – Ineffektiv forsegling ved den distale forseglingszone
• Type II – Retrograd blodstrøm fra lumbale arterier, arteria mesenterica inferior eller
andre kollaterale kar ind i aneurismesækken
• Type III – En lækage forårsaget af rifter eller disruption i stoffet, løsrivelse af
komponenter eller disintegration af implantat
• Type IIIA - Lækage ved forbindelse eller løsrivelse af komponent
• Type IIIB - Hul midt i implantat
• Type IV – Blodgennemstrømning gennem intakt stof.
• Ukendt endolækage – Endolækage til stede, men type kan ikke vurderes
Kaplan-Meier-metoden blev anvendt til at estimere frihed for endolækage-rater over
hele forsøget. Dette tager højde for patienter, som var tabt for opfølgning eller på anden
vis ude af stand til at levere en kontrast-CT i 1 år. Ved 12 måneder havde 61 patienter
evaluerbare billedundersøgelser for endolækager. Raten for fri for type Ia-endolækage
ved 6 måneder og 1 år var 98,7 % (tabel 16), da én patient rapporterede en type
Ia-endolækage. Type Ia-endolækagen blev rapporteret ved opfølgningsbesøget efter
1 måned og behandlet postoperativt på dag 48 med en stent, der kan udvides med
en ballon (BES). Type Ia-endolækagen forsvandt, og der blev ikke rapporteret
aneurismeekspansion for denne patient. Denne hændelse blev bedømt til at være
relateret til anordningen.
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Raten for fri for type II-endolækage ved 6 måneder og 1 år var henholdsvis 53,3 % og
51,7 %. Der blev kun rapporteret ét tilfælde af ekspansion af aneurismesæk, som CEC
bedømte til sandsynligvis at skyldes en type II-endolækage. Patienten afsluttede
forsøget uden at få en sekundær AAA-intervention.
På grund af den høje rate for type II-endolækage blev der udført en analyse på
ELEVATE-forsøget for at definere faktorer, som kunne udløse type II-endolækager.
Baselinedemografi, anamnese og anatomiske mål ved baseline blev evalueret med en
logistisk regressionsmodel. Af alle baselinecomorbiditeter var rygestatus en signifikant
negativ prædiktor (beskyttende) for type II-endolækager (odds-ratio: 0,12, 95 % CI
0,026-0,602).
Raten for fri for ukendt endolækage ved 6 måneder og 1 år var henholdsvis 96,0 % og
94,3 %. Ukendte endolækager blev ikke bedømt af CEC.
Der blev ikke observeret nogen type Ib-, III- eller IV-endolækager i forsøget i 1 år.
Tabel 16: Kaplan Meier-estimater af endolækager (EL)
Kaplan-Meier-estimater
6 måneder
12 måneder
Fri for type IA-EL
98,7 %
98,7%
Fri for type II-EL
53,3 %
51,7%
Fri for ukendt type EL
96,0 %
94,3%

6.2.8.6 AAA-forstørrelse
Aneurismeforstørrelser var defineret som en øgning af aneurismestørrelsen på mere
end 5 mm (diameter). Spiral-CT-billeder blev anvendt til at bestemme
aneurismeforstørrelse ved regelmæssige planlagte opfølgningsbesøg. 1-månedsbilledet
blev brugt som baselinevurdering. En aneurismediameterforstørrelse (tabel 17), som
blev identificeret af billedkernelaboratoriet, blev rapporteret ved 1 år efter behandling
(1,6 %, 1/61). Centeret noterede dette som en AE ved 6-månedersopfølgningsbesøget.
CEC bedømte, at aneurismeudvidelsen sandsynligvis skyldtes en type I-endolækage.
Denne hændelse blev også bedømt til at være alvorlig, relateret til proceduren og ikke
relateret til anordningen. Patienten afsluttede forsøget uden nogen sekundære
interventioner til behandling af aneurismeudvidelsen.
Tabel 17: Kernelaboratorerapporterede ændringer i sækdiameter til og med 12 måneder
Sækdiameter ved
besøg

Ændring i sækdiameter fra 1 måned

Tidspunkt

N

Sækdiameter
(mm)

N*

Reduceret
(> 5 mm)

Stabil
(± 5 mm)

Øget
(> 5 mm)

Ingen vækst

Screening

75

51,7 ± 6,6

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

1 måned

74

51,1 ± 7,0

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

6 måneder

72

49,6 ± 7,3

69

7 (10,1 %)

62 (89,9 %)

0 (0,0 %)

69 (100,0 %)

12 måneder

64

49,0 ± 8,3

61

13 (21,3 %)

47 (77,0 %)

1 (1,6 %)

60 (98,4 %)

*Dette tal angivet antal patienter med både en 1-måneds-CT og en senere opfølgende CT, så sækdiameterændringen kan
evalueres.
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6.2.8.7 Stentimplantatets åbenhed
Åbenhed var defineret som fravær af fuldstændig okklusion (100 %) af anordning
eller nativt kar. Åbenhed kunne enten var i anordningen (anordningsåbenhed)
eller det native kar uden for anordningen (karåbenhed). Trombose var defineret
som fuldstændig okklusion (100 %) af anordning eller nativt kar. Trombose kunne
enten være i anordningen (anordningstrombose) eller det native kar uden for
anordningsbehandlingsområdet (kartrombose). Stenose var defineret som forsnævring
af blodgennemstrømningslumen, som var mindre end 100 % okklusion. Stenose
kunne enten være i anordningen (anordningsstenose) eller det native kar uden for
anordningsbehandlingsområdet (karstenose). Åbenhed, trombose og stenose kan være
dokumenteret ved: CT, angiografi, ultralyd eller anden billedmodalitet eller patologisk
analyse og blev vurderet af centrene for forsøget. Centrene rapporterede ingen
uønskede hændelser for åbenhedsrelaterede problemer på noget tidspunkt.
6.2.8.8 Tromboemboliske hændelser
Tromboemboliske hændelser var defineret som dyb venetrombose, lungeemboli,
embolisk apopleksi, iskæmi i ekstremitet i forbindelse med okklusion eller trombose i
stentimplantatet. Der blev ikke rapporteret nogen tromboemboliske hændelser, som
krævede sekundær intervention, af centrene på noget tidspunkt.
6.2.8.9 Konvertering til åben reparation til og med 12 måneder
Konverteringsraten (tabel 18-19) til og med 365 dage efter behandling var 1,3 % (1/75).
Raten for fri for konvertering var 98,6 % til og med 1 år. En patient blev konverteret til
åben reparation ved 273 dage efter implantation på grund af stentimplantatinfektion.
Konverteringen var vellykket, og patientens infektion forsvandt.
Tabel 18: Kirurgiske konverteringer til og med 365 dage
Variabel

≤ 30 dage

31-365 dage

0-365 dage

0

1,3 % (1/75)

1,3% (1/75)

Konvertering

Tabel 19: Fri for kirurgisk konvertering til og med 365 dage: Kaplan-Meier-estimat
Variabel
Behandling til 30 dage 31 til 180 dage 181 til 365 dage
Antal i risiko1

75

75

73

Antal hændelser2

0

0

1

Antal censurerede3

0

2

34

100

100

98,6

0

0

1,4

Kaplan-Meier-estimat4
Standardfejl

1 Antal patienter i risiko ved starten af intervallet
2 Alle hændelser inden for tidsintervallet
3 Patienter censureres på aktuel postop-dag pr. datoen for dataskæringspunktet, når de har gennemført
forsøget, eller efter afslutning eller tabt for opfølgning
4 Estimat ved afslutningen af tidsintervallet
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6.2.8.10 Sekundære interventioner
I alt 3 AAA-relaterede sekundære procedurer blev udført på 2 (2,7 %) patienter; en
patient havde en type 1A-endolækage og fik ballonudvidelse og metalstent som
intervention på postoperativ dag 48, som behandlede endolækagen. Dette blev af
CEC bedømt som anordnings- og procedurerelateret. En anden patient havde en
anordningsinfektion og blev konverteret til åben reparation på postoperativ dag 273.
Dette blev af CEC bedømt som anordningsrelateret, men ikke procedurerelateret.
AAA-relaterede sekundære procedurer kan ses i tabel 20.
Tabel 20: AAA-relaterede sekundære procedurer til og med 365 dage
Sekundær intervention
≤ 30 dage
31-365 dage
Antal patienter i alt
Endolækage IA
Ballonudvidelse
Metalstent, som kan udvides med ballon
Anordningsinfektion
Konvertering til åben reparation

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

7. Udvælgelse og behandling af patienter
7.1.

Individualisering af behandling

Læger bør arbejde med den enkelte patient for at beslutte, om Alto™ abdominalt
stentimplantatsystem vil være en passende anordning til at behandle deres aneurisme
ud fra, om patienten opfylder de kriterier, som er angivet i Indikationer for brug:
• Adækvat iliaca/femoralis-adgang, der er forenelig med vaskulære adgangsteknikker
(femoral fremlægning eller perkutan), anordninger og/eller tilbehør.
• Et proksimalt aortisk landingsområde til forseglingsringen 7 mm under arteria
renalis inferior.
• Et aortaforseglingsområde bestående af sund aorta defineret som:
o
Ingen signifikant trombe > 8 mm i tykkelse på noget sted langs
aortaomkredsen 7 mm under arteria renalis inferior,
o
Ingen signifikant forkalkning 7 mm under arteria renalis inferior
o
Konicitet < 10 % målt fra arteria renalis inferior til aorta 7 mm under arteria
renalis inferior,
o
En indre vægdiameter på ikke under 16 mm og ikke over 30 mm 7 mm under
arteria renalis inferior, og
o
En aortavinkel på ≤ 60 grader.
• Et distalt iliacalandingsområde:
o
Med en længde på mindst 10 mm, og
o
Med en indre vægdiameter på ikke under 8 mm og ikke over 25 mm.
Se afsnit 2 for nærmere oplysninger.
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Faktorer, der skal tages med i betragtning ved patientudvælgelse, omfatter men er ikke
begrænset til:
•
•

Patientens alder og forventede levetid
Ledsagesygdomme (f.eks. kardiel, pulmonal eller nyreinsufficiens før kirurgisk
behandling, sygelig obesitet)
Patientens morfologiske egnethed til endovaskulær reparation
Patientens egnethed til åben kirurgisk reparation
Evne til at tolerere generel, regional eller lokal anæstesi

•
•
•
7.2.

Valg af størrelse på Alto™ abdominalstentimplantat

Alto™ abdominalt stentimplantatsystem skal vælges i størrelser, der passer til
patientens anatomi. Lægen er ansvarlig for valget af den rette størrelse implantat.
Størrelsesvalgene er vist i tabel 21.
Tabel 21: Oplysninger vedrørende valg af størrelser
Aortadel

Iliacagren/-forlængelse

Stentimplantatets
diameter, mm

Aorta, indv.
diam., mm

Maksimal
aortakardiameter
ved ankre, mm
(35 mm over den
laveste nyrearterie)

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

Stentimplantatets
diameter, mm

Iliaca, indv.
diam., mm

For aortadelen bekræftes aortas indvendige diameter ved placeringen af den
proksimale forseglingsring 7 mm under arteria renalis inferior. Sørg for tilstrækkelig
overstørrelse af den proksimale stent i dens forankringsplacering.
FORSIGTIG: Lægen er ansvarlig for valget af den rette størrelse Alto™ abdominalt
stentimplantat. Størrelsen af stentimplantatet inkluderer den anbefalede
overstørrelse af anordningen, som tager hensyn til anatomiske dimensioner,
og som blev baseret på in-vitro testdata.
Den anbefalede samlede længde af det anlagte, implanterede system skal strække
sig lige umiddelbart distalt for den laveste nyrearterie til umiddelbart over a. iliaca
communis bifurkatur. Bekræft, at længden fra den laveste nyrearterie til den native
aortabifurkation er > 80 mm for at sikre, at Alto™ implantatet kan være i patientens
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anatomi. Hvis de præoperative mål i forbindelse med sagsplanlægning ikke er sikre,
skal man sørge for, at alle potentielle stentimplantatlængder og -diametre er
tilgængelige til gennemførelse af proceduren.
Under sagsplanlægningen vil Endologix muligvis rådføre sig med læger i deres
bestræbelser på at bestemme den korrekte størrelse stentimplantat på grundlag af
lægens vurdering af patientens anatomiske mål. De tidligere beskrevne fordele og risici
skal tages i betragtning for hver patient, inden Alto™ abdominalt stentimplantatsystem
tages i brug.
8. Oplysninger vedrørende rådgivning af patienter
Før behandlingen skal lægen sammen med patienten gennemgå risiciene og fordelene
ved denne endovaskulære anordning og procedure, herunder:
•
Risici og fordele ved aneurismereparation i betragtning af patientens alder og
forventede levetid.
•
Risici, fordele og forskelle ved åben kirurgisk reparation.
•
Risici, fordele og forskelle ved endovaskulær reparation.
•
Risici forbundet med aneurismeruptur sammenlignet med risiko ved endovaskulær
reparation med Alto™ anordningen sammenlignet med andre endovaskulære
implantatsystemer.
•
Risici forbundet med ikke-interventionel behandling (medicinsk behandling).
•
Langtidssikkerheden og effekten ved endovaskulær reparation med Alto™
anordningen er ikke blevet fastlagt.
•
Vigtigheden af regelmæssig livslang opfølgning mhp. vurdering af patientens
helbredsstatus og stentimplantatets ydeevne.
•
Efterfølgende endovaskulær eller åben kirurgisk reparation af aneurismet kan
være påkrævet.
•
Patienter med specifikke kliniske fund (f.eks. endolækager, voksende aneurismer)
skal overvåges nøje.
•
Tegn, der kræver øjeblikkeligt lægeligt tilsyn (herunder grenokklusion,
aneurismeforstørrelse eller ruptur).
Endologix anbefaler, at lægen informerer patienten - skriftligt - om alle risici forbundet
med behandling med Alto™ abdominalt stentimplantatsystem. Detaljer vedrørende risici,
der opstår under og efter implantation af anordningen, findes i afsnit 5 (Uønskede
hændelser).
9.
Levering
Alto™ abdominalt stentimplantatsystem består af aortadelstentimplantat/indføringssystemet, iliacagren- og iliacaforlængelsesstentimplantat/-indføringssystemer,
CustomSeal-sættet og Autoinjektor 2.
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9.1

Stentimplantatstørrelser og -konfigurationer

Stentimplantaterne er tilgængelige i følgende størrelser og konfigurationer (tabel 22-24).
Tabel 22: Størrelser på Alto™ aortadelstentimplantat
Stentimplantatets
Kateterets
Indføringsproksimale diameter,
arbejdslængde,
systemets
mm
cm
ydre profil, F
20
23
26

60

15

Integreret
hylster,
indvendig
diameter, F
13

Dækket stentimplantatlængde,
mm
80

29
34
Tabel 23: Ovation iX-iliacagrenstørrelser
StentimStentimKateterets
plantatets
plantatets
arbejdsproksimale
distale
længde,
diameter, mm diameter, mm
cm
14

10
10
10
10
10

Indføringssystemets
ydre profil, F

60

12

Integreret
hylster,
indvendig
diameter,
F
10

Dækket
stentimplantatlængde,
mm
80
100
120
140
160

12
12
12
12
12
14
14

80
100
120
140
160
80
100

14
14
14
16
16
16

120
140
160
80
100
120

13

16
16
18
18
18
18

11

140
160
80
100
120
140
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Stentimplantatets
proksimale
diameter, mm

Stentimplantatets
distale
diameter, mm

Kateterets
arbejdslængde,
cm

Indføringssystemets
ydre profil, F

Integreret
hylster,
indvendig
diameter,
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

Tabel 24:Ovation iX-iliacaforlængelsesstørrelser
Stentimplantatets
Kateterets
Indføringsproksimale og
arbejdssystemets
distale diametre, mm
længde, cm
ydre profil,
F
10
12
14

Dækket
stentimplantatlængde,
mm

60

16
18
22
28

12

Integreret
hylster,
indvendig
diameter,
F
10

13

11

14
15

12
13

Dækket
stentimplantatlængde, mm
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9.2
Oplysninger om sterilitet
Stentimplantat-/indføringssystemer leveres STERILE og non-pyrogene som følge af brug
af en ethylenoxid (EO)-proces. CustomSeal-sættet og Autoinjektor 2 leveres STERILE
som følge af brug af en E-strålesteriliseringsproces. CustomSeal-sættet er ikke-pyrogent.
• Efterse anordningen og emballagen for at kontrollere, at der ikke er sket nogen
beskadigelse under transport. Undlad at bruge denne anordning, hvis den er
beskadiget, eller hvis steriliseringsbarrieren er blevet beskadiget eller brudt.
• Må ikke bruges efter udløbsdatoen, der er trykt på etiketten.
• Opbevares køligt og tørt.
• Kun til brug til en enkelt patient. Må ikke genbruges, genklargøres eller resteriliseres.
Genbrug, genklargøring eller resterilisering kan ødelægge anordningens struktur
og/eller føre til, at anordningen svigter, hvilket kan medføre skade på patienten, eller
at patienten bliver syg eller dør. Genbrug, genklargøring eller resterilisering kan
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ligeledes medføre risiko for kontaminering af anordningen og/eller forårsage
patientinfektion, herunder men ikke begrænset til overførsel af infektionssygdom(me)
fra én patient til en anden. Kontaminering af anordningen kan føre til skade på
patienten, eller at patienten bliver syg eller dør.
• Efter brug skal produktet og emballagen bortskaffes i henhold til hospitalets reglement
samt den administrative og/eller lokale regerings politik.
10.

Oplysninger om klinisk brug

10.1. Lægeuddannelse
FORSIGTIG: Sørg altid for, at der er et vaskulært operationshold til rådighed under
implantations- eller reinterventionsprocedurer i tilfælde af, at et skift til åben
kirurgisk reparation er nødvendigt.
FORSIGTIG: Alto abdominalt stentimplantatsystem må kun bruges af læger og
team, der er uddannet i vaskulære interventionsteknikker og i brugen af denne
anordning.
De anbefalede krav til færdigheder/viden for læger, der bruger Alto abdominalt
stentimplantatsystem, er anført nedenfor. I tilfælde af spørgsmål om produktet eller
størrelser kontaktes Endologix via oplysningerne på bagsiden af denne vejledning.
Desuden er der følgende krav om viden i forbindelse med anvendelse af denne anordning:
• Viden om spontanforløbet for abdominalt aortaaneurisme (AAA), komorbiditeter og
komplikationer i forbindelse med AAA-reparation.
• Kendskab til radiografisk billedtolkning, valg af anordning og størrelse.
Et multidisciplinært team, som har kombineret proceduremæssig erfaring med:
• Femoral fremlægning, arteriel bypass, arteriotomi og reparation
• Perkutane adgangs- og lukketeknikker
• Non-selektive og selektive guidewire- og kateterteknikker
• Fluoroskopisk og angiografisk billedtolkning
• Embolisering
• Angioplastik
• Endovaskulær stentanlæggelse
• Slyngeteknikker
• Relevant brug af radiografisk kontrastmateriale
• Teknikker til at minimere udsættelse for bestråling
• Ekspertise i nødvendige modaliteter til patientopfølgning
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10.2. Inspektion før brug
Efterse anordningen og emballagen for at kontrollere, at der ikke er sket nogen
beskadigelse under transport. Undlad at bruge denne anordning, hvis der er sket skader,
eller hvis sterilisationsbarrieren er beskadiget eller brudt. Undlad at anvende produktet,
hvis det er beskadiget, og kontakt Endologix-repræsentanten vedr. oplysninger om
returnering.

10.3. Nødvendige materialer
Se tabel 25 nedenfor for det udstyr og det hjælpeudstyr, der kræves til Alto™
abdominalt stentimplantatsystem.

Tabel 25: Udstyr/hjælpeudstyr
Nødvendigt udstyr
Alto™ abdominalt stentimplantataortadel indsat i
indføringssystemet

Hjælpeudstyr
Det er valgfrit (at anvende den indbyggede
overgangslumen)
• Guidewire ikke-hydrofilt coatet, maks. 0,018”,
udskiftningslængde påkrævet, spids skal
være kompatibel med en slynge
• Slynge
• Indføringshylster, minimum 5F ID

Ovation iX-iliacagrene (2) indsat i
indføringssystemer
Ovation iX-iliacaforlængelser indsat i
indføringssystemer
CustomSeal-sæt

Ekstra CustomSeal-sæt;
Timer eller ur

Autoinjektor 2
Billeddannelsesudstyr med
kapacitet til at optage og genfinde
al billeddannelse
• Billedundersøgelsesbriks eller
operationsbord, der er udformet til
brug med C-arm
• Fluoroskopikapacitet
• Digital subtraktionsangiografi
(DSA)-kapacitet
• Egnet personbeskyttelsesudstyr til
fluoroskopi

Videooptager
Powerinjektor med tilhørende forbrugsmaterialer

Angiografi- og udskiftningskatetre
Udvalg af passende størrelser
(0,89 mm [0,035"]-kompatible) og
udvalgte længder
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Nødvendigt udstyr

Hjælpeudstyr

Guidewires: Udvalgte størrelser efter
lægens skøn, 0,89 mm-kompatible
(0,035")
Kontrastmedier
Hepariniseret saltvand og sprøjter
Standardanbefalinger til
behandling af patienter med svære
allergier over for kontraststoffer
(f.eks. væsker, antihistaminer,
kortikosteroider, adrenalin).”
Vaskulære instrumenter og
forbrugsmaterialer

Endovaskulære forbrugsmaterialer
• 3-vejs-stophaner
• Tuohy-Borst-adaptere
Valgfrit:
• Indføringshylstre < 35 cm lange
• Udvalg af angioplastikballoner i passende
størrelser (ballondiameter og -længde og
skaftelængde):
- 12 mm diameter ikke-eftergivelig(e) ballon(er)
til mulig ballonudvidelse af samlingen mellem
iliacagren og aortadel,
- Ikke-eftergivelige balloner til behandling af og
med tilsvarende størrelse som den distale
iliacadiameter,
- Eftergivelige og ikke-eftergivelige balloner til
behandling af og med tilsvarende størrelse
som aortadiameteren.
- Bemærk: Ikke-eftergivende balloner med
lange indsnævringer/store ”skuldre” vil
muligvis ikke være egnet til brug med denne
anordning.
• Kommercielle stents i et udvalg af størrelser
• Emboliseringsanordninger, såsom spiraler

10.4. Information om MR-sikkerhed
Godkendt til brug med MR under specielle betingelser
Godkendt til brug med MR under specielle betingelser
Ikke-klinisk testning af Alto™ abdominalt stentimplantatsystem viste, at anordningen er
godkendt til brug under specielle betingelser. En patient med denne anordning kan
scannes sikkert under følgende betingelser:
• Statisk magnetfelt på 1,5 T og 3,0 T
• Maksimal rumlig gradient-magnetfelt på 4.000 gauss/cm (40 T/m)
• MR-systems maksimale rapporterede specifikke absorptionsfrekvens (SAR) for
hele kroppen på 2 W/kg (normal driftstilstand)
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Under de ovenfor definerede scanningsforhold forventes Alto™ abdominalt
stentimplantatsystem at producere en maksimal temperaturstigning på under 2 ºC efter
15 minutters kontinuerlig scanning.
I ikke-klinisk test strækker billedartefakten, som forårsages af anordningen, sig ca. 5 mm
fra Alto™ abdominalt stentimplantatsystem, når der scannes med en gradient ekkopuls
og et 3,0 T MR-system.
11.

Brugsanvisning

11.1 Klargøring af patient
• Generelt bruges de samme præoperative trin til klargøring af patienten som ved
standard åben AAA-reparation: Faste, tarmforberedelse og profylaktisk
antibiotikabehandling. Klargør og tildæk patienten med sterilt klæde mhp. en åben
kirurgisk AAA-procedure i tilfælde af, at konvertering til åben reparation bliver
nødvendig.
• Hvilken anæstesiprotokol, der anvendes til patienten under den endovaskulære
procedure, overlades til en vurdering af den implanterende læge og anæstesilægen.
Generel anæstesi, regional anæstesi eller lokal anæstesi kombineret med beroligende
middel ved bevidsthed anvendes alle med succes under endovaskulære procedurer.
• Passende billeddannelse under proceduren er påkrævet for at gennemføre
anbringelse af Alto abdominalt stentimplantatsystem i vaskulaturen og for at sikre
korrekt placering i forhold til arterievæggen. Brug altid fluoroskopi til vejledning,
indføring, injektion/hærdning af polymer og observation af Alto abdominalt
stentimplantatsystemet i vaskulaturen.
11.2. Generelle forholdsregler til implantationsprocedure
• Undgå, at der dannes knæk på indføringskatetrene. Hvis dette sker, kan det medføre
skade på indføringskatetrene og stentimplantaterne.
• Systemisk antikoagulation skal anvendes under implantationsproceduren, baseret på
hospitalets og lægens foretrukne protokoller. Hvis heparin er kontraindiceret, bør det
overvejes at bruge en alternativ antikoagulans.
• Håndteringen af stentimplantatet, der er indeholdt i indføringskateteret, skal minimeres
under klargøring og indføring for at nedsætte risikoen for kontaminering og infektion.
• Fortsæt ikke fremføring af guidewiren eller indføringskateteret, hvis der mærkes
modstand, da der kan ske skade på kar eller indføringskateter. Stands og vurdér
årsagen til modstanden. Se Frakobling og tilbagetrækning af aortadelkateter for
yderligere oplysninger.
• Utilsigtet partiel anlæggelse eller migration af stentimplantatet kan kræve kirurgisk
fjernelse eller reparation.
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11.3. Anvisninger til implantation og anlæggelse

11.3.1 Vaskulær adgang
1 Etablér bilateral adgang ved brug af standardinterventionsteknik.
2 Anbring et angiografisk kateter suprarenalt fra den kontralaterale side,
og foretag en angiografisk vurdering af patientens vaskulatur, hvis der er
behov for det.
3 Identificér referencepositioner for nyrearterierne.
4 Indfør en 0,89 mm (0,035”)-guidewire på den ipsilaterale side, og placér den
korrekt.
11.3.2 Klargøring af indføringssystem(er)
1 Inspicér al emballage for beskadigelse eller brud på den sterile barriere.
Hvis der observeres beskadigelse, skal anordningen udskiftes med en anden.
2 Brug steril teknik og tag indføringssystemet ud af den sterile indpakning.
Læg systemet i det sterile felt.
3 Inspicér indføringssystemet for beskadigelse. Hvis der observeres skader,
udskiftes anordningen.
4 Skyl indføringssystemet med hepariniseret saltvand ved brug af
hylsterskylleporten. Den roterende hæmostatiske ventil kan drejes for at
stramme ventilforseglingen.
FORSIGTIG: For aortadelen skal det sikres, at polymerfyldslangen ikke
indeholder væske, efter at hylsteret er blevet skyllet igennem. Hvis der
observeres væske, skal aortadelens stentimplantatkateter udskiftes.
5 Skyl guidewirelumenet igennem med hepariniseret saltvand ved brug af
guidewireskylleporten på håndtaget.
6 Placer den blå hætte over overgangslumens port.
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11.3.3 Indføring og anlæggelse af aortadel
1 Fjern indføringshylsteret fra det ipsilaterale adgangssted (hvis det er relevant).
2 Indsæt aortadelens indføringssystem over guidewiren.
3 Aktivér den hydrofile belægning på indføringshylsterets yderside ved forsigtigt
at tørre overfladen med hepariniseret saltvand.
4 Placer indføringssystemet med hylstrets skylleport og indlejrede knapper imod
patientens ipsilaterale side.
5 Ved brug af kontinuerlig fluoroskopisk vejledning indsættes indføringssystemet i
vaskulaturen og føres frem, indtil aortadelens røntgenfaste markører er ca. 1 cm
proksimalt for det tilsigtede landingssted.
6 Aortadelen vendes på siden ved at dreje hele aortadelens indføringssystem,
indtil de to korte røntgenfaste markører på indføringssystemet er synlige på hver
side af guidewiren, OG den lange røntgenfaste markør vender imod patientens
ipsilaterale side.
Ipsilateral side
Lang markør
To korte markører

FORSIGTIG: Rotér hele indføringssystemet som en enhed. Undlad at rotere
kateterhylsteret eller håndtaget uafhængigt. Undgå kraftig manipulering af
kateteret for at opretholde forbindelsen til indføringssystemet.
7 Under fluoroskopisk vejledning trækkes indføringssystemets ydre hylster tilbage,
indtil hylsterets tilbagetrækningsknap møder håndtaget.
8 Kontrollér, at aortadelens røntgenfaste markører er placeret umiddelbart
proksimalt for landingsstedet. Om nødvendigt flyttes indføringssystemet forsigtigt.
9 Bekræft, at den lange røntgenfaste markør stadig vender imod patientens
ipsilaterale side. Drej hele aortadel-indføringssystemet, hvis det er nødvendigt.
10 Anlæg det første segment af den proksimale stent (midttop): Drej den første
stentfrigørelsesknap ¼ omgang mod uret, og træk herefter med et jævnt træk
knappen og den tilsluttede wire fra håndtaget.
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11 Fjern den hvide hætte fra balloninjektionsporten på håndtaget. Pump ballonen
op med en 4:1-standardblanding af saltvand og kontrastvæske. Overhold de
anbefalede oppumpningsvolumener i nedenstående diagram.
Tøm den integrerede ballon helt ved at trække vakuum på oppumpningssprøjten.
AortadelAnbefalet
Maksimalt
stentimplantatets oppumpningsvolumen oppumpningsvolumen
diameter
for integreret ballon
for integreret ballon
20 mm
7 ml
23 mm
5 ml
8 ml
26 mm
12 ml
29 mm
15 ml
10 ml
34 mm
19 ml
ADVARSEL: Den maksimale kontrastmiddelkoncentration af opløsningen
i den integrerede ballon er 4:1 saltvand og kontrastmiddel.
ADVARSEL: Brug aldrig luft eller gasmedier til at fylde den integrerede
ballon.
ADVARSEL: Håndinjektion med en sprøjte anbefales til integreret ballon.
Brug ikke en trykfyldningsenhed til fyldning af den integrerede ballon.
ADVARSEL: Fyld ikke den integrerede ballon ud over det maksimale
oppumpningsvolumen. Ballonen kan rumpere. Overoppumpning kan
resultere i skader på karvæggen og/eller karruptur eller skader på
stentimplantatet.
ADVARSEL: Tøm den integrerede ballon helt, og kontrollér, at den er under
sprøjtevakuum, før kateteret placeres.
12 Orientér C-armen, så den justeres ind med implantatets røntgenfaste markører,
for at opnå en retvinklet visning.
13 Placer implantatets røntgenfaste markører præcist på det endelige proksimale
landingssted. Bekræft ved brug af kontrastinjektioner efter behov implantatets
placering i forhold til nyrearterierne.
14 Træk det angiografiske kateter væk fra den proksimale stent.
15 Anlæg resten af den proksimale stent (proksimal top): Drej den anden
stentfrigørelsesknap ¼ omgang mod uret, og træk herefter med et jævnt træk
knappen og den tilsluttede wire fra håndtaget.
ADVARSEL: UNDLAD at trække kraftigt i indføringssystemet efter, at
anlæggelsen af den proksimale stent er gennemført, så utilsigtet afkobling af
polymerfyldkonnektoren fra implantatet undgås.
ADVARSEL: BRUG IKKE overgangslumen på dette tidspunkt i proceduren. Hvis
overgangslumen anvendes før polymerfyldning, kan det resultere i lækage af
polymer.
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11.3.4 Klargøring af fyldpolymer
1 Anbring CustomSeal-sættet og Autoinjektor 2 på det sterile felt med steril teknik.
2 Åbn begge fyldsættets sprøjteventiler, og overfør uden afbrydelse indholdet
mellem sprøjterne mindst 20 hele gange.
Bemærk: Kontrollér, at begge sprøjter er helt i bund, før stemplerne trykkes
helt ned 20 gange uden afbrydelse.
Overfør indholdet i sprøjten med det grønne bånd (fyldsprøjten) til det mindste
fyldsprøjtevolumen, som er angivet nedenfor, og luk begge stophaner. Fjern
afrivningsfligen, og afkobl fyldsprøjten.
Bemærk: Hvis fyldsprøjten skal tømmes for luft eller fyldpolymer, inden
stophanerne lukkes, skal følgende minimumsvolumen fyldpolymer være i
fyldsprøjten for at sikre komplet fyldning af stentimplantatet.
Aortadel-stentimplantatets
Fyldsprøjtens
diameter
volumen
20 mm
≥ 7 ml
23 mm
≥ 8 ml
26 mm
≥ 9 ml
29 mm
≥ 11 ml
34 mm
≥ 13 ml
CustomSeal-sættet er udstyret med mærkat, som angiver det mindste
polymervolumen, der kræves i sprøjten, for at fylde hver stentimplantatstørrelse
tilstrækkeligt. Disse mindstevolumener skal følges for at styre den samlede
mængde fyldpolymerinjektion og for at mindske mængden af fyldpolymer i
tilfælde af en polymerlækage.
3 Notér tidspunktet, eller start en timer, når blandingen er udført.
ADVARSEL: Hvis der opstår en fejl ved blandingen eller overførslen,
skal fyldpolymeren kasseres. Injektion af fyldpolymeren skal finde sted
umiddelbart efter blanding. Hvis injektionen er forsinket i 2 minutter eller
mere med CustomSeal-sættet, kasseres fyldpolymeren. Start blanding
med et nyt fyldsæt.
11.3.5 Injektion af fyldpolymer
ADVARSEL: UNDLAD at trække kraftigt i indføringssystemet efter, at
anlæggelsen af den proksimale stent er gennemført, så utilsigtet afkobling
af polymerfyldkonnektoren fra implantatet undgås. For tidlig afkobling kan
resultere i polymerlækage.
ADVARSEL: Brug kun Autoinjektor 2 til fyldning af aortadelstentimplantatet.
Injektion med hånden må ikke foretages, da dette kan beskadige implantatet.
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1 Træk tappen af, og tag fyldsprøjten af forbindelsesslangefittingen. Tag sprøjten
af sprøjteholderen. Tag den grønne fyldhætte af fyldpolymerinjektionsporten på
kateterhåndtaget.

CustomSeal-sæt

Distal ende af aortadelindføringskateter

2 Fastgør fyldsprøjten til polymerinjektionsporten på håndtaget.
3 Fasthold den fyldte sprøjte stationært, og skub autoinjektor 2 over stemplet,
idet det sikres, at Autoinjektor 2 er placeret over sprøjtens ”skuldre”. Rotér
Autoinjektor 2 90 grader, så den låses (hvilket bekræftes med et hørligt ”klik”).
Fyldpolymer vil begynde at fylde aortadelen.
4 Træk aortadelens guidewirespids tilbage til den røntgenfaste markørs distalt til
aortadelen.
5 Observér med mellemrum ved brug af fluoroskopi fyldningen af implantatet med
røntgenfast fyldpolymer.
FORSIGTIG: Kontrollér, at der ikke er spænding påført aortadel-stentimplantatet for at muliggøre, at stentimplantatet kan tilpasses til den native anatomi.
ADVARSEL: For at muliggøre, at stentimplantatet kan tilpasses til den native
anatomi, skal det sikres, at der ikke er en ekstra stiv wire inde i aortadelen
under injektion af fyldpolymeren.
ADVARSEL: Under injektion og hærdning af fyldpolymer skal indføringssystemet og/eller sprøjten observeres for utilsigtet afkobling eller udslip/
lækage af fyldpolymer i patienten. Hypotension, signifikant distale bevægelse
af den røntgenfaste markør og/eller hurtig tømning af sprøjten med
fyldpolymer kan være tegn på, at fyldpolymeren ikke fylder stentimplantatet
og løber ud i patienten. Hvis observeret, skal Autoinjektor 2 straks kobles fra
fyldpolymersprøjten.

53

ADVARSEL: Patienter, som oplever overfølsomhedsreaktioner (herunder svær
allergisk reaktion og/eller anafylaktoid reaktion), især under polymerfyldning,
skal behandles i overensstemmelse med standardanbefalingerne for
behandling af patienter med svære allergier mod kontrastmidler
(f.eks. væsker, antihistaminer, kortikosteroider, adrenalin).
11.3.6 Indføring og anlæggelse af den kontralaterale gren
1

Der henvises til beskrivelsen af klargøringen af indføringssystemet eller systemerne for detaljer.

2

Kanylér den kontralaterale port med en guidewire. Den indbyggede
overgangslimen i aortadel-indføringssystemet kan anvendes til at lette
processen ved hjælp af en guidewire på maks. 0,46 mm.
ADVARSEL: Brug kun overgangslumenet efter injektion af fyldpolymer.
Hvis overgangslumenet anvendes før fyldning med polymer (dvs. i den
forkerte rækkefølge), øges chancen for polymerlækage.
FORSIGTIG: Kontrollér, at der ikke er spænding påført aortadelstentimplantatet før eller under brug af den indbyggede overgangslumen
for at muliggøre, at stentimplantatet kan tilpasses til den native anatomi.
FORSIGTIG: Hvis der mærkes modstand under tilbagetrækning af en
overgangsguidewire fra den ipsilaterale side, bør der ikke anvendes
unødigt kraft. Overgangsguidewiren fjernes, når aortadelens kateter
frakobles og trækkes ud.

FORSIGTIG: Bekræft kanylering i aortadelens kontralaterale benport for at
sikre korrekt anbringelse af den kontralaterale gren.
3

Brug billeddannelsesteknikker til at lokalisere den kontralaterale interne
iliacaarterie.

4

Bekræft korrekt størrelse (diameter og længde) af den iliacagren, der er blevet
valgt til den kontralaterale side.

5

Oprethold guidewirepositionen, og fjern det angiografiske kateter og
indføringshylsteret fra det kontralaterale adgangssted (hvis relevant).

6

Indsæt iliacagrenens indføringssystem over guidewiren. Kontrollér, at der ikke
er spænding påført aortadel-stentimplantatet før eller under placeringen af
iliacagrenen i aortadelen.
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7

Indsæt under kontinuerlig fluoroskopisk vejledning iliacagrenindføringssystemet
i vaskulaturen, indtil de proksimale røntgenfaste iliacagrenmarkører er mellem
den 3. ring (3/4-ring) og den 4. ring (1/2-ring) på aortadelen.

8

Bekræft, at den proksimale og distale iliacagrens røntgenfaste markører er
anbragt de korrekte steder, og at iliacagrenen ligger i det kontralaterale lumen
i aortadel-stentimplantatet. Uanset længde skal der anvendes en dockingzone
(overlap) på 35 mm mellem iliacagrenen og aortadelstentimplantatet. Den
ønskede længde kan beregnes vha. tabel 23 (Ovation iX-iliacagrenstørrelser)
i afsnit 9.1 (Stentimplantatstørrelser og -konfigurationer). Den målte afstand fra
det laveste renale ostium til den hypogastriske arterier er den samlede længde,
som kan behandles. Når den aortadeldækkede længde plus den valgte
iliacagrens dækkede længde minus overlappet (35 mm) anvendes, fås den
samlede anordningsdækkede længde. Den samlede anordningsdækkede
længde må ikke være større end den samlede længde, der kan behandles.

9

Træk hylsteret tilbage for at anlægge iliacagrenen, idet kateterhåndtagets
position opretholdes.

10 Oprethold sheathpositionen, og træk tilbage i kateterhåndtaget for at placere
næsekeglen i spidsen af indføringssystemets udvendige sheath.
11 Sådan anvendes det indbyggede hylster: Oprethold guidewirepositionen, og flyt
hele indføringssystemet til den ønskede placering. Træk håndtaget tilbage for at
fjerne kateteret fra det ydre hylster. Roter om nødvendigt den hæmostatiske
ventil for at bevare hæmostase.
Alternativt fjernes hele indføringssystemet fra vaskulaturen.
11.3.7 Frakobling og tilbagetrækning af aortadelkateter
1

Mindst 14 minutter efter, at blandingen af fyldpolymeren er gennemført,
afkobles Autoinjektor 2 fra sprøjten, idet Autoinjektor 2 fastholdes, så dens
kraft kontrolleres, når den låses af sprøjtens skuldre.
ADVARSEL: Undlad at koble indføringssystemet fra, før den angivne
afkoblingstid (14 minutter) er gået, så potentiel frigivelse af fyldpolymer
undgås.
FORSIGTIG: Patienter med en kerne-kropstemperatur på under 35 °C kan
behøve et ekstra minut per grad under 35 °C før afbrydelse.
BEMÆRK: Hvis der frakobles før den mindste anbefalede tid i forbindelse
med lav kropstemperatur hos patienten, kan det resultere i en
polymerlækage.
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2

Fremfør aortadelens guidewire igen.

3

Den integrerede ballon kan anvendes til at forbedre forseglingsringens
apposition i forhold til karvæggen som følger:
Ved hjælp af fluoroskopi anbringes den integrerede ballons røntgenfaste
markører proksimalt for aortadelens primære forseglingsring og distalt for
den sekundære ring.

Pump den integrerede ballon op med en 4:1-standardblanding af saltvand
og kontrastvæske. Overhold de anbefalede oppumpningsvolumener i
nedenstående diagram. Tøm den integrerede ballon helt ved at trække
vakuum på oppumpningssprøjten.
Aortadel-stentimplantatets
diameter
20 mm
23 mm
26 mm
29 mm
34 mm

Maksimalt oppumpningsvolumen
for integreret ballon
7 ml
8 ml
12 ml
15 ml
19 ml

ADVARSEL: Maksimal koncentration af integreret ballonopløsning er
4:1 saltvand-kontrastmiddel-blanding.
ADVARSEL: Brug aldrig luft eller gasmedier til at fylde den integrerede
ballon.
ADVARSEL: Håndinjektion med en sprøjte anbefales til integreret ballon.
Brug ikke en trykfyldningsenhed til fyldning af den integrerede ballon.
ADVARSEL: Fyld ikke den integrerede ballon ud over det maksimale
oppumpningsvolumen. Ballonen kan rumpere. Overoppumpning kan
resultere i skader på karvæggen og/eller karruptur eller skader på
stentimplantatet.
ADVARSEL: Tøm den integrerede ballon helt, og kontrollér, at den er
under sprøjtevakuum, før kateteret placeres.
ADVARSEL: Hold den integrerede ballon inde i implantatet. Oppumpning
af den integrerede ballon uden for implantatet kan føre til karskader eller ruptur.
FORSIGTIG: Overvåg hele tiden ballonmanipulationer og -oppumpning
med fluoroskopi.
FORSIGTIG: Hvis ballontrykket mistes, og/eller ballonen rumperer,
tømmes ballonen, og kateteret tages af og trækkes ud.
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FORSIGTIG: Ballonudvidelse frarådes indtil 14 minutter efter
gennemførelse af den endelige polymerblanding. Ballonudvidelse før
14 minutter kan beskadige forseglingsringen.
4

Frigør katetret fra aortadelen: Drej implantatfrigørelsesknappen (den tredje
knap) ¼ omgang mod uret, og træk herefter med et jævnt træk knappen og
den tilsluttede wire fra håndtaget.

5

Træk inderkateteret forsigtigt ud under fluoroskopi. Den røntgenfaste markør
på guidewirelumen skal bevæge sig væk fra stentimplantatet.
ADVARSEL: STANDS omgående, hvis der registreres modstand under
kateterafkoblingen. Kontrollér, at kateteret er koblet af aortadelen med
implantatfrigørelsesknappen (tredje frigørelsesknap). Hvis der fortsat er
problemer med afkobling af kateteret, kontrolleres det, at kateteret ikke
hænger fast i den suprarenale stent. Når det er bekræftet, kan det
integrerede hylster bruges som ”støtte” til at stabilisere aortadelen.
Hvis der er modstand ved tilbagetrækning af næsekeglen, støttes den
første ring i det ipsilaterale ben med aortadelhylsteret. Før tilkobling af
næsekeglen på hylsterspidsen, trækkes hylsteret 2 cm tilbage, så
fyldporten ikke bliver klemt i hylsteret/næsekeglen.

6

Oprethold guidewirepositionen, træk hylstret lidt tilbage, og træk derefter tilbage i
kateterhåndtaget for at genplacere næsekeglen i spidsen af indføringssystemets
udvendige hylster. En kateterrotation kan være tilstrækkeligt til at overvinde
modstanden.

7

Sådan anvendes det indbyggede hylster: Oprethold guidewirepositionen, og flyt
hele indføringssystemet til den ønskede placering. Træk håndtaget tilbage for at
fjerne kateteret fra det ydre hylster. Roter om nødvendigt den hæmostatiske
ventil for at bevare hæmostase.
Alternativt fjernes hele indføringssystemet fra vaskulaturen.

11.3.8 Indføring og anlæggelse af den ipsilaterale gren
1 Der henvises til beskrivelsen af klargøringen af indføringssystemet eller systemerne for detaljer.
2 Følg de relevante proceduretrin til anlæggelse af den ipsilaterale gren som
tidligere beskrevet under Indføring og anlæggelse af den kontralaterale gren.
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11.3.9 Færdiggørelse af anlæggelse
1 Verificér aneurisme-eksklusion. Udfør angiografi fra det proksimale til det distale
landingssted.
2 Selvom det ikke er påkrævet som en del af implantationsproceduren, kan
angioplastikballoner af passende størrelser (diameter, der svarer til karstørrelsen)
anvendes til at forbedre aneurisme-eksklusion eller forøge stentimplantatlumen.
ADVARSEL: Det er vigtigt, at ballonerne har den nøjagtige størrelse og
ikke overoppumpes i stentimplantatet. Følg nøje ballonproducentens
oppumpningsparametre, der er beskrevet i produktetiketten.
• Klargør ballonkatetre og andre hjælpeanordninger, der skal bruges, ifølge
producentens brugervejledning.
• Samling mellem iliacagren og aortadel: Samlingen kan ballonudvides ved brug
af en 12 mm ikke-eftergivelig ballon, der pumpes op til højst 5 atm.
Dobbeltballon-teknikken kan benyttes på dette sted.
• Distal iliaca: Området kan ballonudvides ved brug af en ikke-eftergivelig ballon
med samme diameter som den distale iliacadiameter.
ADVARSEL: Undlad at ballonudvide iliacagren/aortadel-samlingen eller den
distale iliaca med en eftergivelig ballon.
Efter fjernelse af det angiografiske kateter (hvis et sådant er til stede) kan den
proksimale aortadel ballonudvides før fjernelse af indføringssystemet med en
eftergivelig ballon med samme diameter som den proksimale aortadiameter.
En ikke-eftergivelig ballon kan først anvendes i aortadelen efter, at indføringssystemet er fjernet. Aortadelen kan omformes ved brug af en ballon i op til
40 minutter efter, at blandingen af CustomSeal-kittets polymer er fuldført.
FORSIGTIG: Ballonudvidelse frarådes indtil 14 minutter efter
gennemførelse af den endelige polymerblanding. Ballonudvidelse før
14 minutter kan skabe tryk, som er høje nok til at beskadige
forseglingsringen og kan resultere i en polymerlækage.
3 Hvis ingen andre interventioner er påkrævet, og aneurisme-eksklusion er
blevet verificeret, fjernes det angiografiske kateter, og guidewireposition(er)
opretholdes. Hvis en forlængelse af iliaca er påkrævet, fortsættes der med
trinene til indføring og anlæggelse af iliacaforlængelse nedenfor.
4 Fjern guidewires og indføringshylstre. Luk den vaskulære adgang.
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11.3.10

Indføring og anlæggelse af iliacaforlængelse

1 Iliacagrenlumenen kanyleres (om nødvendigt) med en guidewire ved brug af de
røntgenfaste markører på den distale ende af iliacagrenen som mål og ved brug
af endovaskulære standardteknikker.
2 Fastlæg, hvor stor en forlængelse der er nødvendig. Hvis det er 20 mm eller
derunder, anbefales brug af en lige distal forlængelse. Se tabellen nedenfor over
de diametre for distale lige forlængelser (iliacaforlængelsesstørrelser, 45 mm
længde), der anbefales til brug ved hver distale diameter af iliacagrenen.

10
12
14
Iliacagrens
16
distale diameter
18
22
28

Iliacaforlængelsesstørrelser
(Lige, 45 mm længde)
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
20 mm maksimal tilladelig forlængelse

3 Se tabellen nedenfor vedr. brug af en iliacagren som en forlængelse. Vælg en
passende længde for forlængelseskomponenten på basis af iliacagrenens distale
diameter og den nødvendige størrelse af forlængelsen.
Iliacagrens distale
diameter (mm)

10
12
14
16
18
22
28

Nødvendig
størrelse af
forlængelse (mm)
Op til 50
51-70
71-90
91-110
111-130
Op til 10 *
11-20
21-40
41-60
61-80

Længde af
forlængelseskomponent
(mm)
80
100
120
140
160
80 *
100
120
140
160

* Forlængelsens diameter skal være ≥ iliacagrenens distale diameter
4 Klargør iliaca-forlængelsens indføringssystem som beskrevet i Klargøring af
indføringssystem(er)
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5 Oprethold guidewirepositionen, og fjern det angiografiske kateter og indføringshylsteret fra adgangsstedet (hvis relevant).
6 Indsæt iliacaforlængelsens indføringssystem over guidewiren. Kontrollér, at der
ikke er spænding påført aortadel-stentimplantatet før eller under placeringen af
iliaca-forlængelsen.
7 Indfør indføringssystemet i vaskulaturen, indtil den distale røntgenfaste markør
på forlængelsen er rettet ind med det distale mål. Brug kontinuerlig fluoroskopisk
vejledning for at sikre en korrekt placering af stentimplantatet.
8 Verificér den korrekte position af forlængelsen i forhold til iliacagrenen og
vaskulaturen.

9 Træk hylsteret tilbage for at anlægge stentimplantatet, idet kateterhåndtagets
position opretholdes.
10 Oprethold guidewirepositionen, stabiliser hylstret, og træk tilbage i kateterhåndtaget for at genplacere næsekeglen i spidsen af indføringssystemets
udvendige hylster.
11 Sådan anvendes det indbyggede hylster: Oprethold guidewirepositionen, og flyt
hele indføringssystemet til den ønskede placering. Træk håndtaget tilbage for at
fjerne kateteret fra det ydre hylster. Roter om nødvendigt den hæmostatiske
ventil for at bevare hæmostase.
Alternativt fjernes hele indføringssystemet fra vaskulaturen.
12 Fremfør og oppump en ikke-eftergivelig ballon af passende størrelse i det
overlappende område. Følg producentens anbefalede metode til valg af størrelse,
klargøring og brug af balloner.
13 Genindfør det angiografiske kateter, og før det frem til den suprarenale aorta.
Udfør angiografi ved anlæggelsens fuldførelse som beskrevet ovenfor.
12.
Anbefalinger til opfølgende billedundersøgelse
Endologix anbefaler følgende plan for billedundersøgelser (tabel 26) for patienter, som
er behandlet med Alto abdominalt stentimplantatsystem. Passende opfølgende
billedundersøgelser og billedmodaliteter for en specifik patient er lægens ansvar.
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Tabel 26: Anbefalet plan for patientens billedundersøgelser

Kontrastforøget
spiral-CT*
X

Røntgenbilleder af
abdomen**

Før procedure (baseline)
Før udskrivning
X
1 måned
X
X
6 måneder
X
X
12 måneder (årligt derefter)
X
X
* Abdomen/pelvis.Bruges til evaluering af implantatfiksering, deformation, placering i forhold til
karvæggen ved de proksimale og distale fikseringssteder, migration af stentimplantat, åbenhed af
stentimplantat, AAA-størrelse, okklusion af grenkar og endolækage (inklusive sted of type, hvis aktuelt).
** AP, laterale, venstre skrå og højre skrå visninger. Bruges til at evaluere stentfraktur. Sørg for, at hele
anordningen optages på billederne til evaluering af anordningen.
Patienter skal vejledes om vigtigheden af at overholde den anbefalede opfølgningsplan i det første år og
årligt derefter. På baggrund af klinisk evaluering kan en hyppigere opfølgning være påkrævet for visse
patienters vedkommende.

12.1. CT uden kontraststof
For patienter med nedsat nyrefunktion eller patienter, som er allergiske over for
kontraststof, kan en spiral-CT uden kontraststof komme i betragtning for at evaluere
fikseringen af stentimplantatet, deformation, placering i forhold til karvæggen ved de
proksimale og distale fikseringssteder, migration af stentimplantat og størrelse af AAA
med diameter- og volumenmålinger.
12.2. Duplex-ultralyd
For patienter med nedsat nyrefunktion eller patienter, som er allergiske over for
kontraststof, kan duplex-ultralyd med farve komme i betragtning for at evaluere størrelsen
af AAA med diameter, endolækager og stentimplantatokklusion og -stenose. Hvis der
hersker tvivl vedrørende billedoptagelser af forkalkede områder, fikseringssteder eller
aneurismesækkens ydre væg, kan det være nødvendigt at udføre yderligere CT uden
kontraststof.
12.3. MRI eller MRA
Patienter med nedsat nyrefunktion, dvs. nyreinsufficiens, kan også komme i betragtning
til MR-scanning eller angiografi (MRI, MRA) på klinikker med ekspertise inden for disse
områder. Der kan opstå artefakter relateret til stenten, og der skal udvises forsigtighed
for at sikre korrekt billedbehandling af den ydre aneurismevæg for at evaluere AAAstørrelsen. Volumenmålinger kan være en hjælp, hvis det ikke er tydeligt, at aneurismet
skrumper ind. Hvis der hersker tvivl vedrørende billedoptagelser af forkalkede områder,
fikseringssteder eller aneurismesækkens ydre væg, kan det være nødvendigt at udføre
yderligere CT uden kontraststof. Der findes specifikke oplysninger om MR-scanning i
afsnit 10.4.
Endologix anbefaler kontrastforøget spiral-CT-data til rekonstruktion. Kravene er anført i
tabel 27.
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Patienten må ikke bevæge sig under scanning. Om muligt skal scanning af ikke-patientgenstande i visningsfeltet undgås. Undlad at ændre patientpositionen, bordhøjde eller
visningsfelt under scanning. Hvis patienten bevæger sig, skal undersøgelsen gentages i
sin helhed.
Tabel 27:Krav til spiral-CT
Minimumsprotokol

Højopløsningsprotokol
(anbefales)

Scanningstilstand

Spiral

Spiral

Scanningsparametre

110-140 kVp, Auto mAs eller
170-400 mA scanningstid på
0,5 sek.

110-140 kVp, Auto mAs eller
170-400 mA scanningstid på
0,5 sek.

Snittykkelse

3 mm

0,625-2 mm

Snitinterval

3 mm

0,625-2 mm

Pitch

0,984:1

0,984:1

Øvre udstrækning af
AAA

2 cm over udspringet af arteria
coeliaca

2 cm over udspringet af arteria
coeliaca

Nedre udstrækning af
AAA

Præ-op: Trochanter minor
på femurer for at inkludere
femorale bifurkationer
Post-op: Mindst 2 cm distalt for
udspringet af den laveste
hypogastriske arterie

Præ-op: Trochanter minor
på femurer for at inkludere
femorale bifurkationer
Post-op: Mindst 2 cm distalt for
udspringet af den laveste
hypogastriske arterie

Kontrast

Standard i henhold til
radiologisk afdeling

Standard i henhold til radiologisk
afdeling

Volumen

80 ml kontrast med 40 ml
saltvandsskylning eller
standardkontrastvolumen med
saltvandsskylning i henhold til
radiologisk afdeling

80 ml kontrast med 40 ml
saltvandsskylning eller
standardkontrastvolumen med
saltvandsskylning i henhold til
radiologisk afdeling

Hastighed

4 ml/sek.

4 ml/sek.

Scanningsforsinkelse

ROI – tærskelværdi
90-100 HU i aorta

ROI – tærskelværdi
90-100 HU i aorta

Visningsfelt

Stort legeme

Stort legeme

Rekonstruktionsalgoritme

Standard

Standard
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13.
•

Registrering af anordning
Anordningsimplantationskort: Dette kort indeholder oplysninger om læge,
stentimplantat og hospital. Lægen skal udfylde dette kort og instruere patienten
i altid at have det på sig. Patienten bør forevise kortet, når som helst denne
besøger andre læger, især i forbindelse med andre diagnostiske procedurer
(f.eks. MR-scanninger).
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14.

Symbolforklaring
Batchkode
Anvendes inden
Indhold
Ikke-pyrogent

e-IFU

Se brugsanvisningen, https://www.e-labeling.eu

Godkendt til brug med MR under specielle betingelser
Må ikke genbruges

2

STERILIZE

Må ikke resteriliseres
Hold tørt
Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget
Steriliseret med etylenoxid
Steriliseret ved hjælp af stråling
Minimum 14 minutter fra blanding af fyldpolymer til
aortadelens kateter kan frakobles
Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab
Producent

ID

Indføringssystemets indre profil

OD

Indføringssystemets udvendig diameter

POLYMER

Fyldpolymerlinje

BALLON

Integreret ballonfyldningslinje
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Maksimalt oppumpningsvolumen
Rekvirer trykt kopi
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Producent:
Endologix LLC
3910 Brickway Blvd.
Santa Rosa, CA 95403
USA
(+1) 707.543.8800

Autoriseret repræsentant:
Endologix International Holdings B.V
Europalaan 30
5232 BC ’s – Hertogenbosch
The Netherlands

© 2021 Endologix LLC. Alle rettigheder forbeholdes.

For oplysninger om omfattede patenter henvises til www.endologix.com/patents
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