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1.
Laitteen kuvaus
Vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmä on matalaprofiilisen katetrin kautta asetettava
suonensisäinen laite, jolla hoidetaan vatsa-aortan aneurysmia (AAA). Stenttigrafti on
suunniteltu sairaan suoniston pinnoittamiseen, jolloin verelle muodostuu suonensisäinen
reitti aneurysman eristämiseen korkeapaineisesta verenvirtauksesta ja repeämisen vaara
vähenee. Stenttigrafti on modulaarinen kokoonpano, joka koostuu aortan runko-osasta,
lonkkavaltimohaaroista ja tarvittaessa lonkkavaltimojatkeista (kuva 1).
Vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmän sisältö:
• aortan rungon stenttigrafti ja sisäänvientikatetri
• Ovation iX™-lonkkavaltimohaarastenttigraftit ja sisäänvientikatetrit
• Ovation iX™-lonkkavaltimolaajennusstenttigraftit ja sisäänvientikatetrit tarpeen mukaan
• CustomSeal™-täyttöpolymeerisarja
• automaattinen injektori 2

Kuva 1: Vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmän kaaviokuva
Vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmä sisältää seuraavat ensisijaiset muutokset tällä
hetkellä hyväksyttyyn vatsan Ovation iX -stenttigraftijärjestelmään:
•
•
•

tiivisterenkaan sijainti 7 mm munuaisvaltimoiden alapuolella
integroitu pallo
pienemmän paineen automaattisen injektorin 2 käyttö.

Muokkaukset perustuivat Ovation iX -käyttäjiltä saatuun palautteeseen ja säilyttävät
polymeeripohjaisen Ovation-alustan perusmuotoilu- ja tekniikkaominaisuudet.

1.1. Alto™-stenttigrafti-implantti
Aortan runko
Aortan runko-osa koostuu proksimaalisesta stentistä suprarenaalista kiinnitystä varten
ja matalan läpäisevyyden polytetrafluorieteenigraftista (PTFE), joka liitetään
huomaamattomilla kiinnityksillä ja kiinnityskoileilla kuten kuvassa 2. Paljaassa
proksimaalisessa stentissä on 8 ankkuria, joiden avulla laite kiinnittyy aortan seinämään.
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Sisäänvientiä varten stentti on puristuneena kokoon katetrin sisällä. Puristuksesta
vapautettuna stentti laajenee ja kiinnittyy suonen seinämään.

Kuva 2: Kuva aortan rungon Alto™-stenttigraftista

Katso aortan rungon Alto™-stenttigraftin materiaalit alta taulukosta 1.
Taulukko 1: Aortan rungon stenttigraftin materiaalit
Implantin osa

Materiaali

Grafti

Polytetrafluorieteeni (PTFE)

Polymeeri-injektoriportti

Polytetrafluorieteeni (PTFE)

Proksimaalinen stentti

Nikkelititaani (nitinoli) -seos

Huomaamattomat kiinnitykset

Nikkelititaani (nitinoli) -seos ja fluorattu eteenipropeeni
(FEP)

Röntgenpositiiviset merkit (kiinnityskoilit)

Nikkelititaani (nitinoli) -seos

Proksimaalinen nitinolistentti on röntgenpositiivinen, ja röntgenpositiiviset merkit
(kiinnityskoilit) sijaitsevat graftin proksimaalireunan vieressä. Nämä röntgenpositiiviset
merkit helpottavat laitteen sijoittamista aiottuun sijaintiin suhteessa munuaisvaltimoihin.
Täyttöpolymeeri on röntgenpositiivista, ja se auttaa polymeerin täyttökanavien
visualisoinnissa, kun grafti on täytetty. Kuvassa 3 näkyy aortan rungon Alto™stenttigraftin röntgenpositiivisten merkkien sijainti.
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Kohde

Merkki

Materiaali

1

Stentin ja graftin kiinnitykset
kauluskappaleessa

Nitinolilanka ja
-stentti

2

Polymeeritäytteisen
primääritiivisterenkaan
Röntgenpositiivinen
(nestemäisen ja kovettuneen) täyttöpolymeeriaine
jatkuva merkki

3

Polymeeritäytteisen
sekundääritukirenkaan
Röntgenpositiivinen
(nestemäisen ja kovettuneen) täyttöpolymeeriaine
jatkuva merkki

4

Polymeeritäytteisten
täyttökanavien (nestemäisten
ja kovettuneiden) jatkuva
merkki

Röntgenpositiivinen
täyttöpolymeeriaine

5

Polymeeritäytteisten
haaratukirenkaiden
(nestemäisten ja
kovettuneiden) jatkuva
merkki

Röntgenpositiivinen
täyttöpolymeeriaine

Kuva 3: Aortan rungon Alto™-stenttigraftin röntgenpositiivisten merkkien sijainti

Graftin proksimaalipään sulkemiseksi ja lonkkavaltimon haarojen laukaisemisessa
käytettävien rungon haarojen tukemiseksi graftin runko sisältää täytettävien kanavien ja
renkaiden verkon, joka täytetään laukaisutoimenpiteen aikana kovettuvalla, nestemäisellä
röntgenpositiivisella polymeerillä (katso edellä kuva 3). Graftissa on täyttöportti, joka liittää
graftin täyttöverkon sisäänvientikatetriin. Kuvassa 4 alla on laite ja sen proksimaalinen
tiivisterengas aortassa. Aortan runkoa on saatavana viittä eri mallia, joissa on eri
proksimaalisen tiivisterenkaan koot: 20, 23, 26, 29 ja 34 mm. Vaikka aortan runko-osan
halkaisija vaihtelee tuotemalleittain, rungon pituus (40 mm), haaran pituus (35 mm
ipsilateraalisella ja 40 mm kontralateraalisella puolella) sekä haaran distaaliset
sisähalkaisijat (11 mm) ovat aina samat. Laitteen tiivistämisominaisuuden vuoksi koon
määritys on yksilöllistä ja niitä on kuvattu tarkemmin kohdassa 7.2 (Vatsan Alto™stenttigraftin koon määritys).
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Kuva 4: Aortan rungon Alto™-stenttigrafti aortassa

Lonkkavaltimohaarat/-jatkeet
Lonkkavaltimohaarat ja -jatkeet ovat nitinolistenttejä, jotka on päällystetty matalan
läpäisevyyden PTFE:llä. Katso materiaalit alta taulukosta 2. Lonkkavaltimohaarat
laukaistaan aortan rungon haaraosissa. Röntgenpositiivisten merkkien avulla lääkäri
pystyy visualisoimaan asianmukaisen lonkkavaltimon haaran ja aortan rungon
päällekkäinmenon tai lonkkavaltimojatkeen ja -haaran päällekkäinmenon
katetripohjaisessa laukaisussa. Kullekin laiteyhdistelmälle asianmukainen päällekkäisyys
voidaan tarkistaa kohdan 11.3.10, Lonkkavaltimojatkeen sisäänvienti ja laukaisu,
vaiheesta 3. Röntgenpositiiviset merkit ovat samassa kohtaa stenttigraftia sekä
lonkkavaltimohaaroissa että -jatkeissa, kuten kuvassa 5 näkyy.
Stentin säteittäisvoima mahdollistaa sekä aortan rungon ja kunkin lonkkavaltimohaaran ja
lonkkavaltimohaaran ja -jatkeen että lonkkavaltimohaaran/-jatkeen ja sen sijoitusalueen
välisen liitoksen kiinnityksen ja tiivistyksen lonkkavaltimossa. Lonkkavaltimohaaroista on
saatavana 7 eri distaalihalkaisijaa (10, 12, 14, 16, 18, 22, 28 mm) ja 5 eri pituutta (80, 100,
120, 140, 160 mm). Lonkkavaltimohaarojen proksimaaliosan halkaisija on aina 14 mm.
Lonkkavaltimojatkeista on saatavana vakiopituutta 45 mm ja samat 7 distaalihalkaisijaa
kuin lonkkavaltimohaaroista. Lonkkavaltimohaarojen ja -jatkeiden koon määrityksiä on
kuvattu tarkemmin kohdassa 7.2 (Vatsan Alto™-stenttigraftin koon määritys).
Taulukko 2: Lonkkavaltimohaaran/-jatkeen stenttigraftin materiaalit
Implantin osa

Materiaali

Grafti

Polytetrafluorieteeni (PTFE)

Stentti ja kiinnitykset

Nikkelititaani (nitinoli) -seos

Röntgenpositiiviset merkit

Platina-iridiumseos
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Lonkkavaltimohaaran stenttigrafti

Lonkkavaltimojatkeen stenttigrafti

Kohde
3

4

Merkki
Proksimaaliset
lonkkavaltimohaaran/
-jatkeen merkit
Distaalinen
lonkkavaltimohaaran/
-jatkeen merkki

Materiaali
Platinairidiumseos
Platinairidiumseos

Kuva 5: Lonkkavaltimohaarojen/-jatkeiden stenttigraftien röntgenpositiivisten merkkien sijainti

1.2. Sisäänvientijärjestelmä
Jotta laite olisi helpompi viedä sisään yhteyssuoneen, aortan runko, lonkkavaltimohaarat
ja -jatkeet on valmiiksi ladattu sisäänvientikatetreihin, kuten kuvissa 6–7. Jokaisessa
sisäänvientikatetrissa on luumen, jota voi käyttää 0,035 tuuman (0,89 mm) ohjainvaijerin
kanssa sisäänviennin ja laukaisun helpottamiseen. Ulkoholkeissa on hydrofiilinen pinnoite.
Sisäänvientijärjestelmää on kahta mallia: toinen aortan rungon stenttigraftille (kuva 6) ja
toinen lonkkavaltimohaaroille/-jatkeille (kuva 7). Kummassakin järjestelmässä sisäkatetri
voidaan poistaa ulkoholkin läpi siten, että ulkoholkki ja integroitu hemostaasiventtiili jäävät
suonistoon helpottamaan lisälaitteiden sisäänvientiä.

Kuva 6: Vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmän aortan rungon sisäänvientikatetrin kaaviokuva
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Kuva 7: Ovation iX -lonkkavaltimohaaran/-jatkeen sisäänvientikatetrin kaaviokuva

Aortan runko-osa laukaistaan aortan rungon sisäänvientikatetrilla (kuva 6), jonka
työpituus on noin 60 cm ja ulkoholkin halkaisija 15 Fr (sisähalkaisija 13 Fr). Katetrissa
on liitäntä aortan rungon distaalihaaroihin. Aortan rungon stenttigraftin laukaisun aikana
laite asetetaan ensin paikalleen ja holkki vedetään taakse. Proksimaalinen stentti
laukaistaan kahvan stentinvapautusnupeilla; graftin avautumista helpottamaan on
integroitu pallo. Täyttöpolymeeri viedään sitten täyttöliitäntäportin läpi automaattista
injektoria 2 käyttämällä.
Kontra- ja ipsilateraaliset lonkkavaltimohaarat laukaistaan lonkkavaltimon sisäänvientikatetrien avulla (kuva 7). Lonkkavaltimohaarakatetrien pituus on noin 60 cm ja niistä on
saatavana 4 eri ulkohalkaisijaa lonkkavaltimohaaran halkaisijoiden mukaan: 10–14 mm:n
lonkkavaltimohaaroissa ulko-/sisäholkin halkaisija on 12/10 Fr, 16–18 mm:n
lonkkavaltimohaaroissa 13/11 Fr, 22 mm:n lonkkavaltimohaaroissa 14/12 Fr ja 28 mm:n
lonkkavaltimohaaroissa 15/13 Fr. Aortan rungon laukaisun jälkeen kontralateraalisesta
sisäänvientikohdasta asetetaan ohjainvaijeri aortan rungon kontralateraaliseen distaalihaaraan; aortan rungon sisäänvientijärjestelmän integroitua reitinavausluumenia voi käyttää
prosessin helpottamisessa. Kontralateraalinen lonkkavaltimohaara viedään paikalleen ja
laukaistaan aortan rungon haaraan vetämällä katetriholkkia katetreineen sopivaan sijaintiin.
Kontralateraalisen haaran sisäänvientikatetria käytetään sitten integroituna holkkina
lisälaitteiden sisäänviennin tai suonistosta poistamisen helpottamiseen.
Täyttöpolymeerin kovetuttua aortan rungon primääritiivisterenkaassa aortan rungon
sisäänvientikatetrin integroidulla pallolla voidaan parantaa tiivisterenkaan vastusta.
Katetri irrotetaan aortan rungon täyttöportista ja sitä voidaan käyttää (edellä kuvatusti)
integroituna holkkina tai se voidaan poistaa suonistosta.
Ipsilateraalisen lonkkavaltimohaaran sisäänvientikatetria viedään ipsilateraalisen
ohjainvaijerin yli ja laukaistaan käyttämällä edellä kontralateraalisen haaran kohdalla
kuvattua menetelmää. Ipsilateraalisen haaran sisäänvientikatetria voi sitten käyttää
(edellä kuvatusti) integroituna holkkina tai se voidaan poistaa suonistosta.
Jos tarvitaan lonkkavaltimojatketta, sisäänvientijärjestelmä viedään ohjainvaijerin yli ja
laukaistaan käyttämällä edellä kontra- ja ipsilateraalisen lonkkavaltimohaaran kohdalla
kuvattua menetelmää.
Vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmä on suunniteltu sopimaan monenlaisiin aortan
anatomioihin, kuten eri proksimaalisen ja distaalisen aortan halkaisijoihin, aneurysman
pituuksiin ja yhteisen lonkkavaltimon halkaisijoihin. Katso potilaskohtainen koon määritys
taulukosta 21 (kohta 7.2) ja tuotteiden koot ja kokoonpanot taulukoista 22–24 (kohta 9.1).
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1.3. Polymeeritäyttöpakkaus (CustomSeal™-pakkaus) ja
automaattinen injektori 2
CustomSeal™-pakkaus koostuu kahdesta täyttöruiskusta, jotka sisältävät
täyttöpolymeeriä. Sitä käytetään aortan rungossa olevien kanavien ja renkaiden verkon
täyttämiseen (katso edellä kuva 3) ja se jähmettyy laukaisutoimenpiteen aikana.
Täyttöpolymeeri koostuu kolmesta ainesosasta, jotka sekoitetaan täyttöruiskuissa ennen
injektointia aortan rungon stenttigraftiin. Ainesosiin sisältyvät varjoainetta sisältävä
puskuroitu liuos yhdessä ruiskussa ja reaktiivinen monomeeri toisessa. Kolmas ainesosa
on erillinen reaktiivinen monomeri, joka on ruiskujen välisessä liitosputkessa. Kahden
monomeerin välinen reaktio johtaa kiinteän hydrogeelin muodostumiseen aortan rungon
graftimateriaalin primääritiivisterenkaassa, sekundääritukirenkaassa, täyttökanavissa
ja haaratukirenkaissa (katso kuva 3) laukaisutoimenpiteen aikana. CustomSeal™pakkaukseen (kuva 8) on merkitty 14 minuutin irrotusaika, mikä tarkoittaa, että aortan
rungon sisäänvientikatetria ei pidä irrottaa graftista, ennen kuin polymeeri on saanut
kovettua 14 minuuttia. Mahdollista tarvetta polymeerin kovettumisajan mukauttamiseen
potilaan kehon lämpötilan mukaisesti käsitellään jäljempänä kohdassa 4.4.
Valmistele täyttöpolymeeri injektoitavaksi aortan rungon stenttigraftiin avaamalla
täyttöpakkauksen kaksi venttiiliä ja sekoittamalla täyttöpolymeerin ainesosat painamalla
vuorotellen kummankin ruiskun mäntää vähintään 20 täyden työnnön verran
(10 molemmilla ruiskuilla). Asianmukaisesti täytetty ruisku otetaan pakkauksestaan ja
liitetään aortan rungon sisäänvientikatetrin täyttöporttiin. Kuvassa 6 näkyy aortan rungon
sisäänvientikatetrin polymeerin täyttöportin sijainti. Automaattinen injektori 2 liitetään
ruiskun männän päälle (katso kuva 9) ja lukitaan paikalleen kääntämällä neljäsosa
kierroksen verran. Automaattinen injektori 2 painaa ruiskun mäntää hallitulla voimalla,
jotta täyttöpolymeeri injektoituu graftiin, kunnes painetasapaino on saavutettu ja aortan
rungon graftimateriaalin primääritiivisterengas, täyttökanavat ja tukirenkaat on täytetty
kokonaan.
Sekoitettaessa ja aortan rungon stenttigraftiin injektoitaessa polymeerin ainesosat
muodostavat röntgenpositiivisen, silloitetun polymeerin, joka täyttää aortan rungon runkoosan ja haarojen graftimateriaalin primääritiivisterenkaan, täyttökanavat ja tukirenkaat.
Täyttöpolymeerin röntgenpositiivisuus häviää ajan myötä (1–2 kuukaudessa), jotta ei
muodostuisi kuva-artefakteja, jotka voivat haitata endovuotojen havaitsemista
seurantakäynneillä tehtävässä TT-kuvauksessa.

Kuva 8: CustomSeal-pakkaus ja 14 minuutin irrotusaika
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Kuva 9: Automaattinen injektori 2 ruiskun männän päälle liitettynä

1.4. Vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmän käytössä huomioon otettavat anatomiset
seikat
Tämän suonensisäisen graftin erityispiirteet vaikuttavat siihen, miten potilaan soveltuvuutta
hoitoon arvioidaan. Seuraavissa kaavioissa esitetään anatomisia erityisnäkökohtia, jotka on
otettava huomioon arvioitaessa soveltuvuutta hoitoon laitteella käyttöindikaatioissa
kuvatulla tavalla.

Kuva A: Proksimaalinen sijoitusalue ja kartiomaisuus

Kuva B: Proksimaalinen sijoitusalue
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Kuva C: Sulkualueen trombi

Kuva D: Aortan kulma
2.

Käyttöindikaatiot
Vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmä on tarkoitettu sellaisten infrarenaalisten vatsaaortan aneurysmien hoitoon, kun potilaan suoniston morfologia soveltuu
suonensisäiseen korjaukseen laitteella, mukaan lukien seuraavat tapaukset:
• riittävä lonkka-/reisivaltimon suoniyhteys, joka on yhteensopiva suoniyhteystekniikoiden (reisivaltimon preparointi tai perkutaaninen), -laitteiden ja/tai
-lisävarusteiden kanssa
• proksimaalinen aortan sijoitusalue tiivisterenkaalle 7 mm alemman munuaisvaltimon alapuolella
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• aortan sulkualue, joka koostuu terveestä aortasta, määritelmä:
o ei merkittäviä paksuudeltaan > 8 mm:n trombeja aortan ympärysmitan
missään kohdassa 7 mm alemman munuaisvaltimon alapuolelta
mitattuna
o ei merkittävää kalkkiutumista 7 mm alemman munuaisvaltimon
alapuolelta mitattuna
o kartionmuotoisuus < 10 % mitattuna alemmasta munuaisvaltimosta
aorttaan 7 mm alemman munuaisvaltimon alapuolelta
o halkaisijaltaan vähintään 16 mm:n ja enintään 30 mm:n sisäseinämä
7 mm alemman munuaisvaltimon alapuolelta mitattuna
o aortan kulma ≤ 60 astetta
• distaalinen lonkkavaltimon sijoitusalue:
o pituus vähintään 10 mm ja
o halkaisijaltaan vähintään 8 mm:n ja enintään 25 mm:n sisäseinämä.
3.
Vasta-aiheet
• Potilaat, joilla on mahdollisesti graftin infektoitumiseen johtava sairaus.
• Potilaat, joiden tiedetään olevan yliherkkiä tai allergisia laitteen materiaaleille (kuten
polytetrafluorieteenille (PTFE), polyeteeniglykolipohjaisille (PEG) polymeereille, varjoaineille, fluoratulle eteenipropeenille (FEP), titaanille, nikkelille, platinalle tai iridiumille).
4.
Varoitukset ja varotoimet
HUOMIO: Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Jollei ohjeita, varoituksia ja varotoimia
noudateta asianmukaisesti, seuraukset potilaalle voivat olla vakavia tai potilas voi
loukkaantua.
4.1.

Yleistä

Varoitukset
• Vatsan AltoTM-stenttigraftijärjestelmä on tarkoitettu vain yhden potilaan käyttöön. Ei saa
käyttää, käsitellä tai steriloida uudelleen. Uudelleenkäyttö, -käsittely tai -sterilointi voi
vaarantaa laitteen rakenteellisen eheyden ja/tai johtaa laitevaurioon, josta voi seurata
potilaan loukkaantuminen, sairastuminen tai kuolema. Uudelleenkäyttö, -käsittely tai
-sterilointi voi lisäksi aiheuttaa laitteen kontaminoitumisvaaran ja/tai potilaan infektion,
mukaan lukien muun muassa tartuntatautien siirtymisen potilaasta toiseen. Laitteen
kontaminoituminen voi johtaa potilaan loukkaantumiseen, sairastumiseen tai kuolemaan.
• Älä käytä tätä laitetta, jos potilas vastustaa arviointia tarvittavien toimenpidettä edeltävien
ja toimenpiteen jälkeisten kuvausten avulla tai häntä ei voida niiden avulla arvioida.
Varotoimet
• Tarkka läpivalaisukuvaus on tarpeen kaikkien suonensisäisten toimenpiteiden ja laitteen
oikean laukaisun aikana. Tämä laite on implantoitava leikkaussalissa,
endovaskulaarisella osastolla, katetrilaboratoriossa tai vastaavassa steriilissä
ympäristössä, jossa käytettävissä on asianmukaisesti koulutettu henkilöstö ja sopivat
laitteistot ja kuvantamisvälineet.
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• Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Jollei ohjeita, varoituksia ja varotoimia noudateta
asianmukaisesti, seuraukset potilaalle voivat olla vakavia tai potilas voi loukkaantua.
• Pätevän leikkaustiimin on aina oltava valmiudessa implantointi- tai uusintatoimenpiteen
aikana siltä varalta, että on tehtävä konversio korjaukseen avoleikkauksena.
• Vatsan Alto-stenttigraftijärjestelmää saavat käyttää vain lääkärit ja tiimit, joilla on
kokemusta suonensisäisistä tekniikoista ja jotka on saaneet koulutuksen sen käyttöön.
Tähän kokemukseen on sisällyttävä seuraavat:
- vatsa-aortan aneurysman (AAA) luonnollisen historian, yleisten komorbiditeettien ja
AAA:n korjauksiin liittyvien komplikaatioiden tuntemus
- suoniyhteystekniikat
- epäselektiiviset ja selektiiviset ohjainvaijeri- ja katetritekniikat
- röntgen-, läpivalaisu- ja angiografiakuvien tulkinta
- embolisaatio
- pallolaajennus
- suonensisäisen stentin sijoittaminen
- slingatekniikat
- röntgenvarjoaineen oikea käyttö
- säteilyaltistuksen minimointitekniikat
- potilaan seurannassa käytettyjen modaliteettien tuntemus.
4.2.

Potilaan ja laitteen valinta

Varoitukset
• Tätä laitetta ei suositella, jos potilailla on tai epäillään olevan aktiivinen systeeminen
infektio, potilaat eivät siedä toimenpiteen aikaisessa ja seurantakuvantamisessa
tarvittavia varjoaineita ja/tai potilaat ovat yliherkkiä tai allergisia stenttigraftijärjestelmän
materiaaleille, verihiutaleiden estäjille tai antikoagulanteille, potilaiden kreatiniinitaso on
> 2,0 mg/dL, potilailla on ollut epävakaa sepelvaltimotauti ja/tai sydäninfarkti (MI) tai
aivohalvaus (CVA) 3 kuukauden kuluessa ennen implantointia ja/tai potilaat ylittävät
kuvausvaatimusten asettamat paino- ja/tai kokorajat.
Varotoimet
• Sisäänvientisuonen halkaisijan, suonen morfologian ja sisäänvientijärjestelmän
halkaisijan on oltava yhteensopivia suoniyhteystekniikoiden (reisivaltimon preparointi tai
perkutaaninen) kanssa.
• Merkittävästi kalkkiutuneet, okklusiiviset, stenoottiset, kiemuraiset, aneurysmaattiset tai
trombeja sisältävät suonet voivat estää laitteen sijoittamisen.
• Vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmää ei ole arvioitu potilailla,
- jotka ovat raskaana olevat tai imettävät
- jotka ovat alle 18-vuotiaita
- joilla on traumaattinen aortan vamma tai repeämä, akuutisti puhjenneita aneurysmia,
puhkeamassa olevia aneurysmia, tai potilaat, jotka kiireellisesti tarvitsevat muuta
aortan/aneurysman hoitoa
- joilla on suprarenaalisia, rinta-aortan, rinta-vatsa-aortan, iliakofemoraalisia,
jukstarenaalisia, pararenaalisia, sienimäisiä, tulehduksellisia tai valeaneurysmia
- joilla on hyperkoagulabiliteetti, verenvuototaipumus tai koagulopatia
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•
•

•
•
•

- joilla on suolilieve- ja/tai sisusvaltimoa ahtauttava tauti ja dominoiva avoin alempi
suolilievevaltimo
- joilla on sidekudossairaus tai synnynnäinen rappeuttava kollageenitauti esim. Marfanin
oireyhtymä
- joilla on laajentuneet lonkkavaltimot, jotka vaativat alavatsan veren virtauksen
bilateraalista sulkemista
epäsäännöllinen kalkkiutuminen, plakki ja/tai paksuudeltaan > 8 mm:n trombi aortan
halkaisijan sulkualueella voi vaarantaa kiinnityksen ja/tai sulun implantointikohdissa.
Epäterve aortta sulkualueilla voi lisätä aneurysmaan vuodon tai proteesin siirtymisen
vaaraa. Aneurysman onnistuneeseen sulkemiseen vaikuttavia tärkeitä anatomisia
tekijöitä ovat muun muassa vaikea proksimaalisen kaulan kulma (> 60°), distaalinen
lonkkavaltimon sijoitusalue < 10 mm, stenttigraftille virheellisesti mitoitettu aortan/
lonkkavaltimon sisäseinämän halkaisija ja/tai trombi tai kalkki erityisesti sulkualueilla.
Alto™-järjestelmän kahden lonkkavaltimohaaran tulisi mahtua aortan haarautumiskohtaan.
Aortan haarautumiskohdan halkaisija ei saa lääkärin harkinnan mukaan heikentää
virtausta lonkkavaltimohaarojen läpi.
Kiinnitä sopivan haaragraftin valinnassa / sopivuuden arvioinnissa tarkasti huomiota
lonkkavaltimograftin sijoitusalueen morfologiaan.
Virheellinen potilasvalinta voi johtaa laitteen heikkoon tai muuten teknisten tietojen
vastaiseen toimintaan.

4.3.

Ennen implantointitoimenpidettä ja sen aikana

Varoitukset
• Vain kertakäyttöinen. Vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmän mitään osaa ei saa steriloida
tai käyttää uudelleen. Uudelleenkäyttö, -käsittely tai -sterilointi voi vaarantaa laitteen
rakenteellisen eheyden ja/tai johtaa laitevaurioihin, joista taas voi seurata potilaan
loukkaantuminen, sairastuminen tai kuolema.
• Huomaa viimeinen käyttöpäivä, äläkä käytä sen jälkeen.
• Implantointitoimenpiteen aikana on käytettävä systeemistä antikoagulaatiota sairaalan ja
lääkärin valitsemien käytäntöjen perusteella. Jos hepariini on vasta-aiheinen, on
harkittava vaihtoehtoista antikoagulanttia.
• Älä taivuta tai taita vatsan Alto-stenttigraftijärjestelmän osia liikaa, koska laite ja/tai sen
osat voivat vaurioitua.
• Älä käytä aortan rungon laitetta, jos sisäänvientijärjestelmän polymeeritäyttöputki sisältää
nestettä huuhtelun jälkeen.
• Älä jatka ohjainvaijerin tai sisäänvientijärjestelmän minkään osan sisäänvientiä tai
poistoa, jos toimenpiteessä käytettyjen lisävarusteiden tai stenttigraftijärjestelmän
sisäänviennissä tuntuu vastusta.
• Noudata erityistä varovaisuutta alueilla, joilla on stenoosia tai suonensisäinen tromboosi,
ja kalkkiutuneissa tai kiemuraisissa suonissa.
• Jollei lääketieteellistä käyttöaihetta ole, älä laukaise stenttigraftin osia sijaintiin, jossa ne
tukkisivat elimiin tai raajoihin verta syöttäviä valtimoita tai jossa ne johtaisivat
endovuotoon.
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• Älä vedä aortan rungon sisäänvientijärjestelmää voimakkaasti, kun proksimaalinen stentti
on laajennettu kokonaan, jotta polymeerin täyttöliitin ei irtoaisi tahattomasti implantista.
• Laitteen käytön aikana pyöritä koko sisäänvientijärjestelmää kokonaisuutena. Älä pyöritä
yksistään katetrin holkkia tai kahvaa. Vältä liiallista katetrin manipulointia, jotta liitäntä
sisäänvientijärjestelmään säilyy.
• Käytä aortan rungon stenttigraftin täyttämiseen vain automaattista injektoria 2. Käsin
injektointia ei saa käyttää, sillä se voi vaurioittaa implanttia.
• Älä koskaan käytä ilmaa tai muita kaasuja integroidun pallon täyttämiseen.
• Integroidun pallon täyttämiseen suositellaan integroidun pallon liuoksen injektoimista
käsin ruiskua käyttämällä. Liuoksessa varjoainepitoisuuden on oltava enintään 4:1
suhteessa keittosuolaliuokseen. Älä käytä integroidun pallon täyttämiseen
painetäyttölaitetta.
• Älä täytä integroitua palloa suurimman täyttötilavuuden yli. Pallo voi repeytyä. Ylitäyttö
voi johtaa verisuonen seinämän vahingoittumiseen ja/tai verisuonen repeämiseen tai
stenttisiirteen vaurioitumiseen.
Varotoimet
• Ennen laitteen pakkauksen avaamista ja toimenpidettä on suunniteltava suoniyhteys ja
sijoittaminen.
• Tutkimusten mukaan mikroembolisaation vaara kasvaa toimenpiteen pidentyessä.
• Munuaiskomplikaatioita voi aiheutua varjoaineiden liiallisesta käytöstä ja/tai embolisen tai
väärin asetetun stenttigraftin seurauksena.
• Tarkista huolellisesti laitteen pakkaus ja laite vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
Jos havaitaan merkkejä vaurioista tai vioista tai jos steriilin suojajärjestelmän havaitaan
rikkoutuneen ennenaikaisesti, älä käytä laitetta. Palauta viallinen pakkaus ja/tai laite
Endologixille.
• Vähennä kontaminaatio- ja infektioriskiä minimoimalla sisäänvientikatetriin asetetun
stenttigraftin käsittelyä valmistelun ja sisäänviennin aikana.
• Käytä
aina
läpivalaisuohjausta
sisäänvientijärjestelmän
sisäänvientiin
ja
implantointitoimenpiteen, laitteen laukaisun ja täyttöpolymeerin injektion/kovettumisen
tarkkailuun.
• Noudata huolellisuutta käsittelyssä ja sisäänvientitekniikoissa, jotta vältytään suonen
repeämiseltä.
• Jos lonkkavaltimon sisäänvientijärjestelmän graftin suojus vedetään pois vahingossa,
laite laukeaa ennenaikaisesti mahdollisesti väärään sijaintiin.
• Virheellinen sijoitus tai riittämätön sulku voi lisätä aneurysmaan endovuodon tai proteesin
siirtymisen vaaraa.
• Stenttigraftin osia ei voi vaihtaa tai vetää takaisin sisäänvientijärjestelmään, vaikka
stenttigraftiosa olisi vain osittain lauennut.
• Stenttigraftin tahaton osittainen laukaiseminen tai siirtyminen voi edellyttää poisto- tai
korjausleikkausta.
• Varmista, että aortan rungon stenttigraftissa ei ole jännitystä ennen lonkkavaltimohaaran
tai -jatkeen asettamista tai sen aikana mahdollisen ahtauman tai tukoksen estämiseksi.
• Vahvista aortan rungon kontralateraalisen haaran portin kanylointi kontralateraalisen
haaran tarkan sijoittamisen varmistamiseksi.
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• Jos katetrin poiston aikana tuntuu vastusta, varmista, että katetri irtosi aortan rungosta,
käyttämällä kolmatta vapautusnuppia. Jos katetrin poisto on edelleen vaikeaa, varmista,
ettei katetri tartu suprarenaaliseen stenttiin. Varmistuksen jälkeen integroitua holkkia voi
käyttää tukena aortan rungon vakauttamiseen. Jos nokkakartion takaisinvedossa tuntuu
vastusta, tue ipsilateraalisen haaran ensimmäistä rengasta aortan rungon holkilla. Ennen
nokkakartion kosketusta holkin kärkeen vedä holkkia taaksepäin 2 cm siten, että
täyttöportti ei jää puristuksiin holkissa/nokkakartiossa.
• Pallon täyttöä ei suositella tehtäväksi ennen kuin 14 minuuttia on kulunut lopullisen
polymeerin sekoittamisen jälkeen. Pallon täyttäminen ennen 14 minuutin kulumista voi
synnyttää painetta, joka vaurioittaa tiivisterengasta, ja seurauksena voi olla
polymeerivuoto.
• On tärkeää, että laitteen laukaisun aikana käytettävien pallojen koko määritetään ja pallot
valitaan tarkasti ja että noudatetaan pallon laukaisuohjeita. Pidä pallo graftin sisällä täytön
aikana äläkä ylitäytä sitä stenttigraftin sisällä. Pallon täyttäminen graftin ulkopuolella voi
johtaa suonen vaurioitumiseen tai repeämiseen, vaikka vastaavaa ei havaittukaan Alto™järjestelmän kliinisessä tutkimuksessa. Noudata huolellisesti pallon valmistajan tuotteen
merkinnöissä kuvaamia täyttöparametreja.
• Integroidun pallon liuoksen varjoainepitoisuuden on oltava enintään 4:1 suhteessa
keittosuolaliuokseen.
• Pidä integroitu pallo graftin sisäpuolella. Integroidun pallon täyttäminen graftin
ulkopuolella voi johtaa suonen vaurioitumiseen tai repeämiseen.
• Tarkkaile pallon muokkausta ja täyttöä koko ajan läpivalaisussa.
• Tyhjennä integroitu pallo kokonaan ja varmista, että se on ruiskun tyhjiövoiman alainen
ennen katetrin siirtämistä tai poistamista integroidusta holkista.
• Jos pallon paine häviää ja/tai pallo repeää, tyhjennä pallo ja jatka katetrin irrotusta ja
poisvetämistä.
• Noudata
huolellisuutta
laitteen
valinnassa
ja
laitteen
oikeassa
asettamisessa/sijoittamisessa anatomisesti haastavissa tilanteissa, joita ovat esimerkiksi
aneurysman onnistuneeseen alkuhoitoon mahdollisesti vaikuttavat merkittävästi
stenoottiset alueet, suonensisäinen tromboosi, kalkkiutuminen, mutkaisuus ja/tai kulma.
• Käytön jälkeen kaikki käytetyt osat ja pakkausmateriaalit voivat aiheuttaa biovaaran.
Käsittele ja hävitä hyväksytyn lääketieteellisen käytännön sekä soveltuvien paikallisten,
osavaltion ja liittovaltion lakien ja säädösten mukaisesti.
4.4.

Polymeerin tiedot

Varoitukset
• Älä irrota sisäänvientijärjestelmää ennen määritettyä irrotusaikaa. Sisäänvientijärjestelmän ja stenttigraftin vähimmäisirrotusajat perustuvat potilaan ruumiinlämpöön 35 °C.
Mikäli potilaan ruumiinlämpö on alle 35 °C, tällöin ennen irrottamista saattaa olla tarpeen
odottaa yksi minuutti jokaista 35 °C:n alle jäävää astetta kohti. Mikäli
sisäänvientijärjestelmä irrotetaan ennen suositeltua vähimmäisaikaa ja potilaan
ruumiinlämpö on alhainen, seurauksena voi olla polymeerivuoto.
• Polymeerivuodosta mahdollisesti kertovia ulkoisia merkkejä ovat täyttöpolymeeriruiskun
nopea tyhjentyminen, tyhjä täyttöpolymeeriruisku, polymeerikanavien vajaa täyttö ja

15

röntgenpositiivisen merkin merkittävä distaalinen liikkuminen. Mikäli näitä merkkejä
havaitaan, potilasta on valvottava tarkasti ja mahdolliset polymeerivuotoepäilyt hoidettava
edellä kuvatulla tavalla.
Varotoimet
• Varmista, että erikoisjäykkä vaijeri ei ole aortan rungon sisällä täyttöpolymeerin
injektoinnin aikana, jotta stenttigrafti pääsee mukautumaan natiivianatomiaan.
• Hävitä täyttöpolymeeri, jos ajoituksessa, sekoituksessa tai siirrossa tapahtuu virhe.
Tarkkaile katetrin röntgenpositiivisen merkin liikkumista täyttöpolymeerin injektoinnin ja
kovettumisen aikana ja jos sitä havaitaan, irrota automaattinen injektori 2 heti
täyttöpolymeeriruiskusta.
• Huolehdi täyttöpolymeerin injektoinnin tai integroidun reitinavausluumenin käytön aikana,
että aortan rungon stenttigraftiin ei kohdistu jännitettä. Näin varmistetaan stenttigraftin
mukautuminen natiivianatomiaan.
• Potilaita, joilla ilmenee yliherkkyysreaktioita (kuten vakava allerginen reaktio ja/tai
anafylaktoidireaktio) milloin tahansa toimenpiteen aikana, on hoidettava noudattamalla
vakiosuosituksia (esim. nesteet, antihistamiinit, kortikosteroidit, adrenaliini) vakavasta
röntgenvarjoaineallergiasta kärsivien potilaiden hoidosta.
• Toimenpiteen polymeeri-injektointivaiheen aikana ilmenevä systeeminen hypotensio
saattaa olla merkki polymeerivuodosta. Verenpaineen seuranta polymeeritäytön aikana
voi auttaa mahdollisen polymeerivuodon havaitsemisessa varhaisessa vaiheessa. Koska
muita polymeeritäytön aikana hypotensiota aiheuttavia selkeitä diagnooseja ei ole,
Endologix
suosittelee,
että
suonensisäisen
polymeerivuodon
aiheuttamaa
yliherkkyysreaktiota (vakava allerginen reaktio tai anafylaktoidireaktio) pidetään
todennäköisenä diagnoosina. Mikäli potilaalla on ilmennyt polymeerivuoto, häntä on
hoidettava viipymättä mahdollisen vakavan yliherkkyysreaktion varalta sairaalan
käytäntöjen mukaisesti (esim. suonensisäisillä nesteillä, antihistamiineilla, kortikosteroideilla tai adrenaliinilla).
• Polymeerivuodosta mahdollisesti kertovia ulkoisia merkkejä ovat täyttöpolymeeriruiskun
nopea tyhjentyminen, tyhjä täyttöpolymeeriruisku, polymeerikanavien vajaa täyttö ja
röntgenpositiivisen merkin merkittävä distaalinen liikkuminen. Mikäli näitä merkkejä
havaitaan, potilasta on valvottava tarkasti ja mahdolliset polymeerivuotoepäilyt hoidettava
edellä kuvatulla tavalla.
• Polymeerivuotojen yhteydessä esiintyviä aneurysman hoitoon liittyviä ongelmia (esim.
graftin puutteellisen polymeeritäytön aiheuttama tyypin Ia endovuoto) on hoidettava
normaaleilla suonensisäisillä tekniikoilla lääkärin harkinnan mukaan ja käyttämällä
kohdassa 10.3
lueteltuja
apulaitteita.
Tapauskohtainen
hoito
määräytyy
polymeerirenkaiden vajaatäytön laajuuden ja sijainnin sekä asiaan liittyvien kliinisten
löydösten mukaan.
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4.5

Hoito- ja seurantasuunnitelma

Varotoimet
•
•

•
•
•

Tämän implantin pitkän aikavälin toimintaa ei ole vielä vahvistettu.
Kaikkia tällä laitteella hoidettuja potilaita on seurattava säännöllisesti kuvantamalla
koko eliniän ajan, jotta voidaan arvioida stenttigraftin eheyttä ja sijaintia, aneurysman
kokoa, aneurysman pulsatiliteettia ja mahdollisia endovuotoja ja/tai verisuonten
tukkeutumista hoitoalueella. Jos havaitaan aneurysman merkittävää laajenemista
(> 5 mm), jatkuvaa endovuotoa, uusi endovuoto, aneurysman pulsatiliteetin muutos,
laitteen siirtyminen, veren virtauksen heikkenemistä graftin läpi ja/tai munuaisten
toiminnan heikkenemistä munuaisvaltimon tukkeutumisen vuoksi, pitäisi käynnistää
jatkotutkimukset potilaan jatkohoidon tarpeesta, mukaan lukien lisätoimenpiteet tai
konversio leikkaushoitoon. Täydentävää potilaskohtaista seurantakuvantamista
tulee harkita potilaille, joilla on tehokkuusongelmista kärsiviä laitteita.
Kaikkia potilaita on neuvottava huolellisesti pitkän aikavälin seurannan tarpeesta.
Laitetta ei suositella potilaille, jotka eivät voi tai halua noudattaa seurantakuvaussuositusten tietoja (kohta 12).
Implantointitoimenpiteen aikana hoitamatta jäänyttä endovuotoa on seurattava
huolellisesti implantoinnin jälkeen.
Aneurysman suonensisäisen korjauksen jälkeen selkäytimen iskemia voi aiheuttaa
komplikaationa harvinaisen paraplegian tai parapareesin. Jos epäillään selkäytimen
iskemiaa, suositellaan aivo-selkäydinnesteen dreenausta.

4.6

Magneettikuvauksen (MRI) turvallisuustiedot

Ei-kliinisissä testeissä Alto™-laitteen on osoitettu olevan ehdollisesti turvallinen
magneettikuvauksessa. Alto™-laitteen voi kuvata turvallisesti vain sekä 1,5 teslan
että 3,0 teslan magneettikuvausjärjestelmillä noudattamalla kohdassa 10.4 lueteltuja
parametreja.

5. Haittatapahtumat
5.1
Tunnetut/mahdolliset haittatapahtumat
Mahdollisesti esiintyviä ja/tai toimenpiteitä vaativia haittatapahtumia ovat esimerkiksi
seuraavat:
•
äkillinen ja pitkäaikainen munuaisten vajaatoiminta, munuaisten mikroembolia,
munuaisinsuffisienssi, munuaisvaltimon tukos, varjoaineen toksisuus
•
amputaatio
•
anestesiakomplikaatiot ja niitä seuraavat komplikaatiot (aspiraatio)
•
aneurysman laajentuminen tai repeäminen
•
aortan vauriot (perforaatio, dissekaatio, verenvuoto, repeäminen)
•
aortokavaaliset fistelit
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

aortoenteeriset fistelit
vereen tai verenvuotoon liittyvät tapahtumat, kuten anemia, maha-suolikanavan
verenvuoto, vatsakalvontakainen verenvuoto
suolistotapahtumat, kuten suolen iskemia, infarkti, suolen nekroosi, koolonin
iskemia, suolilama tai adynaaminen ileus, tukos, fisteli
sydäntapahtumat ja niitä seuraavat ongelmat, kuten sydämen kongestiivinen
vajaatoiminta, tilavuuskuormitus, rytmihäiriöt, sydäninfarkti, tuntemukset rinnassa tai
rasitusrintakipu, kreatiinifosfokinaasin (CPK) nousu, hypo- tai hypertensio
(paikalliset tai systeemiset) aivotapahtumat ja niitä seuraavat ongelmat, kuten
muutokset psyykkisessä tilassa, aivohaveri (hemorraginen tai veritulppa),
korjaantuva iskeeminen puutosoire, hermovaurio, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö,
paraplegia, parapareesi, halvaus
katkokävely
varjoaineen toksisuus / anafylaksi
kuolema
laitetapahtumat, kuten laukaisun tai laitteen toimintahäiriö, stentin murtuminen,
stenttigraftijärjestelmän osan eheyden menetys, graftin vääntyminen ja/tai
taipuminen, graftimateriaalin kuluminen, dilaatio, eroosio, puhkeaminen, endograftin
tukkeutuminen, siirtyminen, irtoaminen, endovuoto
edeema
emboliset ja tromboottiset tapahtumat (ja korjaantuva tai pysyvä iskemia tai infarkti),
kuten syvä laskimotromboosi, tromboembolia, mikroembolia, tromboflebiitti,
flebotromboosi, ilmaembolia
endovuoto (tai perigraftinen virtaus)
kuume
maha-suolikanavan komplikaatiot
yleinen toimenpiteeseen liittyvä epämukavuus
yleistynyt tulehdusvaste, johon voi liittyä systeemisten tulehduksenvälittäjäaineiden
kohonneita tasoja, lämpötilan nousu
urogenitaaliset komplikaatiot ja niitä seuraavat ongelmat, kuten iskemia, eroosio,
fisteli, inkontinenssi, hematuria, infektio
hematooma (kirurginen)
maksan vajaatoiminta
yliherkkyys (vaikea allerginen reaktio ja/tai anafylaktoidireaktio) röntgenvarjoaineelle,
verihiutaleiden estäjähoidolle, polytetrafluorieteenille (PTFE),
polyeteeniglykolipohjaisille (PEG) polymeereille, varjoaineille, fluoratulle
eteenipropeenille (FEP), titaanille, nikkelille, platinalle tai iridiumille
sisäänvientikohdan ja muun suoniyhteyden komplikaatiot, kuten infektio,
dissekaatio, ohimenevä kuume, verenvuoto, kipu, viivästynyt paraneminen, paiseen
muodostuminen, hematooma, avautuminen, serooma, selluliitti, hermovamma/vaurio, neuropatia, neuralgia, vasovagaalinen reaktio, pseudoaneurysma,
anastomoosin valeaneurysma, valtimo-laskimofisteli
impotenssi / seksuaalinen toimintahäiriö
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•
•
•
•

stenttigraftin virheellinen sijoitus
stenttigraftin epätäydellinen laukaisu
sisäänvienti- ja poistovaikeudet
lymfaattiset komplikaatiot ja niitä seuraavat ongelmat, kuten lymfoseele ja
lymfafisteli
•
monielinhäiriö
•
neoplasma
•
konversio avoleikkaukseen
•
operatiivinen ja postoperatiivinen verenvuoto, koagulopatia
•
(tilapäinen tai pysyvä) halvaus, kuten paraplegia, monoplegia, pareesi, selkäytimen
iskemia, hemiplegia, ulosteen- tai virtsanpidätyskyvyttömyys
•
perikardiitti
•
ilmarinta
•
polymeerivuoto ja yliherkkyysreaktio
•
mahdollinen infektio – virtsatie, systeeminen tai paikallinen (suoniyhteys), endografti
•
proteesin tukos/ahtauma
•
pseudoaneurysma
•
pulmonaariset/respiratoriset tapahtumat ja niitä seuraavat ongelmat, kuten
hengitysvajaus, keuhkokuume, hengityslama tai -vaje, keuhkoedeema,
keuhkoembolia, atelektaasi, pleuraeffuusio
•
säteilyvamma, myöhäinen maligniteetti
•
munuaisten vajaatoiminta / munuaisinsuffisienssi
•
sepsis
•
serooma
•
sokki
•
selkäytimen neurologinen puutosoire
•
natiivisuonen stenoosi/tukos
•
konversio avoleikkauksella tehtävään korjaukseen
verisuonispasmi tai -vamma/-trauma, mukaan lukien verisuonten ja ympäröivien kudosten
vauriot, ateroskleroottinen haava, verisuonen dissekaatio, perforaatio, plakin dissekaatio,
stenoosi, pseudoaneurysma, suonitukos, embolisaatio, iskemia, kudoksen tuhoutuminen,
raajan menetys, gangrenoottinen sairaus, pahentunut tai vasta ilmaantunut katkokävely,
edeema, fisteli, verenvuoto, repeäminen, kuolema
• haavan tai suoniyhteyden komplikaatiot.
Katso kliinisessä tutkimuksessa ilmenneet haittatapahtumat jäljempää kohdasta 6.2.7.
5.2
Tapahtumista ilmoittaminen
Kaikki tapahtumat haittatapahtumat mukaan lukien on ilmoitettava välittömästi Endologixille.
Tapahtuman ilmoittamista varten ota yhteys paikalliseen edustajaan ja/tai Endologixiin
numerossa (707) 543-8800.
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6. Kliinisten tietojen yhteenveto
6.1 Vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmän kliininen tutkimus
(lähde:ClinicalTrials.gov tunniste: NCT02949297).
Vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmän Yhdysvalloissa tehdyn avaintutkimuksen
ensisijainen tavoite oli arvioida vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmän turvallisuutta ja
tehoa hoidettaessa tutkittavia, joilla oli vatsa-aortan aneurysma (AAA). Tutkimus oli
prospektiivinen, jatkuvasti rekrytöivä, satunnaistamaton kliininen monikeskusarviointi.
Yhteensä 75 tutkittavaa otettiin tutkimukseen Yhdysvalloissa 13 keskuksessa.
6.1.1 Päätetapahtuma
Ensisijaiseksi päätetapahtumaksi määriteltiin onnistunut aneurysman hoito ja
yhdistelmäpäätetapahtuma määritettiin seuraavasti:
•
tekninen onnistuminen
•
ei tyypin I & III endovuotoja 12 kuukauden kuluttua, minkä arvioi riippumaton
keskuslaboratorio
•
ei stenttigraftin > 10 mm:n siirtymistä 12 kuukauden kuluttua (verrattuna 1 kuukauden
lähtötilanteeseen), minkä arvioi riippumaton keskuslaboratorio
•
ei AAA:n > 5 mm:n laajentumista 12 kuukauden kuluttua (verrattuna 1 kuukauden
lähtötilanteeseen)
•
ei AAA:n repeämistä 12 kuukaudessa
•
ei konversiota avoleikkauksena tehtävään korjaukseen 12 kuukaudessa
•
ei stenttigraftin stenoosia, tukkeutumista tai taipumista, joka edellyttäisi sekundääristä
toimenpidettä 12 kuukaudessa
•
ei stenttigraftista johtuvaa tromboembolista tapahtumaa, joka edellyttäisi
sekundääristä toimenpidettä 12 kuukaudessa
•
ei stentin murtumista, joka edellyttäisi sekundääristä toimenpidettä 12 kuukaudessa.
Tekninen onnistuminen oli yhdistelmäpäätetapahtuma, joka koostui kaikista seuraavista:
•

•

onnistunut sisäänvienti, joka määritettiin mahdollisuutena viedä implantti sisään
aiottuun sijaintiin ilman tarvetta odottamattomalle, vatsan Alto™stenttigraftijärjestelmän ulkopuolista apulaitetta käyttämällä tehdylle sisäänvientiin
liittyvälle korjaustoimenpiteelle
onnistunut ja tarkka laukaisu, joka määritettiin seuraavasti:
o
suonensisäisen stenttigraftin laukaisu suunniteltuun sijaintiin
o
suonensisäisen stenttigraftin aukipysyvyys, ei laitteen vääntymiä (kuten
taipumiset, stentin eversio, väärä laukaisu, väärin kohdistettu laukaisu), jotka
edellyttäisivät lisälaitteen suunnittelematonta sijoitusta suonensisäisen
stenttigraftin sisään
o
sisäänvientijärjestelmän onnistunut poisveto ilman tarvetta odottamattomalle
poisvetämiseen liittyvälle korjaustoimenpiteelle.
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Ensisijaiseksi päätetapahtumaksi määritettiin hoidon onnistuminen 1 vuoden kohdalla
suhteessa 80 %:n suorituskykytavoitteeseen, mikä edustaa EVAR-laitteiden perinteistä
yhden vuoden suorituskykyrajaa. Ensisijaiset tehokkuushypoteesit määritettiin seuraavasti:
•
H0: π ≤ 80 %
•
H1: π > 80 %, jossa π oli odotettu Alto™-laitteella hoidettujen tutkittavien hoidon
onnistumisaste 12 kuukauden kohdalla. Ensisijainen tehokkuuspäätetapahtuma
saavutetaan, jos π:n 95 %:n yksipuolisen luottamusvälin alaraja on yli 80 %.
6.1.2 Näytekoko
Tutkimuksen näytekoko laskettiin hoidon onnistumisen ensisijaisen päätetapahtuman
perusteella 12 kuukauden kohdalla. Arvioitiin, että 60 tutkittavaa, joilla oli arvioitavaa
dataa 1 vuoden kuluttua, tuottaisi 80 % tilastollisesta voimasta ensisijaisen hypoteesin
testaamiseen (odotettu hoidon onnistuminen 92,8 % 12 kuukauden kohdalla)
yksipuolisella 0,05:n tasolla. Poistumatason odotettiin olevan 20 % 12 kuukauden
kuluessa, minkä vuoksi tutkimuksen näytekooksi tuli 75 tutkittavaa. Ensisijainen
päätetapahtuma yhden vuoden kuluttua laskettiin 61 arvioitavalla tutkittavalla.
6.1.3 Lisäarviot
Lisäarvioihin sisältyivät seuraavat:
•
tyypin I endovuoto riippumattoman keskuslaboratorion arvioimana
•
tyypin III endovuoto riippumattoman keskuslaboratorion arvioimana
•
stenttigraftin > 10 mm:n siirtyminen (verrattuna 1 kuukauden lähtötilanteeseen)
riippumattoman keskuslaboratorion arvioimana
•
AAA:n > 5 mm:n laajentuminen (verrattuna 1 kuukauden lähtötilanteeseen)
•
tukkeutuminen
•
stentin murtuminen riippumattoman keskuslaboratorion arvioimana
•
AAA:n repeäminen
•
konversio avokorjaukseen
•
sekundaari-interventiot
•
AAA:han liittyvä kuolleisuus
•
haittatapahtumat vakavuusasteesta riippumatta, mukaan lukien seuraavat:
o vakavat haittatapahtumat
o merkittävät haittatapahtumat
o toimenpiteeseen liittyvät haittatapahtumat
o laitteeseen liittyvät haittatapahtumat
Ulkopuolista riippumatonta keskuslaboratoriota hyödynnettiin kotiutusvaiheen (vain
röntgen) TT- ja röntgenkuvien ja 1 vuoden seurantakäynnin (TT ja röntgen) arvioimiseen.
Ne arvioivat seuraavia tapahtumia: aneurysman laajeneminen, endovuodot, stentin
murtuma, stenttigraftin siirtyminen ja muut stenttigraftilöydökset (stenttigraftin taipuminen
ja kokoonpainuminen) sekä angiografiakuvia pyynnöstä.
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Kliinisten tapahtumien komiteaa (CEC) käytettiin kaikkien laitteeseen liittyvien
haittatapahtumien sekä kaikkien vakavien haittatapahtumien arvioimiseen ja
ratkaisemiseen huolimatta siitä, liittyivätkö ne laitteeseen, tarkastelemiseen ja
ratkaisemiseen. CEC määritti myös, mitkä haittatapahtumat katsottaisiin merkittäviksi
haittatapahtumiksi (MAE) turvallisuuden ensisijaisten (30 päivän) ja toissijaisten
(1 vuoden) päätetapahtumien arvioimisessa. Komitea koostui kolmesta lääkäristä, jotka
edustivat useita erikoisaloja ja olivat perehtyneet vatsa-aortan aneurysman korjauksiin.
CEC toimitti raporttinsa tietojen turvallisuuden valvontalautakunnalle (DSMB).
DSMB-komitea tarkasteli kliinisen tutkimuksen turvallisuutta ja etenemistä ja oli
vastuussa laitteeseen ja tutkittaviin liittyvien tietojen tarkastamisesta. DSMB antoi
riippumattomia suosituksia toimeksiantajalle tietojen tarkastamisen ja CEC:ltä saadun
palautteen perusteella.
6.1.4 Potilaiden seulonta ja rekrytointi
Potilaiden seulontaprosessi noudatti seuraavia vaiheita:
1. Tutkimuskeskus hankki tutkittavan suostumuksen suostumusprosessin mukaisesti.
2. Tutkimuskeskus toimitti tutkittavan TT-kuvat Endologixille.
3. Endologixin kuvantamispalvelu tarkasti vastaanotetut tutkittavien TT-kuvat.
Kuvantamispalvelu arvioi tutkittavan anatomisia mittareita sisäänotto/poissulkukriteereihin ja myös yleiseen EVAR-toimenpiteeseen soveltuvuuteen
nähden. Jos tutkittava ei läpäissyt anatomisia kriteereitä, hänet hylättiin.
4. Jos tutkittava läpäisi kuvantamispalvelun tarkastuksen, TT siirtyi sitten tapauksen
tarkastelulautakunnan (CRB) tarkasteluun. CRB koostui kahdesta verisuonikirurgista.
Vähintään toisen CRB:n jäsenen oli tarkastettava tapaus. Tutkimuskeskuksen
tutkijalääkärit saivat avoimen kutsun jokaiseen CRB:n kokoontumiseen, ja
yhteenvedot tarkastetuista TT-kuvista toimitettiin tutkimuskeskusten tutkijalääkäreille.
CRB tarkasti tutkittavan seulontakuvista yleisen verisuoniston sopivuuden, kuten
liialliset kaulan alueen trombit ja proksimaalisen aortan kaulan puuttumisen.
5. Jos tutkittava läpäisi sekä CRB:n että kuvantamispalvelun tarkastuksen,
tutkimuskeskus sai luvan ottaa tutkittavan mukaan tutkimukseen.
Yhteensä 140 tutkittavaa seulottiin tutkimukseen sisäänottoa varten; 75 tutkittavaa otettiin
mukaan tutkimukseen ja 65 tutkittavaa suljettiin pois. 65 poissuljetun tutkittavan
hylkäämisestä päättivät joko kuvantamispalvelut, CRB tai tutkimuskeskuksen tutkijalääkäri.
Kuvantamispalvelut sulkivat pois kaksikymmentäviisi tutkittavaa (TT-kuvan kvantitatiivisen
anatomisen arvion perusteella). Yleisimmät syyt kuvantamispalvelun tekemälle
poissulkemiselle olivat se, ettei potilaan jukstarenaalinen aortan kaulan kulma ollut ≤ 60º,
avoimet lonkka- tai reisivaltimot eivät mahdollistaneet vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmän
asettamista tai proksimaalisen aortan sijoitusalueen sisäseinämän halkaisija ei ollut
vähintään 16 mm ja enintään 30 mm 7 mm alemman munuaisvaltimon alapuolella. CRB
sulki pois yhdeksäntoista tutkittavaa. Yleisimmät syyt näiden potilaiden poissulkemiseen
olivat jukstarenaalinen AAA, liiallinen trombi sulkualueella, kapea natiivi haarautuma
(< 18 mm) ja liian pieni aneurysman koko. Tutkijalääkäri saattoi sulkea tutkittavia pois milloin
tahansa tutkimuksen aikana. Tutkimuskeskusten tutkijalääkärit sulkivat pois
kaksikymmentäyksi tutkittavaa. Yleisimpiä syitä olivat seuraavat: tutkimuskeskuksen
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tutkijalääkärin tutkittavan anatomiaa koskeva päätös, tutkittavan seurantamahdollisuudet ja
tutkittavan peruuttama suostumus. Tutkimuskeskuksen tutkijalääkärit määrittivät neljä
tutkittavaa soveltumattomiksi ehdokkaiksi tutkimukseen anatomisista syistä: yksi tutkittava
tarvitsi alavatsan valtimon okkluusiota yhteisessä lonkkavaltimossa olevan aneurysman
vuoksi ja kieltäytyi sisemmän lonkkavaltimon koilauksesta, yksi tutkittava tarvitsi säkin
embolisaation TT-kuvassa havaittujen suurten lannevaltimoiden vuoksi, yhden tutkittavan
toimenpidettä edeltävä TT-kuvaus viittasi ylemmän RRA:n olevan dominoiva mutta
verisuonikuvauksessa oikea munuainen sai yhtä lailla verta ylemmästä ja alemmasta
RRA:sta, joten harkittiin vaihtoehtoista AAA-laitetta, ja lääkäri määritti yhden tutkittavan
seurantamahdollisuudet heikoiksi.
6.1.4.1 Potilaat
Tähän tutkimukseen valituilla potilailla oli aortan infrarenaalinen aneurysma, jolla oli
seuraavia anatomisia ominaisuuksia:
•

avoimet lonkka- tai reisivaltimot, jotka mahdollistavat vatsan Alto™stenttigraftijärjestelmän suonensisäisen sisäänviennin
•
proksimaalinen aortan sijoitusalue, jossa halkaisijaltaan vähintään 16 mm:n ja enintään
30 mm:n sisäseinämä 7 mm alemman munuaisvaltimon alapuolelta mitattuna
•
riittävä distaalinen lonkkavaltimon sijoitusalue, jossa halkaisijaltaan vähintään 8 mm:n
ja enintään 25 mm:n sisäseinämä.
•
riittävä distaalinen lonkkavaltimon sijoitusalue, jonka pituus on vähintään 10 mm.
Seurauksena tehdyn korjauksen on säilytettävä vähintään yhden alavatsan valtimon
aukipysyvyys.
•
mitattu etäisyys distaalisimmasta munuaisvaltimosta ylimpään sisempään
lonkkavaltimoon oli vähintään 125 mm.
•
jukstarenaalisen aortan kaulan kulma < 60º, jos proksimaalinen kaula oli ≥ 7 mm ja
≤ 45 astetta, jos proksimaalinen kaula oli < 7 mm.
Potilaat suljettiin pois tutkimuksesta, jos heillä oli jokin seuraavista anatomisista tai
fysiologisista ominaisuuksista:
•
merkittäviä paksuudeltaan > 8 mm:n trombeja aortan ympärysmitan missään
kohdassa 7 mm alemman munuaisvaltimon alapuolelta mitattuna
•
aortan haarautumiskohdan halkaisija, joka lääkärin mielestä heikentää virtausta
lonkkavaltimohaarojen läpi
•
dissekoiva aneurysma
•
akuutisti revennyt aneurysma
•
tunnettu rinta-aortan aneurysma tai dissekaatio
•
sidekudossairaushistoria (esim. Marfanin tai Ehlers–Danlosin oireyhtymä)
•
verenvuototautihistoria tai kieltäytyminen verensiirroista
•
dialyysihoidosta riippuvainen munuaisten vajaatoiminta tai lähtötilanteen seerumin
kreatiniinitaso > 2,0 mg/dl
•
tunnettu, edeltävään hoitoon reagoimaton yliherkkyys tai vasta-aiheisuus
antikoagulaatiolle tai varjoaineelle
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•

tunnettu allergia tai intoleranssi polytetrafluorieteenille (PTFE), PEG-pohjaisille
polymeereille, fluoratulle eteenipropeenille (FEP) tai nitinolille/nikkelille
•
rajallinen, alle 1 vuoden elinajanodote
•
muita lääkinnällisiä, sosiaalisia tai psykologisia tiloja, jotka tutkijalääkärin mielestä
estävät heitä soveltumasta edeltävään hoitoon, tarvittavaan hoitoon ja hoidon
jälkeisiin toimenpiteisiin ja arviointeihin
Kaikki tähän tutkimukseen otetut potilaat täyttivät nämä valintakriteerit tutkijalääkärin
kliinisen arvioinnin ja Endologixin kuvantamispalvelun tekemien anatomisten kriteerien
TT-kuvatarkastelujen perusteella, ja tapauksen tarkastelulautakunta antoi niihin
lisäkommentteja.
6.2 Tutkimustulokset
6.2.1 Tutkittavan vastuuvelvollisuus ja seuranta
Sata prosenttia (100 %) kelpuutetuista tutkittavista kävi 1 kuukauden (75/75) ja
6 kuukauden (72/72) seurantakäynnillä. 1 vuoden kohdalla käyntimyöntyvyys oli
kelpuutetuilla tutkittavilla 98,5 % (67/68).
89,7 %:lle (61/75) – 94,1 %:lle (64/75) (arvioitavasta mittarista riippuen) tutkittavista tehtiin
riittävä 1 vuoden kuvantaminen ulkopuolisen keskuslaboratorion arvion mukaan. Kaksi
tutkittavaa keskeytti tutkimuksen ennen 6 kuukauden seurantakäyntiä mutta 1 kuukauden
seurantakäynnin jälkeen, 1 tutkittava keskeytti tutkimuksen ennen 1 vuoden
seurantakäyntiä mutta 6 kuukauden seurantakäynnin jälkeen, 1 tutkittava kuoli ennen
6 kuukauden seurantakäyntiä mutta 1 kuukauden seurantakäynnin jälkeen, 2 tutkittavaa
kuoli ennen 1 vuoden seurantakäyntiä mutta 6 kuukauden seurantakäynnin jälkeen,
ja 1 konversio raportoitiin ennen 1 vuoden seurantakäyntiä mutta 6 kuukauden
seurantakäynnin jälkeen. Toimenpiteen aikaiseen kuolemaan johtavia konversioita ei ollut.
Yksi tutkittava katosi seurannasta 1 vuoden seurantakäyntijakson jälkeen. Tarkemmat
tiedot tutkittavien vastuuvelvollisuudesta ja seurannasta on esitetty taulukossa 3.
Taulukossa 3 ja jäljempänä tulevissa kohdissa mainitut luvut edustavat tutkittavia,
joiden tiedoista voitiin arvioida asiaan liittyviä parametreja.
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Taulukko 3: Tutkittavan ja kuvantamisen vastuuvelvollisuus 12 kuukauden seurantakäynnillä (Alto™-hoitoryhmä)
Kuvantamismyöntyvyys
TT

Röntgen
Riittävä
kuvantaminen
parametrin
arvioimiseksi
n (% kelpuutetuista)

Ei seuraavaa
käyntiä€

Tutkimuskeskus@

Keskuslab.
tarkastanut#

Koon kasvu
(keskuslab.
mukaan)

Endovuoto
(keskuslab.
mukaan)

Siirtymä
(keskuslab.
mukaan)

Aukipysyvyys
(keskuksen
mukaan)

Muu stenttilöydös

KS tai KES

Kuollut

Konversio

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

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

68
(90,7 %)

0

0

0

0

1 kk

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 kk

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 vuosi

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 %)

* Kelpuutettu seurantaan = tutkittavat, joilla seurantakäynti + myöhässä + väliin jäänyt käynti. Ei sisällä tapauksia, joiden seuranta on tekemättä, joilla ei vielä ole seuraavaa käyntiä, aiempia
kuolemantapauksia, konversioita tai seurannasta kadonneita (KS) tai keskeyttäneitä (KES).
† Tutkittavat, joille ei ole seurantakäyntiä mutta jotka eivät vielä ole seuraavalla jaksolla
† Tutkittavat, joille ei ole seurantakäyntiä ja jotka ovat parhaillaan seuraavalla jaksolla
¥ Tutkittavat, jotka ovat parhaillaan jaksolla mutta joiden tietoja ei ole vielä käytettävissä
€ Tutkittavat, jotka eivät vielä ole jaksolla
§ Nämä lukemat kuvastavat keskuslaboratorion määrittämää sellaisten tutkittavien määrää, joiden kuvantaminen on riittävää.
** Tämä yksittäinen tutkittava luokiteltiin myöhässä olevaksi, koska poistuminen tapahtui toimenpiteen jälkeisenä päivänä 455, minkä vuoksi katsottiin, että hänet lisättiin tutkimukseen
1 vuoden seurantajakson aikana. Koska seurantajaksoja yhden vuoden jälkeen ei ollut saatavana, tilaa ei luokitella väliin jääneeksi käynniksi.
@
Kullakin käyntijaksolla Tutkimuskeskus ja 4 Riittävä kuvantaminen -muuttujaa käyttävät Kelpuutetut-tutkittavien määrää nimittäjänä. Riittävän kuvantamisen tutkittavien määrä voi olla tietylle
muuttujalle suurempi tai pienempi kuin Tutkimuskeskus-tiheys, sillä viimeksi mainittu laski vain vaaditun tyyppiset kuvat (varjoaine-TT tai ei-varjoaine-TT + dupleksiultraääni).
Esimerkkinä: tutkimuskeskus ei tee TT-kuvausta mutta tekee silti ultraäänikuvauksen. Tätä ei katsottu tutkimuskeskuksen kelpuutetuksi kuvantamiskäynniksi, joten sitä ei laskettu mukaan
Tutkimus-sarakkeeseen. Saatavana voi kuitenkin silti olla riittäviä tietoja joillekin muuttujille, kuten säkin koolle, joten kuva laskettiin mukaan sarakkeisiin, joissa arvioitavia tietoja kerättiin.
#
Keskuslab. tarkastanut -sarake edustaa keskuslaboratorioiden tarkastamien TT-/UÄ-kuvien määrää ja käyttää Tutkimuskeskus-sarakkeen riittävien kuvien määrää nimittäjänä.
Joskus keskuslaboratorio tarkasti enemmän kuvia kuin mitä tutkimuskeskuksen ottamia kelpuutettuja kuvia oli.
$
Yhdelle tutkittavalle kirjattiin tehdyn vain ultraäänikuvaus, ei TT-kuvausta, 1 vuoden kohdalla (keskuslaboratorio tarkasti ultraäänikuvan). Tutkimuskeskus ei kirjannut toisen tutkittavan
varjoaine-TT-kuvausta tietojoukkoon, vaikka keskuslaboratorio arvioi ei-varjoaine-TT-kuvauksen. Prosenttiosuus on yli 100 % 1 vuoden käynnin kohdalla, koska kahden tutkittavan
kuvaustyyppi ei ollut vaadittu, mutta heidät sisällytettiin keskuslaboratorion tarkastamiin.
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Konversio +
kuollut

Jaksolla, seuranta
tekemättä¥

75

Murtuma

Väliin jäänyt
käynti‡

75

Keskuslab.
tarkastanut

Myöhässä
(mennyt) †

Toimenpide

Käynti

Seurattavat
tutkittavat

Tapahtumat ennen
seuraavaa aikaväliä

Kelpuutettu
seurantaan*

Riittävä kuvantaminen parametrin
arvioimiseksi
n (% kelpuutetuista) §

6.2.2 Tutkimuksen demografiset tiedot
Tutkittavien demografisia tietoja kuvaavien lähtötilanteen tietojen yhteenveto on
taulukossa 4. Useimmat (93 % (70/75)) tutkimukseen otetut tutkittavat olivat
miespuolisia ja ikääntyneitä (keski-ikä: 73 vuotta). Rodullisesti/etnisesti 77 % (58/75)
tutkittavista oli valkoisia/ei-latinalaisamerikkalaisia, 15 % (11/75) tuntemattomia/
ei-latinalaisamerikkalaisia, 1 % (1/75) valkoisia/latinalaisamerikkalaisia ja 1 % (1/75)
mustia tai afrikkalaisamerikkalaisia / ei-latinalaisamerikkalaisia.
Taulukko 4: Tutkittavien demografiset tiedot
Muuttuja

Tilasto

Alto™-hoitoryhmä

N

75

Ikä (vuosia)

Keski ±
keskihaj.

73 ± 7

Laskettu painoindeksi (BMI), (kg/m2)

Keski ±
keskihaj.

30 ± 7

Mies

% (n/N)

93 % (70/75)

Nainen

% (n/N)

7 % (5/75)

Valkoinen/ei-latinalaisamerikkalainen

% (n/N)

77 % (58/75)

Valkoinen/latinalaisamerikkalainen

% (n/N)

1 % (1/75)

Musta tai afrikkalaisamerikkalainen /
ei-latinalaisamerikkalainen

% (n/N)

1 % (1/75)

Tuntematon/ei-latinalaisamerikkalainen

% (n/N)

15 % (11/75)

Tuntematon/latinalaisamerikkalainen

% (n/N)

1 % (1/75)

Tuntematon/tuntematon

% (n/N)

4 % (3/75)

Sukupuoli

Rotu/etnisyys

26

6.2.3 Lähtötilanteen anamneesi
Lähtötilanteen anamneesitietojen yhteenveto on taulukossa 5. Tutkittavat, joilla oli
AAA-potilailla tyypillisesti esiintyviä komorbiditeetteja, yleisimmin hypertensiota,
83 % (62/75), hyperlipidemiaa, 76 % (57/75) ja jotka ovat tupakoineet, 75 % (56/75).
Tutkittavat jaettiin riskiluokkiin American Society of Anesthesiologyn (ASA) kriteerien
mukaan; useimmat heistä olivat ASA-luokissa III ja IV, 93 % (70/75).
Taulukko 5: Tutkittavan anamneesi
Alto™-hoitoryhmä
% (n/N)

Muuttuja

ASA-luokka

1/2

5 (7 %)

3/4

70 (93 %)

Kardiovaskulaarinen tausta

72/75 (96 %)

Sepelvaltimotauti

35/75 (47 %)

Läppävika

11/75 (15 %)

Angina pectoris tai tuntemuksia rinnassa

5/75 (7 %)

Kardiomyopatia

3/75 (4 %)

Sydämen kongestiivinen vajaatoiminta

6/75 (8 %)

Sydäninfarkti

11/75 (15 %)

Rytmihäiriö

17/75 (23 %)

Hypertensio

62/75 (83 %)

Hypotensio

0 (0 %)

Hyperlipidemia

57/75 (76 %)

Ääreissuonisairaus-, halvaus- ja aneurysmatausta
Ääreissuonisairaus

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

Kaulavaltimotauti

6/75 (8 %)

Ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA)

4/75 (5 %)

Halvaus

0 (0 %)

Aneurysman perheanamneesi

9/75 (12 %)

Keuhkojen anamneesi

71/75 (95 %)

Tupakointi (nykyinen)

15/75 (20 %)

Tupakointi (aiempi)

56/75 (75 %)

COPD

27/75 (36 %)

Maha-suolikanavan, urogenitaalinen, lisääntymiselimien
anamneesi
Munuaisinsuffisienssi

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

Umpirauhaset

31/75 (41 %)

Diabetes (tyyppi II)

22/75 (29 %)

Hematologiset

9/75 (12 %)

Anemia

5/75 (7 %)

Psykososiaaliset

11/75 (15 %)
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Alto™-hoitoryhmä
% (n/N)

Muuttuja
Depressio

7/75 (9 %)

Alkoholi

3/75 (4 %)

Muu merkitsevä anamneesi

26/75 (35 %)

6.2.4 Verisuonten ominaisuudet lähtötilanteessa
Vain kuvantamispalvelu raportoi lähtötilanteen tiedot. Taulukossa 6 ovat
tutkimuspopulaation verisuonten ominaisuudet lähtötilanteessa.
Kaikki tähän tutkimukseen otetut tutkittavat täyttivät sisäänottokriteerit
kuvantamispalvelun TT-mittausten perusteella. AAA:n keskihalkaisija oli 51,7 mm ja
proksimaalisen kaulan keskipituus 27,9 mm. Ulomman lonkkavaltimon halkaisijat olivat
8,2 ± 1,7 mm vasemmalla ja 8,1 ± 1,5 mm oikealla.
Taulukko 6: Verisuonten ominaisuudet
N

Alto™hoitoryhmä*

75

23,1 ± 18,7

Väh. (mm)

75

25,0 ± 2,3

Enint. (mm)

75

26,6 ± 2,4

Keskiarvo (mm)

75

25,9 ± 2,3

Väh. (mm)

75

21,8 ± 2,5

Enint. (mm)

75

23,2 ± 2,6

Keskiarvo (mm)

75

22,5 ± 2,5

Väh. (mm)

75

21,8 ± 2,3

Enint. (mm)

75

23,0 ± 2,7

Keskiarvo (mm)

75

22,4 ± 2,4

75

0,0 ± 7,2

Väh. (mm)

75

21,8 ± 2,5

Enint. (mm)

75

23,4 ± 2,8

Keskiarvo (mm)

75

22,6 ± 2,5

75

51,7 ± 6,6

< 40 mm#

4

5%

≥ 40, < 50 mm

23

31 %

≥ 50, < 60 mm

40

53 %

≥ 60 mm

8

11 %

Väh. (mm)

74

20,1 ± 5,1

Enint. (mm)

74

26,2 ± 6,7

Viereisen normaalin aorttasegmentin poikittaismitta (mm)

27

22,7 ± 4,1

Kaulan pituus (mm)

75

27,9 ± 13,7

Muuttuja

Tilasto

Jukstarenaalinen kulma (°)

Aortan halkaisija, alempi munuaisvaltimo - 35 mm 1

Aortan halkaisija, alempi munuaisvaltimo (tai aiottu sijainti)

Aortan halkaisija, alempi munuaisvaltimo + 7 mm
Muutos alemmasta munuaisvaltimosta alempaan
munuaisvaltimoon +7 (%)
Aortan halkaisija, alempi munuaisvaltimo + 10 mm

Säkin enimmäishalkaisija (mm)

Natiivi haarauma
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N

Alto™hoitoryhmä*

75

182,5 ± 24,7

75

181,2 ± 21,0

75

110,9 ± 13,1

Väh. (mm)

75

15,8 ± 3,8

Enint. (mm)

75

17,1 ± 4,0

Keskiarvo (mm)

75

16,5 ± 3,9

Väh. (mm)

75

7,6 ± 1,6

Enint. (mm)

75

8,7 ± 1,6

Keskiarvo (mm)

75

8,1 ± 1,5

Väh. (mm)

75

15,1 ± 3,0

Enint. (mm)

75

16,4 ± 3,3

Keskiarvo (mm)

75

15,8 ± 3,1

Väh. (mm)

75

7,6 ± 1,9

Enint. (mm)

75

8,7 ± 1,6

Keskiarvo (mm)

75

8,2 ± 1,7

Vasemman distaalisen lonkkavaltimon sijoitusalue (mm)

75

49,1 ± 18,7

Oikean distaalisen lonkkavaltimon sijoitusalue (mm)

75

50,1 ± 20,7

Ympärysmitasta kalkkiutunut 0 %

14

19 %

Ympärysmitasta kalkkiutunut < 25 %

49

65 %

Ympärysmitasta kalkkiutunut 25–50 %

11

15 %

Ympärysmitasta kalkkiutunut > 50 %

1

1%

Ympärysmitasta 0 % trombia

27

36 %

Ympärysmitasta < 25 % trombia

16

21 %

Ympärysmitasta 25–50 % trombia

18

24 %

Ympärysmitasta > 50 % trombia

14

19 %

Muuttuja

Tilasto

Etäisyys distaalisimmasta munuaisvaltimosta ylimpään
sisempään lonkkavaltimoon (mm)
Etäisyys distaalisimmasta munuaisvaltimosta ylimpään
sisempään oikeaan lonkkavaltimoon (mm)
Alemmasta munuaisvaltimosta aortan haaraumaan (mm)

Oikean distaalisen lonkkavaltimon halkaisija

Oikean ulomman lonkkavaltimon halkaisija

Vasemman distaalisen lonkkavaltimon halkaisija

Vasemman ulomman lonkkavaltimon halkaisija

SIR:n

kalkkiutumisaste2

SIR:n trombiaste2

*Tulokset

esitetään muodossa keski ± keskihaj. (väh., enint.) [ka] tai % kokonaisvasteista.
Tutkimukseen otettiin 4 potilasta, joilla AAA:n halkaisija oli < 40 mm. Kaikki nämä neljä potilasta otettiin
tutkimukseen version A mukaisesti (versiossa A tämä ei ollut sisäänotto-/poissulkurikkomus). Tämän jälkeen
tutkimussuunnitelmaa muutettiin versiossa B, jossa tutkimukseen ei voinut ottaa tutkittavia, joilla AAA:n halkaisija oli
< 40 mm. Tutkimukseen ei otettu muita tutkittavia, joilla AAA:n halkaisija oli < 40 mm tämän korjauksen jakeluun
saannin jälkeen.
1 Tutkimuskeskuksen kuvantamisessa saadut tiedot
2 Proksimaalisen kaulan kalkkiutumis- ja trombipisteytys: Tiivisterenkaan kohdesijainnin poikkileikkausalueella
olevan kalkin ja/tai trombin määrä (IR+4–IR+10).
#

6.2.5 Implantoidut/käytetyt laitteet
Implantointitoimenpiteessä 75 tutkittavalle implantoitiin yhteensä 75 aortan runkoa,
155 lonkkavaltimohaaraa ja 7 lonkkavaltimojatketta. Tämän laitteen rakenne edellyttää
vähintään yhden aortan rungon ja kahden lonkkavaltimohaaran implantointia. Laitteen
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pituuden lisäämiseen voidaan käyttää lisälonkkavaltimohaaroja ja -jatkeita käyttöaiheen
mukaan. Neljällä tutkittavalla oli bilateraaliset haarajatkeet. Neljällä tutkittavalla oli
unilateraaliset haarajatkeet (kolmella vasemmalla puolella ja yhdellä oikealla).
Seitsemää lonkkavaltimojatketta käytettiin, ja 5 lonkkavaltimohaaraa käytettiin jatkeina.
Yhdellä tutkittavalla oli pallolla laajennettava stentti, joka implantoitiin päivänä 48 tyypin
Ia endovuodon hoitoa varten.
Yhteenveto implantoiduista Alto™-osista on taulukossa 7. Yhteenveto kullekin
tutkittavalle implantoiduista Alto™-laitteista on taulukossa 8.
Taulukko 7: Yhteenveto implantoiduista Alto™-osista
Alto™-osat

Alto™-hoitoryhmä % (n/N)

Aortan runko

100 % (75/75)

Ipsilateraalinen haara

100 % (75/75)

Kontralateraalinen haara

100 % (75/75)

Lonkkavaltimojatke

9,3 % (7/75)

Ipsi-/kontrahaara jatkeena

7,0 % (5/75)

Kolmelle tutkittavalle tehtiin indeksitoimenpiteessä koiliembolisaatio: kahdelle
tutkittavalle koilit asetettiin vasempaan munuaisen lisävaltimoon ja yhdelle sisempään
lonkka-/alavatsan valtimoon. Yksi itselaajeneva stentti asetettiin ulompaan
lonkkavaltimoon stenoosin ja dissekaation vuoksi.
Käytetyt laitteet koon mukaan on esitetty jäljempänä taulukossa 8. Implantoitiin
yhteensä 75 aortan runkoa, 155 lonkkavaltimohaaraa ja 7 lonkkavaltimojatketta.
Taulukko 8: Implantoitujen laitteiden kokojakauma
Laitetyyppi

Halkaisija
(mm)

Alto™-hoitoryhmä
% (n⁄N)

Aortan runko
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)

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)

Lonkkavaltimohaara
N=155*

Lonkkavaltimojatke
N=7
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Laitetyyppi

Halkaisija
(mm)

Alto™-hoitoryhmä
% (n⁄N)

16

14,3 % (1/7)

18

57,1 % (4/7)

22

14,3 % (1/7)

28

14,3 % (1/7)

* Viittä lonkkavaltimohaaraa käytettiin jatkeina.

Vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmän aortan rungon pituus oli 80 mm, lonkkavaltimohaaroja oli saatavana 5 pituutta (80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm ja 160 mm) ja
lonkkavaltimojatkeen pituus oli 45 mm, kuten kohdassa 9 (Toimitustapa) on kuvattu
6.2.6 Akuutit toimenpidetiedot
Seuraavat toissijaiset kliinisen tutkimuslaitoksen päätetapahtumat kerättiin ja
esitetään taulukossa 9. Bilateraali perkutaani suoniyhteys saatiin aikaan 90,7 %:lla
(68/75) tutkittavia, ja 33,3 % (25/75) tutkittavista ei tarvinnut yleisanestesiaa.
Suonensisäinen toimenpide kesti keskimäärin 90 minuuttia, verenhukka oli vähäinen
(keskiarvo: 52,5 ml) ja tarvittava sairaalassaoloaika oli lyhyt (keskiarvo: 1,3 päivää).
26,7 % tutkittavista (20/75) otettiin tehohoitoon. Tehohoitoon otettujen tutkittavien
tehohoitojakson keskipituus oli 0,9 päivää. Keskimääräinen läpivalaisun kesto oli
20 minuuttia. Tekninen onnistuminen (laitteen onnistunut sisäänvienti, laukaisu ja
poisto) saavutettiin 100 %:ssa tapauksia.
Taulukko 9: Toimenpidetiedot

Tilasto*

Alto™hoitoryhmä

N

75

Mediaani

90

Väh., enint.

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

Mediaani

52,5

Väh., enint.

10, 1000

N

75

Mediaani

1,3

Väh., enint.

0,2, 20,2

N

20

Mediaani

0,9

Väh., enint.

0,6, 1,3

Muuttuja
Toimenpideaika yhteensä (min)

Arvioitu verenhukka toimenpiteessä (ml)

Sairaalassaoloaika (päivää)

Tehohoitojakson pituus (tehohoitoon otetuilla
tutkittavilla, päivinä)
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Tilasto*

Alto™hoitoryhmä

N

75

Yleistä

% (n/N)

66,7 % (50/75)

Puudutus

% (n/N)

1,3 % (1/75)

Puudutus ja jatkuva sedaatio

% (n/N)

32,0 % (24/75)

N

50

Mediaani

147

Väh., enint.

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)

Tilasto*

Alto™hoitoryhmä

N

75

Mediaani

20

Väh., enint.

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)

N

75

Perkutaaninen

% (n/N)

94,7 % (71/75)

Preparointi

% (n/N)

5,3 % (4/75)

% (n/N)

100 % (75/75)

Muuttuja
Anestesian tyyppi

Anestesian kokonaiskesto (min)

Muuttuja
Läpivalaisun kesto (min)

Aortan rungon sisäänvienti

Tekninen

onnistuminen@

* Tulokset esitetään muodossa mediaani (väh., enint.) tai % kokonaisvasteista.
@
Tekninen onnistuminen on määritetty seuraavasti:
•

•

onnistunut sisäänvienti, joka määritettiin mahdollisuutena viedä implantti sisään aiottuun sijaintiin ilman
tarvetta odottamattomalle, vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmän ulkopuolista apulaitetta käyttämällä
tehdylle sisäänvientiin liittyvälle korjaustoimenpiteelle
onnistunut ja tarkka laukaisu, joka määritettiin seuraavasti:
o
suonensisäisen stenttigraftin laukaisu suunniteltuun sijaintiin
o

•

suonensisäisen stenttigraftin aukipysyvyys, ei laitteen vääntymiä (kuten taipumiset, stentin
eversio, väärä laukaisu, väärin kohdistettu laukaisu), jotka edellyttäisivät lisälaitteen
suunnittelematonta sijoitusta suonensisäisen stenttigraftin sisään

sisäänvientijärjestelmän onnistunut poisveto ilman tarvetta odottamattomalle poisvetämiseen liittyvälle
korjaustoimenpiteelle.

32

Yksi tutkittava vietti sairaalassa 20,2 päivää. Tämä tutkittava otettiin sairaalaan päivää
ennen aikataulun mukaista AAA:n korjausta kaatumisen vuoksi. Tutkittavalla oli
kaatumisesta johtuvia komplikaatioita ja hänet pidettiin sairaalassa. Tutkittavalle tehtiin
toimenpide sairaalassaolon päivänä 15. Tutkittava oli 73-vuotias mies, jolla oli
hypertensio, hyperlipidemia, sairaalloinen ylipaino, diabetes, ääreissuonisairaus ja ASA
III ja joka tupakoi ja jolle tehtiin Alto™-stenttigraftijärjestelmän onnistunut implantointi
aortan 65,6 mm:n infrarenaaliseen aneurysmaan. Toimenpiteen aikana tutkittava
menetti 1 L:n verta sisäänvientivaikeuksien vuoksi; niiden seurauksena siirryttiin
kirurgiseen preparointiin ja tutkittavalle annettiin 2 yksikköä punasolutiivistettä.
Vaikeasta toimenpidettä edeltävästä tilanteesta huolimatta toimenpiteen jälkeen ei
ilmennyt komplikaatioita, ja tutkittava kotiutettiin hyväkuntoisena toimenpiteen jälkeisenä
päivänä 5. Sekä tutkimuskeskus että CEC arvioi, että tapahtuma ei liittynyt laitteeseen.
Tutkittava osallistui onnistuneesti tutkimuksen seurantakäynnille ja poistui tutkimuksesta
1 vuoden seurantakäynnin jälkeen.
6.2.7 Tutkimustulokset: Turvallisuuteen liittyvät
6.2.7.1 Merkittävät haittatapahtumat (MAE:t) 365 päivän aikana
Toissijaiset turvallisuuden päätetapahtumat ja yksittäiset osat 1 vuoden aikana. MAE:iden
esiintyvyys 365 päivän aikana (taulukko 10) Alto™-laitteella hoidetuilla tutkittavilla oli
10,7 % (8/75). Yhdelläkään tutkittavalla ei ilmennyt useita tapahtumia. Kolmella
tutkittavalla oli suolen iskemia toimenpiteen jälkeisenä päivänä 1, 5 tai 5. Kaikkien
kolme suolen iskemiatapauksen katsottiin liittyvän toimenpiteeseen, ei laitteeseen.
CEC:n mukaan kahdella tutkittavista oli anatomisia tekijöitä, jotka ovat voineet tehdä
heistä alttiit näille tapahtumille. Yksi tutkittava, jolla suolen iskemia ilmeni, ei tarvinnut
hoitoa. Yksi tutkittava tarvitsi kolonoskopian ja kirkkaista nesteistä koostuvan dieetin.
Yhdelle tutkittavalle yritettiin tehdä SMA:n (ylemmän suolilievevaltimon) pallolaajennus,
mutta sitä ei viety loppuun katetrien suprarenaalisten kiinnikkeiden läheisyydessä
esiintyneiden sisäänvientivaikeuksien vuoksi ja 18 mm:n painegradientin havaitsemisen
vuoksi. Tutkittavan oireet hälvenivät sittemmin. Kaikki kolme tutkittavaa, joilla suolen
iskemiaa ilmeni, suorittivat tutkimuksen onnistuneesti loppuun 1 vuoden kuluttua.
Yksi tutkittava menetti toimenpiteen vuoksi verta yli 1 000 ml toimenpiteen jälkeisenä
päivänä 0. Kliinisten tapahtumien komitea (CEC) katsoi tämän liittyvän toimenpiteeseen
eikä laitteeseen. Tutkimuksessa raportoitiin kolme kuolemantapausta. Yksi tutkittava
kuoli toimenpiteen jälkeisenä päivänä 97 tuntemattomasta syystä. Yksi tutkittava kuoli
toimenpiteen jälkeisenä päivänä 225 keuhkosyöpään, ja toinen tutkittava menehtyi
toimenpiteen jälkeisenä päivänä 248 raajavamman komplikaatioihin. Kaikkien kolmen
kuolemantapauksen katsottiin olevan toimenpiteeseen tai laitteeseen liittymättömiä.
Yksi tutkittava sai sydäninfarktin (joka ei johtanut kuolemaan) toimenpiteen jälkeisenä
päivänä 225. Tämän tapahtuman katsottiin olevan laitteeseen tai toimenpiteeseen
liittymätön. Tutkittava suoritti tutkimuksen loppuun. Paralyysi-, munuaisten
vajaatoiminta-, hengitysvaje- tai halvaustapauksia ei raportoitu.

33

Taulukko 10: MAE-määrät 365 päivässä
≤ 30 päivää

31 päivää – 1 vuosi

Yhteensä vuonna 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)

Sydäninfarkti

0%

1,3 % (1/75)

1,3 % (1/75)

Paralyysi (parapareesi pois lukien)

0%

0%

0%

Munuaisten vajaatoiminta
(munuaisinsuffisienssi pois lukien)

0%

0%

0%

Hengitysvaje

0%

0%

0%

Halvaus (TIA pois lukien)

0%

0%

0%

1,3 % (1/75)

0%

1,3 % (1/75)

Merkittävät haittatapahtumat
Tutkittavat, joilla ≥ 1 MAE
Kuolemantapauksia
Suolen iskemia

Toimenpiteen aikainen verenhukka
≥ 1000 cm3

6.2.7.2 Kaikista syistä johtuva kuolleisuus 365 päivän aikana
Taulukoissa 11–12 on kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden tulokset. Kaikista syistä
johtuva kuolleisuus 365 päivän aikana hoidon jälkeen oli 4,0 % (3/75). Kaikki kolme
kuolemantapausta sattuivat yli 30 päivää toimenpiteen jälkeen, päivinä 97, 225 ja 248.
Kuolemat johtuivat tuntemattomasta syystä (päivä 97), keuhkosyövästä (päivä 225) ja
raajavamman komplikaatioista (päivä 248). CEC katsoi kaikkien kuolemien olevan
laitteeseen ja toimenpiteeseen liittymättömiä. Kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden
arvioitiin puuttuvan täysin (100 %) 30 päivän kohdalla ja 98,7-prosenttisesti 180 päivän
kohdalla ja 95,9-prosenttisesti 365 päivän kohdalla. Tutkimuksessa ei ollut AAA:han
liittyviä kuolemia 365 päivän aikana.
Taulukko 11: Kaikista syistä johtuva kuolleisuus 365 päivän aikana
Muuttuja
Kuolema (kaikista syistä)

≤ 30 päivää

31–365 päivää

0–365 päivää

0%

4,0 % (3/75)

4,0 % (3/75)
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Taulukko 12: Kaikista syistä johtuvan kuolleisuus puuttuminen 365 päivän aikana: Kaplan–Meier-arvio
Muuttuja

Hoito 30 päivään saakka

31–180 päivää

181–365 päivää

Vaarassa oleva määrä1

75

75

73

Tapahtumien määrä2

0

1

2

Sensuroitujen määrä3

0

1
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Kaplan–Meier-arvio4

100

98,7

95,9

0

1,3

2,3

Keskivirhe

1 Vaarassa olevien tutkittavien määrä jakson alussa
2 Kaikki aikavälin tapahtumat
3 Tutkittavat sensuroidaan kulloisenakin toimenpiteen jälkeisenä päivänä tietojen rajaamispäivänä, jos he ovat jo päättäneet
tutkimuksen, poistuneet tai eivät tule seurantakäynnille
4 Arvio aikavälin lopussa

6.2.8 Tutkimustulokset: Tehokkuus
6.2.8.1 Hoidon onnistuminen
Ensisijainen saavutettu päätetapahtuma on ennalta määritetty suorituskykytavoite
80 %. Aneurysman onnistuneen hoidon prosenttiluku 1 vuonna oli 95,1 % (58/61)
(taulukko 13). Yksipuolinen Clopper-Pearsonin 95 %:n luottamusväli koostettiin
tutkimuksessa nähdylle onnistumisasteelle. Vertaamalla tämän luottamusvälin alarajaa
suoritustavoitteeseen arvioitiin nollahypoteesia, että odotettu hoidon onnistumisaste
oli enintään 80 %. Nollahypoteesi hylättiin 90 %:n alarajan vuoksi, eli data tuki
vaihtoehtoista hypoteesiä (hoidon onnistuminen oli yli 80 %).
Taulukko 13: Ensisijainen päätetapahtuma: hoidon onnistuminen
Muuttuja

Alto™-hoitoryhmä
% (n⁄N)

Alempi yksipuolinen
95 %:n luottamusväli*

Kohteen
suorituskykytavoite

Tutkimuksen
päätetapahtuma

Hoidon onnistuminen

95,1 % (58/61)

87,8 %

80 %

MET

* Täsmälleen (Clopper-Pearsonin) luottamusväli

Koska 14 tutkittavaa 75:stä otettiin tutkimukseen mutta heiltä puuttui tarvittavia tietoja
ensisijaisen päätetapahtuman arvioimiseksi, tehtiin post-hoc-sensitiviteettianalyysi
ensisijaisen päätetapahtuman Kaplan–Meier-arvion laskemiseksi. Ensisijaisen
päätetapahtuman Kaplan-Meier-arvio osoittaa, että epäonnistumisen välttäminen oli
96,8-prosenttista 1 vuoden kohdalla, mikä on verrattavissa ennalta määritettyyn
ensisijaisen analyysin havaintoon 95,1 %.
Ensisijainen päätetapahtuma on yhdistelmä toimenpiteen teknistä onnistumista ja
repeämien, konversion, stenoosin edellyttämien sekundaari-interventioiden, tukoksen,
tromboembolisen tapahtuman, stentin murtumisen tai taipumisen välttäminen
1 vuoden ajan sekä kuvauslöydösten välttäminen 12 kuukauden kuvausjakson aikana
(säkin > 5 mm:n laajeneminen, stentin > 10 mm:n siirtyminen 1 vuonna, ja tyypin
I tai III endovuodot). Kolme tutkittavaa ei suoriutunut jäljempänä määritetystä
päätetapahtumasta (taulukko 14). Yhdelle tutkittavalle tehtiin konversio avokorjaukseen
implantoinnin jälkeisenä päivänä 273 laiteinfektion vuoksi. Lisäksi yhdellä tutkittavalla
kirjattiin aneurysman laajentuneen (5,9 mm) 1 vuoden kuvantamisjaksolla. CEC katsoi,
että tälle tutkittavalle tyypin II endovuodon muodostuminen on todennäköistä. Lisäksi
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yhdellä tutkittavalla oli tyypin IA endovuoto 30 päivän seurantakäynnillä, joka sitten
korjattiin pallolla laajennettavalla stentillä toimenpiteen jälkeisenä päivänä 48. CEC
katsoi tapahtuvan liittyvän laitteeseen. Tutkittava suoritti tutkimuksen onnistuneesti.
Tyypin IA endovuotojen Kaplan–Meier-arviota käsitellään erikseen.
Taulukko 14: Hoidon onnistuminen 1 vuoden aikana
Hoitotulos

Tulos

Vertain

(n=61)
Tutkittavat, joilla hoito onnistui

58 (95,1 %)

Tutkittavat, joilla hoito epäonnistui

3 (4,9 %)

Toimenpiteen tekninen
epäonnistuminen

0 (0,0 %)

Aneurysman repeäminen

0 (0,0 %)

Konversio avokorjaukseen

1 (1,6 %)

Sekundaari-interventiot

0 (0,0 %)

Aneurysmasäkin laajeneminen

1 (1,6 %)

Kliinisesti merkitsevä siirtyminen

0 (0,0 %)

endovuoto*

1 (1,6 %)

Tyypin III endovuoto

0 (0,0 %)

Tyypin I

80 %

*Yhdellä tutkittavalla oli tyypin Ia endovuoto 30 päivän seurantakäynnillä, joka sitten hoidettiin ja
korjattiin pallolla laajennettavalla stentillä (sekundaari-interventio) toimenpiteen jälkeisenä päivänä 48.

6.2.8.2 Tekninen onnistuminen
Teknistä onnistumista on kuvattu taulukossa 15. Tekninen onnistuminen saavutettiin
100 %:lla (75/75) potilaista, eikä teknistä onnistumista estävää sisäänviennin aikaista
laitteen toimintahäiriötä (esim. polymeerivuotoa) ilmennyt yhdessäkään tapauksessa.
Taulukko 15: Tehokkuuspäätetapahtuma: Teknisen onnistumisen aste
Tekninen onnistuminen

100 % (75/75)

Onnistunut sisäänvienti*

100 % (75/75)

Onnistunut laukaisu**

100 % (75/75)

Onnistunut poisveto#

100 % (75/75)

* Onnistunut sisäänvienti, joka määritettiin mahdollisuutena viedä implantti sisään aiottuun
sijaintiin ilman tarvetta odottamattomalle, vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmän ulkopuolista
apulaitetta käyttämällä tehdylle sisäänvientiin liittyvälle korjaustoimenpiteelle
**Onnistunut ja tarkka laukaisu, joka määritettiin seuraavasti:
o suonensisäisen stenttigraftin laukaisu suunniteltuun sijaintiin
o suonensisäisen stenttigraftin aukipysyvyys, ei laitteen vääntymiä (kuten taipumiset, stentin
eversio, väärä laukaisu, väärin kohdistettu laukaisu), jotka edellyttäisivät lisälaitteen
suunnittelematonta sijoitusta suonensisäisen stenttigraftin sisään
# Sisäänvientijärjestelmän onnistunut poisveto ilman tarvetta odottamattomalle poisvetämiseen
liittyvälle korjaustoimenpiteelle.
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6.2.8.3 Laitteen eheys
Stenttigrafin eheys arvioitiin keskuslaboratoriossa käyttämällä vatsan alueen
röntgenkuvauksia säännönmukaisen aikataulun seurantakäynneillä. Kaikki murtuneet
stentit ja muut stenttigraftin eheyttä vaarantavat ongelmat raportoitiin. Stenttigraftin
eheyden arvioinnin lähtökohtana käytettiin kotiutuspäivän tai 1 kuukauden vatsan
alueen röntgenkuvaa. Stenttigraftin eheyden menetyksen esiintymistiheys laskettiin
sellaisten tutkittavien määränä, joilla stenttigraftin eheys menetettiin, jaettuna sellaisten
tutkittavien määrällä, joilla oli tehty riittävä kuvantaminen päätetapahtuman
arvioimiseksi. Keskuslaboratorio ei raportoinut laitteen murtumia tai muita stenttigraftin
eheyden vaarantavia ongelmia missään vaiheessa.
6.2.8.4 Siirtyminen
Siirtyminen määritettiin todisteeksi stenttigraftin proksimaalisesta tai distaalisesta
liikkumisesta > 10 mm suhteessa kiinteisiin anatomisiin maamerkkeihin. Spiraali-TTkuvia käytetään siirtymisen määrittämiseen säännönmukaisesti aikataulutetuilla
seurantakäynneillä. Lähtötilanteen arvioinnissa käytetään 1 kuukauden kuvaa.
Tutkimussuunnitelmassa siirtymiselle annettua määritelmää täyttäviä stentin liikkeitä
ei ollut. Suurin raportoitu liike oli 7 mm yhdellä tutkittavalla. Tälle tutkittavalle ei tehty
sekundaari-interventiota siirtymisen vuoksi tutkimuksen aikana.
6.2.8.5 Endovuoto
Keskuslaboratorio arvioi endovuodot ja ne määriteltiin suonensisäisen graftin luumenin
ulkopuolella mutta aneurysmasäkin sisällä olevaksi jatkuvaksi veren virtaukseksi ja
voidaan luokitella seuraavasti:
• Tyyppi I – puutteellinen sulku joko proksimaalisella tai distaalisella sulkualueella
o Tyyppi IA – puutteellinen sulku proksimaalisella sulkualueella
o Tyyppi IB – puutteellinen sulku distaalisella sulkualueella
• Tyyppi II – veren takaisinvirtaus lannevaltimoista, alemmasta suolilievevaltimosta tai
muista kollateraalisuonista aneurysmasäkkiin
• Tyyppi III – materiaalin reikien tai repeämien, osan irtoamisen tai graftin hajoamisen
aiheuttama vuoto
• Tyyppi IIIA – junktionaalinen vuoto tai osan irtoaminen
• Tyyppi IIIB -– graftin keskellä oleva reikä
• Tyyppi IV – veren virtaus ehyen materiaalin läpi
• Tuntematon endovuoto – endovuoto on, mutta tyyppiä ei voida arvioida
Endovuotojen puuttumismäärät koko tutkimuksen keston ajan arvioitiin Kaplan–Meierin
menetelmällä. Tämä vastaa tutkittavia, jotka katosivat seurannasta tai joille ei muuten
voinut tehdä varjoaine-TT-kuvausta 1 vuoden aikana. 12 kuukauden kohdalla
61 potilaalla oli endovuotojen arvioimiseen käytettäviä kuvia. Tyypin Ia endovuotojen
puuttumismäärä 6 kuukauden ja 1 vuoden kohdalla oli 98,7 % (taulukko 16), sillä
yhdellä tutkittavalla raportoitiin tyypin Ia endovuoto. Tyypin Ia endovuoto raportoitiin
1 kuukauden seurantakäynnillä ja hoidettiin toimenpiteen jälkeen päivänä 48 pallolla
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laajennettavalla stentillä (BES). Tyypin Ia endovuoto korjattiin, eikä tutkittavalta
raportoitu aneurysman laajenemista. Tämän tapahtuman katsottiin liittyvän laitteeseen.
Tyypin II endovuotojen puuttumismäärä 6 kuukauden ja 1 vuoden kohdalla oli 53,3 % ja
51,7 %. Raportoitiin vain yhdestä aneurysmasäkin laajenemisesta, jonka CEC katsoi
todennäköisesti johtuvan tyypin II endovuodosta. Tutkittava poistui tutkimuksesta ilman
AAA-sekundaari-interventiota.
Tyypin II endovuotojen korkean määrän vuoksi ELEVATE-tutkimuksessa analysoitiin
tyypin II endovuotoihin vaikuttavien tekijöiden määrittämiseksi. Lähtötilanteen
demografisia tietoja, anamneesia ja lähtötason anatomisia mittauksia arvioitiin
käyttämällä logistista regressiomallia. Kaikkien lähtötilanteen komorbiditeettien
joukossa tupakointi oli merkitsevä negatiivinen ennustava muuttuja (suojaava)
tyypin II endovuodoille (odds-suhde: 0,12, luottamusväli 95 % 0,026–0,602).
Tuntemattomien endovuotojen puuttumismäärä 6 kuukauden ja 1 vuoden kohdalla
oli 96,0 % ja 94,3 %. CEC ei arvioinut tuntemattomia endovuotoja.
Tutkimuksessa ei havaittu 1 vuoden aikana tyypin Ib, III tai IV endovuotoja.
Taulukko 16: Endovuotojen (EV) Kaplan–Meier-arviot
Kaplan–Meier-arviot
Ei tyypin IA EV:tä
Ei tyypin II EV:tä
Ei tuntemattoman tyypin EV:tä

6 kuukautta
98,7 %
53,3 %
96,0 %

12 kuukautta
98,7 %
51,7 %
94,3 %

6.2.8.6 AAA:n laajentuminen
Aneurysman laajenemiseksi määritettiin yli 5 mm:n (halkaisija) kasvu aneurysman
koossa. Spiraali-TT-kuvia käytettiin aneurysman laajenemisen määrittämiseen
säännönmukaisesti aikataulutetuilla seurantakäynneillä. Lähtötilanteen arvioinnissa
käytetään 1 kuukauden kuvaa. Yksi kuvantamisen keskuslaboratorion tunnistama
aneurysman halkaisijan laajeneminen (taulukko 17) raportoitiin 1 vuoden aikana
hoidon jälkeen (1,6 %, 1/61). Tutkimuskeskus kirjasi tämän haittatapahtumaksi
6 kuukauden seurantakäynnillä. CEC katsoi aneurysman laajenemisen todennäköisesti
johtuvan tyypin II endovuodosta. Tämä tapahtuma katsottiin myös vakavaksi,
toimenpiteeseen liittyväksi ja laitteeseen liittymättömäksi. Tutkittava poistui
tutkimuksesta onnistuneesti ilman aneurysman laajenemisen hoitoon tähtääviä
sekundaari-interventioita.
Taulukko 17: Keskuslaboratorion raportoimat säkin halkaisijan muutokset 12 kuukauden aikana
Säkin halkaisija
käynnillä

Säkin halkaisijan muutos 1 kuukaudesta

Aika

N

Säkin
halkaisija (mm)

N*

Pieneni
(> 5 mm)

Vakaa
(±5 mm)

Kasvoi
(> 5 mm)

Ei kasvua

Seulonta

75

51,7 ± 6,6

–

–

–

–

–

1 kk

74

51,1 ± 7,0

–

–

–

–

–

6 kuukautta

72

49,6 ± 7,3

69

7 (10,1 %)

62 (89,9 %)

0 (0,0 %)

69 (100,0 %)

12 kuukautta

64

49,0 ± 8,3

61

13 (21,3 %)

47 (77,0 %)

1 (1,6 %)

60 (98,4 %)

*Tämä määrä edustaa tutkittavien määrää sekä säkin halkaisijan muutosten havaitsemiseksi tehdyssä 1 kuukauden
TT-kuvauksessa ja myöhemmin tehdyssä seuranta-TT-kuvauksessa.
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6.2.8.7 Stenttigraftin aukipysyvyys
Aukipysyvyys määritettiin laitteen tai natiivisuonen täydellisen tukoksen (100 %)
puuttumiseksi. Aukipysyvyys voi olla joko laitteen sisäistä (laitteen aukipysyvyys) tai
natiivisuonessa laitteen ulkopuolella (suonen aukipysyvyys). Tromboosi määritettiin
laitteen tai natiivisuonen täydelliseksi tukokseksi (100 %). Tromboosi voi olla joko
laitteen sisäistä (laitteen tromboosi) tai natiivisuonessa laitteen ulkopuolella (suonen
tromboosi). Stenoosi määritettiin veren virtausluumenin kapenemaksi, joka oli pienempi
kuin täysi tukos. Stenoosi voi olla joko laitteen sisäistä (laitteen stenoosi) tai
natiivisuonessa laitteen ulkopuolella (suonen stenoosi). Aukipysyvyys, tromboosi ja
stenoosi voidaan todentaa seuraavasti: TT, verisuonikuvaus, ultraääni tai muu
kuvausmodaliteetti tai patologinen analyysi sekä tutkimuskeskuksen tutkimusta varten
tekemä arvio. Tutkimuskeskukset eivät raportoineet aukipysyvyyteen liittyvistä
ongelmista missään vaiheessa.
6.2.8.8 Tromboemboliset tapahtumat
Tromboembolisiksi tapahtumiksi määritettiin syvä laskimotromboosi, keuhkoembolia,
embolinen halvaus ja raajan iskemia stenttigraftin tukoksen tai tromboosin yhteydessä.
Tutkimuskeskukset eivät raportoineet sekundaari-interventiota vaativia tromboembolisia
tapahtumia missään vaiheessa.
6.2.8.9 Konversio avokorjaukseen 12 kuukauden aikana
Konversioaste (taulukot 18–19) 365 päivän aikana hoidon jälkeen oli 1,3 % (1/75).
Konversiolta välttymisaste oli 98,6 % 1 vuoden aikana. Yhden tutkittavan hoidossa
tehtiin konversio avokorjaukseen 273 päivää implantoinnin jälkeen stenttigraftin
infektion vuoksi. Konversio onnistui ja tutkittavan infektio hoidettiin.
Taulukko 18: Konversiot leikkauksiin 365 päivän aikana
Muuttuja

≤ 30 päivää

31–365 päivää

0–365 päivää

0

1,3 % (1/75)

1,3 % (1/75)

Konversio

Taulukko 19: Konversiolta leikkauksiin välttyminen 365 päivän aikana: Kaplan–Meier-arvio
Muuttuja

Hoito 30 päivään saakka

31–180 päivää

181–365 päivää

Vaarassa oleva määrä1

75

75

73

Tapahtumien määrä2

0

0

1

Sensuroitujen määrä3

0

2
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Kaplan–Meier-arvio4

100

100

98,6

0

0

1,4

Keskivirhe

1 Vaarassa olevien tutkittavien määrä jakson alussa
2 Kaikki aikavälin tapahtumat
3 Tutkittavat sensuroidaan kulloisenakin toimenpiteen jälkeisenä päivänä tietojen rajaamispäivänä,
jos he ovat jo päättäneet tutkimuksen, poistuneet tai eivät tule seurantakäynnille
4 Arvio aikavälin lopussa
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6.2.8.10 Sekundaari-interventiot
Yhteensä 3 AAA:han liittyvää sekundaaritoimenpidettä tehtiin 2 (2,7 %) tutkittavalle: toisella
tutkittavalla oli tyypin 1A endovuoto ja hänelle tehtiin pallolaajennus ja asennettiin paljas
metallistentti toimenpiteen jälkeisenä päivänä 48, millä endovuoto saatiin onnistuneesti
hoidettua. CEC katsoi tämän liittyvän laitteeseen ja toimenpiteeseen. Toisella tutkittavalla oli
laiteinfektio, ja hänen hoidossaan tehtiin konversio avokorjaukseen toimenpiteen jälkeisenä
päivänä 273. CEC katsoi tämän liittyvän laitteeseen mutta ei toimenpiteeseen. AAA:han liittyvät
sekundaaritoimenpiteet on kuvattu taulukossa 20.
Taulukko 20: AAA:han liittyvät sekundaaritoimenpiteet 365 päivän aikana
Sekundaari-interventio
Tutkittavat yhteensä
Endovuoto IA
Pallolaajennus
Paljas pallolla laajennettava metallistentti
Laiteinfektio
Konversio avokorjaukseen

≤ 30 päivää
(N=75)
0
0
0
0
0
0

31–365 päivää 0–365 päivää (vuosi 1)
(N=75)
(N=75)
2 (2,7 %)
2 (2,7 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)

7. Potilaan valinta ja hoito
7.1.

Hoidon yksilöllistäminen

Lääkärien tulee yhdessä kunkin potilaan kanssa päättää, sopiiko vatsan Alto™stenttigraftijärjestelmä potilaan aneurysman hoitoon sen perusteella, täyttääkö potilas
käyttöindikaatioissa määritetyt kriteerit, mukaan lukien seuraavat:
• riittävä lonkka-/reisivaltimon suoniyhteys, joka on yhteensopiva
suoniyhteystekniikoiden (reisivaltimon preparointi tai perkutaaninen), -laitteiden
ja/tai -lisävarusteiden kanssa
• proksimaalinen aortan sijoitusalue tiivisterenkaalle 7 mm alemman munuaisvaltimon
alapuolella
• aortan sulkualue, joka koostuu terveestä aortasta, määritelmä:
o
ei merkittäviä paksuudeltaan > 8 mm:n trombeja aortan ympärysmitan
missään kohdassa 7 mm alemman munuaisvaltimon alapuolelta mitattuna
o
ei merkittävää kalkkiutumista 7 mm alemman munuaisvaltimon alapuolelta
mitattuna
o
kartionmuotoisuus < 10 % mitattuna alemmasta munuaisvaltimosta aorttaan
7 mm alemman munuaisvaltimon alapuolelta
o
halkaisijaltaan vähintään 16 mm:n ja enintään 30 mm:n sisäseinämä 7 mm
alemman munuaisvaltimon alapuolelta mitattuna
o
aortan kulma ≤ 60 astetta
• distaalinen lonkkavaltimon sijoitusalue:
o
pituus vähintään 10 mm ja
o
halkaisijaltaan vähintään 8 mm:n ja enintään 25 mm:n sisäseinämä.
Lue lisätietoja kohdasta 2.
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Potilaan valinnassa huomioon otettavia seikkoja ovat esimerkiksi seuraavat:
•
•

potilaan ikä ja eliniänodote
komorbiditeetit (esim. sydämen, keuhkojen tai munuaisten vajaatoiminta ennen
leikkausta, sairaalloinen ylipaino)
potilaan morfologinen sopivuus suonensisäiseen korjaukseen
potilaan sopivuus korjaukseen avoleikkauksena
yleisen, alueellisen tai paikallisanestesian sieto.

•
•
•
7.2.

Vatsan Alto™-stenttigraftin koon määrittäminen

Vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmän koko on valittava potilaan anatomian mukaisesti.
Oikean laitekoon valinta on lääkärin vastuulla. Laitteen kokovaihtoehdot on ilmoitettu
taulukossa 21.
Taulukko 21: Potilaskohtainen koon määritys
Aortan runko

Lonkkavaltimohaara/-jatke

Stenttigrafin
läpimitta, mm

Aortan
sisähalkaisija,
mm

Aorttasuonen
enimmäishalkaisija
ankkurien kohdalla,
mm (35 mm alimman
munuaisvaltimon
yläpuolella)

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

Stenttigrafin
läpimitta, mm

Lonkkavaltimon
sisähalkaisija,
mm

Aortan rungon osalta varmista aortan sisähalkaisija proksimaalisen tiivisterenkaan
kohdalta 7 mm alemman munuaisvaltimon alapuolelta. Varmista proksimaalisen stentin
riittävän suuri koko ankkurointisijaintiin.
HUOMIO: Vatsan Alto™-stenttigraftin oikean koon valinta on lääkärin vastuulla.
Tämän stenttigraftin koon valintaan sisältyy suositellun laitteen riittävän suuri
koko anatomisiin mittoihin ja se perustuu in vitro testitietoihin.
Laukaistun, implantoidun järjestelmän suositellun kokonaispituuden tulee ulottua juuri
distaalisesti alimmasta munuaisvaltimosta katsottuna juuri yhteisen lonkkavaltimon
haarauman yläpuolelle. Vahvista, että pituus alimmasta munuaisvaltimosta natiivin
aortan haaraumaan on > 80 mm; näin varmistat, että Alto™-grafti mahtuu potilaan
anatomiaan. Jos toimenpidettä edeltävät suunnittelumittaukset ovat epävarmoja,
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varmista, että kaikkia mahdollisia stenttigraftipituuksia ja -halkaisijoita on käytettävissä
toimenpiteen loppuun saattamiseen.
Tapauksen suunnitteluprosessin aikana Endologix voi konsultoida lääkäreitä
pyrkiessään määrittämään asianmukaisen stenttigraftin koon lääkärin tekemän,
potilaan anatomisiin mittauksiin pohjautuvan arvion perusteella. Edellä kuvatut hyödyt ja
riskit on otettava huomioon jokaisen potilaan hoidossa ennen vatsan Alto™stenttigraftijärjestelmän käyttöä.
8. Potilaiden neuvonta
Ennen hoitoa lääkärin tulee käydä potilaan kanssa läpi suonensisäisen laitteen ja
toimenpiteen riskit ja hyödyt, mukaan lukien seuraavat:
•
aneurysman korjauksen riskit ja hyödyt potilaan ikä ja eliniänodote huomioon ottaen
•
avoimen korjausleikkauksen riskit, hyödyt ja erot
•
suonensisäisen korjauksen riskit, hyödyt ja erot
•
aneurysman repeämisen riskit verrattuna Alto™-laitteella tehdyn suonensisäisen
korjauksen riskiin ja muihin suonensisäisiin graftijärjestelmiin
•
noninterventionaaliseen (lääkehoito) hoitoon liittyvät riskit.
•
Alto™-laitteella tehdyn suonensisäisen korjauksen pitkän aikavälin turvallisuutta ja
tehokkuutta ei ole määritetty
•
potilaan terveydentilan ja stenttigraftin toiminnan elinikäisen, säännöllisen
seurannan tärkeys
•
aneurysman korjaamiseksi voidaan joutua tekemään myöhemminkin
suonensisäinen tai avokorjaus leikkauksella
•
potilaita, joilla on tiettyjä kliinisiä löydöksiä (esim. endovuotoja, laajentuneita
aneurysmia) on seurattava tarkasti
•
merkit, joita havaittaessa on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon (mukaan
lukien haaran tukos, aneurysman laajentuminen tai repeäminen).
Endologix suosittelee, että lääkäri kertoo potilaalle kirjallisesti kaikki vatsan Alto™stenttigraftijärjestelmällä tehtyyn hoitoon liittyvät riskit. Lisätietoja laitteen implantoinnin
aikana ja jälkeen ilmenevistä riskeistä on kohdassa 5, Haittatapahtumat.
9.
Toimitustapa
Vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmä koostuu aortan rungon stenttigrafti/sisäänvientijärjestelmästä,
lonkkavaltimohaaraja
-jatkestenttigrafti/sisäänvientijärjestelmästä,
CustomSeal-pakkauksesta ja automaattisesta injektorista 2.
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9.1

Stenttigraftin koon määritys ja kokoonpanot

Stenttigrafteista on saatavana seuraavia kokoja ja kokoonpanoja (taulukot 22–24).
Taulukko 22: Aortan rungon Alto™-stenttigraftin koot
Stenttigrafin
Katetrin
Sisäänvientijärjestelmän
proksimaalinen
työpituus,
ulkoprofiili, F
läpimitta, mm
cm
20
60
15
23

Sisäholkin
sisähalkaisija, F
13

Katettu
stenttigraftin
pituus, mm
80

26
29
34
Taulukko 23: Ovation iX -lonkkavaltimohaaran koot
Stenttigrafin
Stenttigrafin
Katetrin
Sisäänvientiproksimaalinen
distaalinen
työpituus, järjestelmän
läpimitta, mm
läpimitta, mm
cm
ulkoprofiili, F
14

10
10
10

60

12

Sisäholkin
sisähalkaisija,
F
10

Katettu
stenttigraftin
pituus,
mm
80
100
120

10
10
12
12
12
12
12

140
160
80
100
120
140
160

14
14
14
14
14
16

80
100
120
140
160
80

13

11

16
16
16
16
18
18

100
120
140
160
80
100

18
18
18

120
140
160
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Stenttigrafin
proksimaalinen
läpimitta, mm

Stenttigrafin
distaalinen
läpimitta, mm

Katetrin
työpituus,
cm

Sisäänvientijärjestelmän
ulkoprofiili, F

Sisäholkin
sisähalkaisija,
F

14

12

15

13

22
22
22
22
22
28
28
28
28
28

Katettu
stenttigraftin
pituus,
mm
80
100
120
140
160
80
100
120
140
160

Taulukko 24: Ovation iX -lonkkavaltimojatkeen koot
Stenttigraftin
Katetrin
Sisäänvientiproksimaaliset &
työpituus, cm
järjestelmän
distaaliset läpimitat,
ulkoprofiili,
mm
F
10
60
12
12
14
16
18
22
28

Sisäholkin
sisähalkaisija,
F
10

13

11

14
15

12
13

Katettu
stenttigraftin
pituus, mm
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9.2
Steriiliystiedot
Stenttigraftit/sisäänvientijärjestelmät toimitetaan STERIILEINÄ ja pyrogeenittomina; ne
on käsitelty eteenioksidilla (EO). CustomSeal-pakkaus ja automaattinen injektori 2
toimitetaan STERIILEINÄ; ne on steriloitu elektronisäteilyllä. CustomSeal-pakkaus on
pyrogeeniton.
• Varmista, ettei toimitettaessa ole tapahtunut vaurioita, tarkastamalla laite ja pakkaus.
Laitetta ei saa käyttää, jos se on vaurioitunut tai jos steriili suojajärjestelmä on
vaurioitunut tai rikkoutunut.
• Ei saa käyttää merkintään painetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
• Säilytä viileässä ja kuivassa.
• Vain yhden potilaan käyttöön. Ei saa käyttää, käsitellä tai steriloida uudelleen.
Uudelleenkäyttö, -käsittely tai -sterilointi voi vaarantaa laitteen rakenteellisen eheyden
ja/tai johtaa laitevaurioon, josta voi seurata potilaan loukkaantuminen, sairastuminen
tai kuolema. Uudelleenkäyttö, -käsittely tai -sterilointi voi lisäksi aiheuttaa laitteen
kontaminoitumisvaaran ja/tai potilaan infektion, mukaan lukien muun muassa
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tartuntatautien siirtymisen potilaasta toiseen. Laitteen kontaminoituminen voi johtaa
potilaan loukkaantumiseen, sairastumiseen tai kuolemaan.
• Hävitä tuote ja pakkaus käytön jälkeen sairaalan, hallinnollisten ja/tai paikallishallinnon
käytäntöjen mukaisesti.
10.

Kliinisen käytön tiedot

10.1. Lääkärin koulutus
HUOMIO: Verisuonileikkaustiimin on aina oltava valmiudessa implantointi- tai
uusintatoimenpiteen aikana siltä varalta, että on tehtävä konversio korjaukseen
avoleikkauksena.
HUOMIO: Vatsan Alto-stenttigraftijärjestelmää saavat käyttää vain lääkärit ja
tiimit, jotka ovat saaneet koulutuksen suonensisäisistä interventiotekniikoista ja
tämän laitteen käytöstä.
Vatsan Alto-stenttigraftijärjestelmää käyttävien lääkäreiden suositellut tieto-/taitovaatimukset on kuvattu jäljempänä. Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta tai koon määrittämisestä, ota yhteys Endologixiin tämän oppaan takakannessa olevien yhteystietojen
avulla.
Seuraavassa ovat tämän laitteen käytön edellyttämät tietovaatimukset:
• vatsa-aortan aneurysman (AAA) luonnollisen historian, yleisten komorbiditeettien ja
AAA:n korjauksiin liittyvien komplikaatioiden tuntemus
• röntgenkuvien tulkinnan, laitteen valinnan ja koon määrittämisen tuntemus.
Monitieteellinen tiimi, jolla on yhteensä kokemusta seuraavista toimenpiteistä:
• reisivaltimon preparointi, valtimon ohitusleikkaus, arteriotomia ja korjaus
• perkutaanisen suoniyhteyden avaus- ja sulkutekniikat
• epäselektiiviset ja selektiiviset ohjainvaijeri- ja katetritekniikat
• läpivalaisu- ja angiografiakuvien tulkinta
• embolisaatio
• pallolaajennus
• suonensisäisen stentin sijoittaminen
• slingatekniikat
• röntgenvarjoaineen oikea käyttö
• säteilyaltistuksen minimointitekniikat
• potilaan seurannassa tarvittavien modaaliteettien tuntemus.
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10.2. Tarkastus ennen käyttöä
Varmista, ettei toimitettaessa ole tapahtunut vaurioita, tarkastamalla laite ja pakkaus.
Laitetta ei saa käyttää, jos se on vaurioitunut tai jos steriloinnin suojajärjestelmä on
vaurioitunut tai rikkoutunut. Jos vaurioita on tapahtunut, älä käytä tuotetta ja pyydä
palauttamisohjeet Endologix-edustajaltasi.

10.3. Tarvittavat materiaalit
Katso jäljempää taulukosta 25 vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmälle tarvittavat laitteet
ja apuvälineet.

Taulukko 25: Laitteet ja apuvälineet
Tarvittava laite
Sisäänvientijärjestelmään valmiiksi
ladattu vatsan Alto™-stenttigraftin
aortan runko

Apuväline
Valinnainen (integroidun reitinavausluumenin
käyttöön)
• ohjainvaijeri, ei-hydrofiilisesti pinnoitettu,
enintään 0,018 tuumaa, vaihtopituus
vaaditaan, kärjen on oltava yhteensopiva
slingan kanssa
• slinga
• sisäänvientiholkki, sisähalkaisija vähintään 5 F

Ovation iX -lonkkavaltimohaarat (2),
valmiiksi sisäänvientijärjestelmään
ladattuina
Ovation iX -lonkkavaltimojatkeet, valmiiksi
sisäänvientijärjestelmiin ladattuina
CustomSeal-pakkaus

CustomSeal-varapakkaus
ajastin tai kello

automaattinen injektori 2
Kuvantamislaitteet, joilla kaikki kuvat
voidaan tallentaa ja toistaa uudelleen
• Kuvaus- tai leikkaussalin pöytä, joka on
suunniteltu käytettäväksi C-varren
kanssa
• Läpivalaisulaitteisto
• Digitaalinen
subtraktioangiografialaitteisto (DSA)
• Asianmukaiset henkilönsuojaimet
läpivalaisua varten

Videotallennin
Tehosuutin lisävarusteineen

Angiografia- ja vaihtokatetrit
Riittävän kokoisten (0,035 tuuman
[0,89 mm] kanssa yhteensopivien) ja eri
pituisten katetrien valikoima
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Tarvittava laite

Apuväline

Ohjainvaijerit: Eri kokoisia lääkärin
mieltymysten mukaan, yhteensopivia
0,035 tuuman (0,89 mm) kanssa
Varjoaine
Heparinisoitu keittosuolaliuos ja
ruiskuja
Vakiosuositukset röntgenvarjoaineelle
vakavasti allergisten potilaiden
hoidosta (esim. nesteet, antihistamiinit,
kortikosteroidit, adrenaliini).
Vaskulaariset laitteet ja tarvikkeet

Endovaskulaariset tarvikkeet
• 3-tiehanat
• Tuohy-Borst-sovittimet
Valinnainen:
• sisäänvientiholkit, pituus < 35 cm
• valikoima oikean kokoisia (pallon halkaisija ja
pituus sekä varren pituus)
pallolaajennuspalloja:
- halkaisijaltaan 12 mm:n joustamattomia
palloja lonkkavaltimohaaran ja aortan rungon
liittymäkohdan pallolaajennukseen
- joustamattomia palloja hoitoon, distaalisen
lonkkavaltimon halkaisijaa vastaavaa kokoa
- joustavia ja joustamattomia palloja hoitoon,
aortan halkaisijaa vastaavaa kokoa.
- Huomautus: Joustamattomat pallot, joiden
kapeneva osa on pitkä tai olakkeet leveät,
eivät ehkä sovellu käyttöön tämän laitteen
kanssa.
• Valikoima eri kokoisia kaupallisesti saatavana
olevia stenttejä
• Embolisaatiolaitteita, kuten koileja

10.4. Magneettikuvauksen turvallisuustiedot
Ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa
Ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa
Vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmää koskevissa ei-kliinisissä testeissä laitteen on
osoitettu olevan ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa. Potilas, jolla on tämä
laite, voidaan kuvata turvallisesti seuraavissa olosuhteissa:
• staattinen magneettikenttä 1,5 T ja 3,0 T
• magneettikentän spatiaalinen gradientti enintään 4 000 gaussia/cm (40 T/m)
• MRI-järjestelmän ilmoittama suurin koko kehon keskimääräinen spesifinen
absorptionopeus (SAR) 2 W/kg (normaali toimintatila)
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Edellä määritellyissä kuvausolosuhteissa vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmän
odotetaan tuottavan enintään alle 2 ºC:n lämpötilannousun 15 minuutin jatkuvan
kuvauksen jälkeen.
Ei-kliinisissä testeissä laitteen aiheuttama kuva-artefakti ulottui noin 5 mm:n päähän
vatsan Alto™-stenttigraftijärjestelmästä gradienttikaikupulssisekvenssillä ja 3,0 T:n MRIjärjestelmällä kuvattaessa.
11.

Käyttöohjeet

11.1 Potilaan valmistelu
• Käytä yleisesti ottaen samanlaisia toimenpidettä edeltäviä vaiheita kuin AAA:n
vakiomallisessa avokorjauksessa: paasto, suolen valmistelu ja antibioottisuoja.
Valmistele potilas avokirurgiseen AAA-toimenpiteeseen ja suojaa hänet
leikkausliinoilla siltä varalta, että on tehtävä konversio avokorjaukseen.
• Suonensisäisen toimenpiteen aikana potilaalle käytettävä anestesiaprotokolla jätetään
implantoivan lääkärin ja anestesialääkärin harkintaan. Yleisanestesiaa tai alueellista
tai paikallista puudutusta yhdessä jatkuvan sedaation kanssa on onnistuneesti käytetty
suonensisäisten toimenpiteiden aikana.
• Vatsan Alto-stenttigraftijärjestelmän sijoittaminen verisuonistoon ja valtimon seinämän
sopivan vastuksen varmistaminen edellyttää asianmukaista toimenpiteen aikaista
kuvantamista. Käytä aina läpivalaisua ohjauksen, sisäänviennin, polymeerin
injektoinnin/kovetuksen
ja
vatsan
Alto-stenttigraftijärjestelmän
tarkkailuun
verisuonistossa.
11.2. Yleisiä implantointitoimenpidettä koskevia varotoimia
• Älä taivuta sisäänvientikatetreja. Se voi vahingoittaa sisäänvientikatetreja ja
stenttigrafteja.
• Implantointitoimenpiteen aikana on käytettävä systeemistä antikoagulaatiota sairaalan
ja lääkärin valitsemien käytäntöjen perusteella. Jos hepariini on vasta-aiheinen, on
harkittava vaihtoehtoista antikoagulanttia.
• Vähennä kontaminaatio- ja infektioriskiä minimoimalla sisäänvientikatetriin asetetun
stenttigraftin käsittelyä valmistelun ja sisäänviennin aikana.
• Älä jatka ohjainvaijerin tai sisäänvientikatetrin sisäänvientiä, jos tunnet vastusta, sillä
verisuoni tai sisäänvientikatetri voi vaurioitua. Lopeta ja selvitä vastuksen syy. Katso
lisätietoja Aortan rungon katetrin irrotus ja poisto -kohdasta.
• Stenttigraftin tahaton osittainen laukaiseminen tai siirtyminen voi edellyttää poisto- tai
korjausleikkausta.
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11.3. Implantointitoimenpide- ja laukaisuohjeet
11.3.1 Suoniyhteys
1 Luodaan bilateraalinen suoniyhteys käyttämällä vakiomuotoista
interventiotekniikkaa.
2 Aseta angiografiakatetri suprarenaalisesti kontralateraaliselta puolelta ja tee
tarvittaessa potilaan verisuoniston angiografinen arviointi.
3 Tunnista munuaisvaltimoiden referenssisijainnit.
4 Vie ipsilateraaliselta puolelta sisään 0,035 tuuman (0,89 mm:n) ohjainvaijeri ja
sijoita se asianmukaisesti.
11.3.2 Sisäänvientijärjestelmien valmistelu
1 Tarkista koko pakkaus steriilin suojajärjestelmän vaurioitumisen tai menettämisen
varalta. Jos havaitset vaurioita, vaihda toiseen laitteeseen.
2 Ota sisäänvientijärjestelmä steriilistä pakkauksestaan steriiliä tekniikkaa
käyttämällä ja aseta sisäänvientijärjestelmä steriilille alueelle.
3 Tarkasta sisäänvientijärjestelmä vaurioiden varalta. Vaihda laite, jos vaurioita on.
4 Huuhtele sisäänvientijärjestelmän holkkia heparinisoidulla keittosuolaliuoksella
holkin huuhteluportin kautta. Venttiilin tiivistettä voidaan kiristää pyörivällä
hemostaattiventtiilillä.
HUOMIO: Varmista aortan rungon osalta, ettei polymeeritäyttöputkessa
ole nestettä holkin huuhtelemisen jälkeen. Jos nestettä havaitaan, vaihda
aortan rungon stenttigraftin katetri.
5 Huuhtele ohjainvaijerin luumenia heparinisoidulla keittosuolaliuoksella
ohjainvaijerin kahvassa olevan huuhteluportin kautta.
6 Aseta sininen korkki reitinavausluumenin portin päälle.
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11.3.3 Aortan rungon sisäänvienti ja laukaisu
1 Poista sisäänvientiholkki ipsilateraalisesta suoniyhteyskohdasta (tarvittaessa).
2 Lataa aortan sisäänvientijärjestelmä ohjainvaijerin päälle.
3 Aktivoi sisäänvientiholkin ulkopinnan hydrofiilinen pinnoite pyyhkimällä pinta
varovasti heparinisoidulla keittosuolaliuoksella.
4 Aseta sisäänvientijärjestelmä siten, että holkin huuhteluportti ja upotetut nupit
ovat potilaan ipsilateraalista puolta kohti.
5 Jatkuvassa läpivalaisuohjauksessa vie sisäänvientijärjestelmä suonistoon ja vie
sitä eteenpäin, kunnes aortan rungon röntgenpositiiviset merkit ovat noin 1 cm
proksimaalisesti aiottuun sijoitusalueeseen nähden.
6 Suuntaa aortan runkoa lateraalisesti kiertämällä koko aortan rungon sisäänvientijärjestelmää, kunnes ohjainvaijerin kummallakin puolella olevat kaksi lyhyttä
sisäänvientijärjestelmän röntgenpositiivista merkkiä JA sisäänvientijärjestelmän
pitkä röntgenpositiivinen merkki ovat potilaan ipsilateraalista puolta kohti.
Ipsilateraalinen puoli
Pitkä merkki
Kaksi lyhyttä
kki

HUOMIO: Pyöritä koko sisäänvientijärjestelmää kokonaisuutena.
Älä pyöritä yksistään katetrin holkkia tai kahvaa. Vältä liiallista katetrin
manipulointia, jotta liitäntä sisäänvientijärjestelmään säilyy.
7 Vedä läpivalaisuohjauksessa sisäänvientijärjestelmän ulkoholkkia taaksepäin,
kunnes holkin takaisinvetonuppi osuu kahvaan.
8 Varmista, että aortan kehon röntgenpositiiviset merkit ovat juuri proksimaalisesti
sijoitusalueeseen nähden. Sijoita sisäänvientijärjestelmä tarvittaessa huolellisesti
uudelleen paikalleen.
9 Varmista, että sisäänvientijärjestelmän pitkä röntgenpositiivinen merkki osoittaa
edelleen potilaan ipsilateraaliselle puolelle. Kierrä tarvittaessa koko aortan
rungon sisäänvientijärjestelmää.
10 Laukaise proksimaalisen stentin ensimmäinen segmentti (keskimmäinen huippu):
käännä stentin ensimmäistä vapautusnuppia ¼ kierrosta vastapäivään ja vedä
sitten nuppia ja siihen kiinnitettyä vaijeria tasaisesti kahvasta.
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11 Irrota valkoinen korkki kahvassa olevasta pallon injektointiportista. Täytä pallo
tavallisella suolaliuoksen ja varjoaineen seoksella suhteessa 4:1. Noudata alla
olevassa kaaviossa suositeltuja täyttömääriä.
Tyhjennä integroitu pallo kokonaan vetämällä tyhjiö täyttöruiskusta.
Aortan rungon
Suositeltu integroidun
Integroidun pallon
stenttigraftin läpimitta
pallon täyttötilavuus
enimmäistäyttötilavuus
20 mm
7 ml
23 mm
5 ml
8 ml
26 mm
12 ml
29 mm
15 ml
10 ml
34 mm
19 ml
VAROITUS: Integroidun pallon liuoksen enimmäisvarjoainepitoisuus on
keittosuolaliuoksen ja varjoaineen seos suhteessa 4:1.
VAROITUS: Älä koskaan käytä ilmaa tai muita kaasuja integroidun pallon
täyttämiseen.
VAROITUS: Integroitu pallo suositellaan täyttämään käsin ruiskua
käyttämällä. Älä käytä integroidun pallon täyttämiseen painetäyttölaitetta.
VAROITUS: Älä täytä integroitua palloa suurimman täyttötilavuuden yli.
Pallo voi repeytyä. Ylitäyttö voi johtaa verisuonen seinämän
vahingoittumiseen ja/tai verisuonen repeämiseen tai stenttisiirteen
vaurioitumiseen.
VAROITUS: Tyhjennä integroitu pallo kokonaan ja varmista, että se on
ruiskun tyhjiövoiman alainen ennen katetrin asettamista.
12 Suuntaa C-varsi implantin röntgenpositiivisten merkkien suuntaamiseksi, jotta
näkymä on kohtisuora.
13 Aseta implantin röntgenpositiiviset merkit tarkasti lopulliselle proksimaaliselle
sijoitusalueelle. Varmista tarvittaessa varjoaineinjektioiden avulla implantin sijainti
suhteessa munuaisvaltimoihin.
14 Vedä angiografiakatetri pois proksimaalisesta stentistä.
15 Laukaise loput proksimaalisesta stentistä (proksimaalinen huippu): käännä toista
stentin vapautusnuppia ¼ kierrosta vastapäivään ja vedä sitten nuppia ja siihen
kiinnitettyä vaijeria tasaisesti kahvasta.
VAROITUS:
ÄLÄ
vedä
sisäänvientijärjestelmää
voimakkaasti,
kun
proksimaalinen stentti on laajennettu kokonaan, jotta polymeerin täyttöliitin ei
irtoaisi implantista vahingossa.
VAROITUS: ÄLÄ käytä reitinavausluumenia toimenpiteen tässä vaiheessa.
Reitinavausluumenin
käyttö
ennen
polymeeritäyttöä
voi
johtaa
polymeerivuotoon.
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11.3.4 Täyttöpolymeerin valmistelu
1 Aseta CustomSeal-pakkaus ja automaattinen injektori 2 steriilille alueelle steriiliä
tekniikkaa käyttämällä.
2 Avaa molemmat täyttöpakkauksen ruiskuventtiilit ja siirrä sisältö ruiskujen välillä
vähintään 20 täydellä keskeytymättömällä työnnöllä.
Huomautus: Varmista, että jokainen ruisku on vakiintunut, ennen kuin aloitat
20 täyttä keskeytymätöntä työntöä.
Siirrä sisältö vihreäjuovaiseen ruiskuun (täyttöruisku) alla mainittuun täyttöruiskun
vähimmäistilavuuteen ja sulje molemmat sulkuhanat. Poista repäisyliuska ja irrota
täyttöruisku.
Huomautus: Jos täyttöruiskusta tyhjennetään ilmaa tai täyttöpolymeeriä ennen
sulkuhanojen sulkemista, täyttöruiskussa on oltava vähintään seuraava määrä
täyttöpolymeeriä, jotta stenttigrafti täyttyy kokonaan.
Aortan rungon
Täyttöruiskun
stenttigraftin läpimitta
tilavuus
20 mm
≥ 7 ml
23 mm
≥ 8 ml
26 mm
≥ 9 ml
29 mm
≥ 11 ml
34 mm
≥ 13 ml
CustomSeal-pakkauksiin on merkitty polymeerin vähimmäismäärä, joka
ruiskussa on oltava kunkin stenttigraftikoon riittävään täyttämiseen.
Näitä vähimmäistilavuuksia on noudatettava, jotta injektoitavan täyttöpolymeerin
kokonaismäärää voidaan hallita ja määrää vähentää, mikäli ilmenisi
polymeerivuoto.
3 Katso kelloa tai käynnistä ajastin kun sekoitus on valmis.
VAROITUS: Jos sekoituksessa tai siirrossa tapahtuu virhe, hävitä
täyttöpolymeeri. Täyttöpolymeeri on injektoitava välittömästi sekoittamisen
jälkeen. Jos injektointi on viivästynyt vähintään 2 minuuttia CustomSealpakkausta käytettäessä, hävitä täyttöpolymeeri. Aloita sekoitus uudella
täyttöpakkauksella.
11.3.5 Täyttöpolymeerin injektointi
VAROITUS: ÄLÄ vedä sisäänvientijärjestelmää voimakkaasti, kun
proksimaalinen stentti on laajennettu kokonaan, jotta polymeerin täyttöliitin ei
irtoaisi implantista vahingossa. Ennenaikainen irtoaminen saattaa aiheuttaa
polymeerivuodon.
VAROITUS: Käytä aortan rungon stenttigraftin täyttämiseen vain automaattista
injektoria 2. Käsin injektointia ei saa käyttää, sillä se voi vaurioittaa implanttia.
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1 Poista avausliuska ja irrota täyttöruisku liitosputken liittimestä. Irrota ruisku
ruiskun tuesta. Irrota vihreä täyttökorkki katetrin kahvassa olevasta
täyttöpolymeerin injektointiportista.

CustomSeal-pakkaus

Aortan rungon sisäänvientikatetrin distaalipää

2 Kiinnitä täyttöruisku kahvan polymeerin injektointiporttiin.
3 Pidä täytetty ruisku vakaasti paikallaan ja työnnä automaattista injektoria 2
männän päälle; varmista, että automaattinen injektori 2 on ruiskun rungon
olakkeiden päällä. Lukitse automaattinen injektori 2 kiertämällä sitä 90 astetta
(kuuluu napsahdus). Täyttöpolymeeri alkaa täyttää aorttaa.
4 Vedä aortan rungon ohjainvaijerin kärki takaisin aortan runkoon nähden
distaalisesti olevan röntgenpositiivisen merkin kohdalle.
5 Tarkkaile graftin täyttymistä röntgenpositiivisella täyttöpolymeerillä ajoittain
läpivalaisussa.
HUOMIO: Huolehdi, että aortan rungon stenttigraftiin ei kohdistu jännitettä.
Näin varmistetaan stenttigraftin mukautuminen natiivianatomiaan.
VAROITUS: Jotta stenttigrafti pääsee mukautumaan natiivianatomiaan,
varmista, että erikoisjäykkä vaijeri ei ole aortan rungon sisällä
täyttöpolymeerin injektoinnin aikana.
VAROITUS: Tarkkaile täyttöpolymeerin injektoinnin ja kovettumisen aikana
sisäänvientijärjestelmää ja/tai ruiskua tahattoman irtoamisen tai polymeerin
potilaaseen pääsyn/vuodon varalta. Hypotensio, merkittävä distaalisen
röntgenpositiivisen merkin liike ja/tai täyttöpolymeeriruiskun nopea
tyhjeneminen voivat olla merkkejä siitä, että täyttöpolymeeri ei täytä
stenttigraftia ja vuotaa potilaaseen. Jos näitä havaitaan, irrota automaattinen
injektori 2 heti täyttöpolymeeriruiskusta.
VAROITUS: Potilaita, joilla ilmenee yliherkkyysreaktioita (kuten vakava
allerginen reaktio ja/tai anafylaktoidireaktio), on hoidettava noudattamalla
vakiosuosituksia (esim. nesteet, antihistamiinit, kortikosteroidit, adrenaliini)
vakavasta röntgenvarjoaineallergiasta kärsivien potilaiden hoidosta.
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11.3.6 Kontralateraalisen haaran sisäänvienti ja laukaisu
1

Katso sisäänvientijärjestelmän valmisteluvaiheet kohdasta
Sisäänvientijärjestelmien valmistelu.

2

Kanyloi kontralateraalinen portti ohjainvaijerilla. Aortan rungon
sisäänvientijärjestelmän integroitua reitinavausluumenia voidaan käyttää
prosessia helpottamiseen käyttämällä enintään 0,018 tuuman ohjainvaijeria.
VAROITUS: Käytä reitinavausluumenia vasta täyttöpolymeerin
injektoinnin jälkeen. Reitinavausluumenin käyttö ennen polymeeritäyttöä
(ts. väärässä järjestyksessä) lisää polymeerivuodon vaaraa.
HUOMIO: Huolehdi, että aortan rungon stenttigraftiin ei kohdistu jännitettä
ennen integroidun reitinavausluumenin käyttöä tai sen käytön aikana.
Näin varmistetaan stenttigraftin mukautuminen natiivianatomiaan.
HUOMIO: Jos tunnet vastusta, kun vedät reitinavausohjainvaijeria ulos
ipsilateraaliselta puolelta, älä käytä liikaa voimaa. Reitinavausohjainvaijeri
poistetaan, kun aortan rungon katetri irrotetaan ja vedetään ulos.

HUOMIO: Vahvista aortan rungon kontralateraalisen haaran portin kanylointi
kontralateraalisen haaran oikean sijoittamisen varmistamiseksi.
3

Paikanna kontralateraalinen sisempi lonkkavaltimo kuvannustekniikoiden
avulla.

4

Varmista kontralateraaliselle puolelle valitun lonkkavaltimohaaran oikea koko
(halkaisija ja pituus).

5

Säilytä ohjainvaijerin asento ja poista angiografiakatetri ja sisäänvientiholkki
kontralateraalisesta suoniyhteyskohdasta (tarvittaessa).

6

Lataa lonkkavaltimohaaran sisäänvientijärjestelmä ohjainvaijerin päälle.
Varmista, että aortan rungon stenttigraftissa ei ole jännitystä ennen
lonkkavaltimohaaran asettamista aortan runkoon.

7

Vie lonkkavaltimohaaraa jatkuvassa läpivalaisuohjauksessa verisuonistoon,
kunnes lonkkavaltimohaaran proksimaaliset röntgenpositiiviset merkit ovat
aortan rungon 3. (3/4) ja 4. (1/2) renkaan välissä.
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8

Varmista, että lonkkavaltimohaaran proksimaaliset ja distaaliset röntgenpositiiviset merkit ovat asianmukaisissa paikoissa ja että lonkkavaltimohaara on
aortan rungon stenttigraftin kontralateraalisessa luumenissa. Pituudesta
riippumatta on käytettävä 35 mm:n kiinnitysaluetta (päällekkäisyyttä)
lonkkavaltimohaaran ja aortan rungon stenttigraftin välillä. Haluttu pituus
voidaan laskea kohdan 9.1 (Stenttigraftin koon määritys ja kokoonpanot)
taulukon 23 (Ovation iX -lonkkavaltimohaaran koot) avulla. Mitattu etäisyys
alimmasta munuaisvaltimon aukosta alavatsan valtimoon on hoidettavissa
oleva kokonaispituus. Jos aortan rungon kattama pituus lisätään valitun
lonkkavaltimohaaran kattamaan pituuteen ja vähennetään päällekkäisyys
(35 mm), saadaan laitteen kattama kokonaispituus. Laitteen kattama
kokonaispituus ei saa olla suurempi kuin hoidettavissa oleva kokonaispituus.

9

Vedä holkkia takaisin, jotta lonkkavaltimohaara laukeaa, pitämällä samalla
katetrin kahvaa paikallaan.

10 Säilytä holkin asento ja vedä katetrin kahvaa pois niin, että nokkakartio asettuu
sisäänvientijärjestelmän ulkoholkin päähän.
11 Integroidun holkin käyttäminen: Pidä ohjainvaijeri paikallaan ja siirrä koko
sisäänvientijärjestelmä haluttuun sijaintiin. Poista katetri ulkoholkista vetämällä
kahvaa taaksepäin. Kierrä tarvittaessa hemostaattista venttiiliä hemostaasin
ylläpitämiseksi.
Vaihtoehtoisesti voit poistaa koko sisäänvientijärjestelmän suonistosta.
11.3.7 Aortan rungon katetrin irrotus ja poisto
1

Irrota automaattinen injektori 2 ruiskusta vähintään 14 minuuttia polymeerin
sekoittamisen jälkeen hillitsemällä automaattisen injektorin 2 voimaa pitämällä
siitä tiukasti, kun se irtoaa ruiskun olakkeista.
VAROITUS: Älä irrota sisäänvientijärjestelmää ennen määritettyä irrottamisaikaa (14 minuuttia), jotta täyttöpolymeeri ei pääse vapautumaan.
HUOMIO: Mikäli potilaan ruumiinlämpö on alle 35 °C, tällöin ennen
irrottamista saattaa olla tarpeen odottaa yksi minuutti jokaista astetta
kohti, joka menee alle 35 °C:n.
HUOMAUTUS: Mikäli irrotus tehdään ennen suositeltua vähimmäisaikaa ja
potilaan ruumiinlämpö on alhainen, seurauksena voi olla polymeerivuoto.

2

Vie aortan rungon ohjainvaijeria takaisin sisään.

3

Integroidulla pallolla voidaan parantaa tiivisterenkaan vastusta verisuonen
seinämään seuraavasti:
Aseta integroidun pallon röntgenpositiiviset merkit läpivalaisussa aortan rungon
ensisijaiseen tiivisterenkaaseen nähden proksimaalisesti ja toissijaiseen
renkaaseen nähden distaalisesti.
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Täytä integroitu pallo tavallisella suolaliuoksen ja varjoaineen seoksella
suhteessa 4:1. Noudata alla olevassa kaaviossa suositeltuja täyttömääriä.
Tyhjennä integroitu pallo kokonaan vetämällä tyhjiö täyttöruiskusta.
Aortan rungon
stenttigraftin läpimitta
20 mm
23 mm
26 mm
29 mm
34 mm

Integroidun pallon
enimmäistäyttötilavuus
7 ml
8 ml
12 ml
15 ml
19 ml

VAROITUS: Integroidun pallon liuoksen varjoainepitoisuuden on oltava
enintään 4:1 suhteessa keittosuolaliuokseen.
VAROITUS: Älä koskaan käytä ilmaa tai muita kaasuja integroidun pallon
täyttämiseen.
VAROITUS: Integroitu pallo suositellaan täyttämään käsin ruiskua
käyttämällä. Älä käytä integroidun pallon täyttämiseen painetäyttölaitetta.
VAROITUS: Älä täytä integroitua palloa suurimman täyttötilavuuden yli.
Pallo voi repeytyä. Ylitäyttö voi johtaa verisuonen seinämän
vahingoittumiseen ja/tai verisuonen repeämiseen tai stenttisiirteen
vaurioitumiseen.
VAROITUS: Tyhjennä integroitu pallo kokonaan ja varmista, että se on
ruiskun tyhjiövoiman alainen ennen katetrin asettamista.
VAROITUS: Pidä integroitu pallo graftin sisäpuolella. Integroidun pallon
täyttäminen graftin ulkopuolella voi johtaa suonen vaurioitumiseen tai
repeämiseen.
HUOMIO: Tarkkaile pallon muokkausta ja täyttöä koko ajan läpivalaisussa.
HUOMIO: Jos pallon paine häviää ja/tai pallo repeää, tyhjennä pallo ja
jatka katetrin irrotusta ja poisvetämistä.
HUOMIO: Pallon täyttöä ei suositella tehtäväksi ennen kuin 14 minuuttia
on kulunut lopullisen polymeerin sekoittamisen jälkeen. Tiivisterengas
voi vahingoittua, mikäli pallolaajennus tehdään ennen kuin 14 minuutin
määräaika on kulunut.
4

Vapauta katetri aortan rungosta: käännä graftin vapautusnuppia (kolmas)
¼ kierrosta vastapäivään ja vedä sitten nuppia ja siihen kiinnitettyä vaijeria
tasaisesti kahvasta.

5

Poista sisäkatetri varovasti läpivalaisussa. Ohjainvaijerin luumenin
röntgenpositiivisen merkin pitäisi siirtyä kauemmas stenttigraftista.
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VAROITUS: Jos katetrin irrottamisen aikana ilmenee vastusta, LOPETA.
Varmista, että katetri on vapautettu aortan rungosta graftin vapautusnupin
avulla (kolmas vapautusnuppi). Jos katetrin poisto on edelleen vaikeaa,
varmista, ettei katetri tartu suprarenaaliseen stenttiin. Varmistuksen
jälkeen integroitua holkkia voi käyttää tukena aortan rungon
vakauttamiseen.
Jos nokkakartion takaisinvedossa tuntuu vastusta, tue ipsilateraalisen
haaran ensimmäistä rengasta aortan rungon holkilla. Ennen nokkakartion
kosketusta holkin kärkeen vedä holkkia taaksepäin 2 cm siten, että
täyttöportti ei jää puristuksiin holkissa/nokkakartiossa.
6

Säilytä ohjainvaijerin asento ja vedä holkkia hieman ja sitten sijoita nokkakartio
uudestaan sisäänvientijärjestelmän ulkoholkin päähän vetämällä katetrin
kahvaa. Katetrin kiertäminen voi riittää vastuksen poistoon.

7

Integroidun holkin käyttäminen: Pidä ohjainvaijeri paikallaan ja siirrä koko
sisäänvientijärjestelmä haluttuun sijaintiin. Poista katetri ulkoholkista vetämällä
kahvaa taaksepäin. Kierrä tarvittaessa hemostaattista venttiiliä hemostaasin
ylläpitämiseksi.
Vaihtoehtoisesti voit poistaa koko sisäänvientijärjestelmän suonistosta.

11.3.8 Ipsilateraalisen haaran sisäänvienti ja laukaisu
1 Katso sisäänvientijärjestelmän valmisteluvaiheet kohdasta
Sisäänvientijärjestelmien valmistelu.
2 Noudata ipsilateraalisen haaran laukaisussa edellä kohdassa Kontralateraalisen
haaran sisäänvienti ja laukaisu kuvattuja toimenpidevaiheita.
11.3.9 Laukaisun viimeisteleminen
1 Varmista aneurysman poissulkeminen. Tee angiografia proksimaaliselta
sijoitusalueelta distaaliselle.
2 Vaikka sitä ei edellytetä implanttitoimenpiteen osana, oikean kokoisia
pallolaajennuspalloja (joiden halkaisija vastaa suonen kokoa) voidaan käyttää
parantamaan aneurysman poissulkua tai stenttigraftin luumenia.
VAROITUS: On tärkeää, että pallojen koko määritetään tarkasti eikä niitä
täytetä liikaa stenttigraftin sisällä. Noudata huolellisesti pallon valmistajan
tuotteen merkinnöissä kuvaamia täyttöparametreja.
• Valmistele pallokatetrit ja muut lisälaitteet käytettäväksi valmistajan
käyttöohjeiden mukaisesti.
• Lonkkavaltimohaaran/aortan rungon liittymäkohta: Liittymäkohta voidaan
laajentaa 12 mm:n joustamattomalla pallolla, joka on täytetty enintään 5 atm:n
paineeseen. Kissing-tekniikkaa voidaan käyttää tässä sijainnissa.
• Distaalinen lonkkavaltimo: tämä alue voidaan laajentaa käyttämällä
joustamatonta palloa, jonka halkaisija on sama kuin distaalisen lonkkavaltimon.
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VAROITUS: Älä laajenna lonkkavaltimohaaran/aortan rungon liittymäkohtaa
tai distaalista lonkkavaltimoa joustavalla pallolla.
Kun angiografiakatetri (jos on) on poistettu, proksimaalinen aortan runko voidaan
laajentaa ennen sisäänvientijärjestelmän poistamista joustavalla pallolla, jonka
halkaisija on sama kuin proksimaalisen aortan. Aortan rungossa saa käyttää
joustamatonta palloa vasta sen jälkeen, kun sisäänvientijärjestelmä on poistettu.
Aortan runkoa voidaan muovata pallon avulla enintään 40 minuutin kuluessa
CustomSeal-pakkauksen polymeeriseoksen valmistumisesta.
HUOMIO: Pallon täyttöä ei suositella tehtäväksi ennen kuin 14 minuuttia on
kulunut lopullisen polymeerin sekoittamisen jälkeen. Pallon täyttäminen
ennen 14 minuutin kulumista voi synnyttää painetta, joka vaurioittaa
tiivisterengasta, ja seurauksena voi olla polymeerivuoto.
3 Jos muita toimenpiteitä ei tarvita ja aneurysman poissulkeminen on varmistettu,
poista angiografiakatetri ja säilytä ohjainvaijerin asento. Jos lonkkavaltimoa on
laajennettava, jatka alla olevien Lonkkavaltimojatkeen sisäänvienti ja laukaisu
-ohjeiden mukaisesti.
4 Poista ohjainvaijerit ja sisäänvientiholkit. Sulje suoniyhteys.
11.3.10
Lonkkavaltimojatkeen sisäänvienti ja laukaisu
1 Kanyloi lonkkavaltimohaaran luumen (tarvittaessa) ohjainvaijerin avulla
käyttämällä lonkkavaltimohaaran distaalisessa päässä olevia röntgenpositiivisia
merkkejä ja vakiomallisia suonensisäisiä tekniikoita.
2 Määritä vaaditun jatkeen pituus. Jos se on enintään 20 mm, suositellaan suoran
distaalisen jatkeen käyttöä. Katso alla olevasta taulukosta distaalisten suorien
jatkeiden halkaisijat (lonkkavaltimojatkeiden koot, pituus 45 mm), joita
suositellaan käytettäväksi kunkin lonkkavaltimohaaran distaalisen halkaisijan
kanssa.
Lonkkavaltimojatkeen koko
(suora, pituus 45 mm)
10 12 14 16 18 22
28
10 X X X
12
X X X
14
X X X
Lonkkavaltimohaaran
16
X X X
distaalinen halkaisija
18
X X
X
22
X
X
28
X
Suurin sallittu jatke 20 mm
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3 Käytä lonkkavaltimohaaraa jatkeena käyttämällä apuna alla olevaa taulukkoa.
Valitse sopiva jatkeosan pituus lonkkavaltimohaaran distaalisen halkaisijan ja
vaaditun jatkepituuden perusteella.
Lonkkavaltimohaaran
distaalinen halkaisija
(mm)
10
12
14
16
18
22
28

Vaadittu
jatkepituus (mm)

Jatkeosan pituus
(mm)

Enintään 50
51–70
71–90
91–110
111–130
Enintään 10 *
11–20
21–40
41–60

80
100
120
140
160
80 *
100
120
140
160

61–80

* Jatkeen halkaisijan on oltava ≥ lonkkavaltimohaaran distaalinen halkaisija
4 Valmistele lonkkavaltimojatkeen sisäänvientijärjestelmä Sisäänvientijärjestelmien
valmistelu -kohdan mukaisesti.
5 Säilytä ohjainvaijerin asento ja poista angiografiakatetri ja sisäänvientiholkki
sisäänvientkohdasta (tarvittaessa).
6 Lataa lonkkavaltimojatkeen sisäänvientijärjestelmä ohjainvaijerin yli. Varmista,
että aortan rungon stenttigraftissa ei ole jännitystä ennen lonkkavaltimojatkeen
asettamista.
7 Vie sisäänvientijärjestelmää suonistoon, kunnes jatkeen distaalinen
röntgenpositiivinen merkki on kohdistettu distaalisen kohteen kanssa. Varmista
stenttigraftin oikea sijainti jatkuvassa läpivalaisuohjauksessa.
8 Varmista jatkeen oikea sijainti suhteessa lonkkavaltimohaaraan ja suonistoon.

9 Vedä holkkia takaisin, jotta stenttigrafti laukeaa, pitämällä samalla katetrin
kahvaa paikallaan.
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10 Säilytä ohjainvaijerin asento, vakauta holkki ja sijoita nokkakartio uudestaan
sisäänvientijärjestelmän ulkoholkin päähän vetämällä katetrin kahvaa.
11 Integroidun holkin käyttäminen: Pidä ohjainvaijeri paikallaan ja siirrä koko
sisäänvientijärjestelmä haluttuun sijaintiin. Poista katetri ulkoholkista vetämällä
kahvaa taaksepäin. Kierrä tarvittaessa hemostaattista venttiiliä hemostaasin
ylläpitämiseksi.
Vaihtoehtoisesti voit poistaa koko sisäänvientijärjestelmän suonistosta.
12 Vie sisään ja täytä sopivan kokoinen, joustamaton pallo päällekkäisyysalueella.
Noudata valmistajan suosittelemaa tapaa pallon koon valinnassa, valmistelussa
ja käytössä.
13 Vie angiografiakatetri takaisin ja etene suprarenaalisen aortan kohdalle.
Tee laukaisun viimeistelyn verisuonikuvaus yllä kuvatulla tavalla.
12.
Seurantakuvaussuositukset
Endologix suosittelee seuraavaa kuvausaikataulua (taulukko 26) vatsan Altostenttigraftijärjestelmällä hoidetuille potilaille. Asianmukaiset seurantakuvaukset ja
kuvausmodaliteetit kullekin potilaalle ovat lääkärin vastuulla.
Taulukko 26: Suositeltu potilaiden kuvausaikataulu

Ennen toimenpidettä (lähtötilanne)
Ennen kotiutusta
1 kk
6 kk
12 kk – vuosi (sen jälkeen vuosittain)

Varjoainetehosteinen
spiraali-TT*
X
X
X
X

Vatsan
röntgenit**
X
X
X
X

* Vatsa/lantio. Käytetään arvioitaessa graftien kiinnittymistä, vääntymistä ja suonen seinämän
vastusta proksimaalisissa ja distaalisissa kiinnityskohdissa, stenttigraftin siirtymistä, stenttigraftin
aukipysyvyyttä, AAA:n kokoa, haarasuonten tukkeutumista ja endovuotoa (mahdollinen lähde ja
tyyppi mukaan lukien).
** AP-, lateraali-, vasen viisto- ja oikea viisto -näkymät. Käytetään mahdollisen stenttimurtuman
arvioimiseen. Varmista, että koko laite on kuvassa laitteen arviointia varten.
Potilaita tulee muistuttaa suositellun seuranta-aikataulun noudattamisen tärkeydestä ensimmäisen
vuoden aikana ja sen jälkeen vuosittain. Joillekin potilaille säännöllisempi seuranta voi olla tarpeen
kliinisen arvioinnin perusteella.

12.1. Ei-varjoaine-TT
Potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta tai jotka ovat allergisia varjoaineelle, voidaan
harkita spiraali-TT-kuvausta ilman varjoainetta, jotta voidaan arvioida stenttigraftin
kiinnittymistä, vääntymistä ja suonen seinämän vastusta proksimaalisissa ja distaalisissa
kiinnityskohdissa, stenttigraftin siirtymistä, stenttigraftin aukipysyvyyttä sekä AAA:n kokoa
halkaisija- ja tilavuusmittauksin.
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12.2. Dupleksiultraääni
Potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta tai jotka ovat allergisia varjoaineelle, voidaan
harkita väridupleksiultraäänitutkimusta, jotta voidaan arvioida AAA:n halkaisijan kokoa,
endovuotoja ja stenttigraftin tukkeutumista ja stenoosia. Jos kalkkiutuneiden alueiden,
kiinnityskohtien tai aneurysmasäkin ulkoseinämän kuvantamisessa on ongelmia, voi olla
tarpeen käyttää TT-kuvausta ilman varjoainetta.

12.3. MRI tai MRA
Potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta eli munuaisinsuffisienssi, voidaan harkita
myös magneettiresonanssikuvausta tai verisuonikuvausta (MRI, MRA) laitoksissa, joilla
on alan asiantuntemusta. Stenttiin liittyviä artefakteja voi esiintyä, ja aneurysman
ulkoseinämän riittävä asianmukainen kuvantaminen AAA:n koon arvioimiseksi on
varmistettava huolellisesti. Tilavuusmittauksesta voi olla hyötyä, jos aneurysma ei ole
selvästi kutistumassa. Jos kalkkiutuneiden alueiden, kiinnityskohtien tai aneurysmasäkin
ulkoseinämän kuvantamisessa on ongelmia, voi olla tarpeen käyttää TT-kuvausta ilman
varjoainetta. Tarkkoja tietoja magneettikuvauksesta on kohdassa 10.4.
Endologix suosittelee varjoainetehosteisia TT-kuvaustietoja rekonstruktiota varten.
Vaatimukset on kuvattu taulukossa 27.
Potilaan on vältettävä liikkumista kuvauksen aikana. Vältä mahdollisuuksien mukaan
potilaan ulkoisten kohteiden kuvaamista kuva-alalla. Älä muuta potilaan asentoa, pöydän
korkeutta tai kuva-alaa kuvauksen aikana. Jos potilas liikkuu, toista tutkimus
kokonaisuudessaan.
Taulukko 27: Spiraali-TT:n vaatimukset

Vähimmäisprotokolla

Suuren tarkkuuden protokolla
(suositeltu)

Kuvaustila

Helikaali

Helikaali

Kuvausparametrit

110–140 kVp, enimmäismAs tai
170–400 mA, kuvausaika
0,5 s

110–140 kVp, enimmäis-mAs tai
170–400 mA, kuvausaika 0,5 s

Leikepaksuus

3 mm

0,625–2 mm

Leikeväli

3 mm

0,625–2 mm

Kierteen nousu

0,984:1

0,984:1

AAA:n ylempi
laajuus

2 cm sisusvaltimon
lähtökohdan yläpuolella

2 cm sisusvaltimon lähtökohdan
yläpuolella
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Vähimmäisprotokolla

Suuren tarkkuuden protokolla
(suositeltu)

AAA:n alempi
laajuus

Ennen toimenpidettä:
reisiluiden pieni
sarvennoinen
reisivaltimon haaraumien
mukaan ottamiseksi
Toimenpiteen jälkeen:
vähintään 2 cm
distaalisesti alimman
alavatsan valtimon
lähtökohtaan nähden

Ennen toimenpidettä: reisiluiden
pieni sarvennoinen reisivaltimon
haaraumien mukaan ottamiseksi
Toimenpiteen jälkeen: vähintään
2 cm distaalisesti alimman
alavatsan valtimon lähtökohtaan
nähden

Varjoaine

Vakio röntgenosaston
mukaan

Vakio röntgenosaston mukaan

Tilavuus

80 ml varjoainetta ja 40 ml
keittosuolaliuoshuuhtelu
tai varjoaineen
vakiotilavuus ja
keittosuolaliuoshuuhtelu
röntgenosaston mukaan

80 ml varjoainetta ja 40 ml
keittosuolaliuoshuuhtelu tai
varjoaineen vakiotilavuus ja
keittosuolaliuoshuuhtelu
röntgenosaston mukaan

Nopeus

4 ml/s

4 ml/s

Kuvausviive

ROI – kynnysarvo 90–
100 HU aortassa

ROI – kynnysarvo 90–100 HU
aortassa

Kuva-ala

Suuri keho

Suuri keho

Rekonstruktioalgoritmi

Vakio

Vakio
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13.
•

Laitteen rekisteröinti
Laitteen implanttikortti: Tämä kortti sisältää lääkärin, stenttigraftin ja sairaalan
tiedot. Lääkärin tulee täyttää tämä kortti ja neuvoa potilasta pitämään
se aina hallussaan. Potilaiden tulee viitata tähän korttiin aina, kun he ovat
terveydenhuollon asiakkaina, erityisesti lisädiagnostisia toimenpiteitä
(esim. MRI) varten.
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14.

Symbolien sanasto
Eräkoodi
Viimeinen käyttöpäivä
Sisältö
Pyrogeeniton
eIFU

Lue käyttöohjeet: https://www.e-labeling.eu
Ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa
Ei saa käyttää uudelleen

2

STERILIZE

Ei saa steriloida uudelleen
Säilytä kuivassa
Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut
Steriloitu eteenioksidilla
Steriloitu säteilyttämällä
Vähintään 14 minuuttia täyttöpolymeerin sekoittamisen
jälkeen ennen aortan rungon katetrin irrottamista
Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä
Valmistaja

ID

Sisäänvientijärjestelmän sisähalkaisija

OD

Sisäänvientijärjestelmän ulkohalkaisija

POLYMER

Täyttöpolymeerin rajaviiva

BALLOON

Integroidun pallon täyttöviiva
Enimmäistäyttötilavuus
Pyydä painettua versiota
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Valmistaja:
Endologix LLC
3910 Brickway Blvd.
Santa Rosa, CA 95403
Yhdysvallat
(+1) 707.543.8800

Valtuutettu edustaja:
Endologix International Holdings B.V
Europalaan 30
5232 BC ’s – Hertogenbosch
Alankomaat

© 2021 Endologix LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Katso patenttitiedot osoitteesta www.endologix.com/patents
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