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1. Produktbeskrivning 
Alto™ abdominellt stentgraftsystem är en endovaskulär enhet som förs in via en 
lågprofilkateter för att behandla abdominella aortaaneurysmer (AAA). Stentgraftet sätts in 
över den skadade delen av kärlet och fungerar som en endovaskulär blodkanal som isolerar 
aneurysmet från blodflödets höga tryck och därigenom minskar risken för att det ska brista. 
Stentgraftet har en modulär konfiguration som består av en aortakroppssektion, iliacaben 
samt iliacaförlängningar som kan användas vid behov (Figur 1). 
 
Alto™ abdominellt stentgraftsystem innehåller: 
• ett aortakroppsstentgraft och en införingskateter 
• Ovation iX™ iliacabenstentgrafter och införingskatetrar 
• Ovation iX™ stentgrafter för iliacaförlängning och införingskatetrar, för användning vid 

behov 
• CustomSeal™ polymerfyllningssats 
• Autoinjektor 2. 

 

 
Figur 1: Schematisk bild av Alto™ abdominellt stentgraftsystem 

 
Alto™ abdominellt stentgraftsystem innehåller följande primära modifieringar av det för 
närvarande godkända abdominella Ovation iX-stentgraftsystemet: 

• lokaliserande tätningsring 7 mm under njurartärerna 
• införlivande av en integrerad ballong 
• användning av en Autoinjektor 2 med lägre tryck. 
Modifieringarna är baserade på feedback från Ovation iX-användare och bevarar de 
grundläggande design- och teknikegenskaperna hos den polymerbaserade Ovation-
plattformen.  

1.1. Alto™ stentgraftimplantat 
Aortakropp 
Aortakroppen består av en proximal stent för suprarenal fixering och ett 
polytetrafluoretentransplantat med låg permeabilitet (PTFE) som är anslutet med åtskilda 
fästanordningar och fästspolar enligt Figur 2. Den rena proximala stenten är utformad 
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med 8 ankare som hjälper till att fixera enheten vid aortaväggen. Stenten levereras 
komprimerad inuti katetern. När stenten frigörs från det komprimerade tillståndet, 
expanderar den så att den ligger an mot kärlväggen.  

 
Figur 2: Bild av Alto™ aortakroppsstentgraft 

Se vilka material som ingår i Alto™ aortakroppsstentgraft nedan i Tabell 1. 
 

Tabell 1: Material i aortakroppsstentgraft 
Implantatkomponent Material 

Graft Polytetrafluoretylen (PTFE) 

Polymerinjektorport  Polytetrafluoretylen (PTFE)  

Proximal stent  Legering av nickel-titan (nitinol) 

Åtskilda fästanordningar Legering av nickel-titan (nitinol) med fluorerad 
etylenpropylen (FEP) 

Röntgentäta markörer (fästspolar) Legering av nickel-titan (nitinol) 

 
Den proximala nitinolstenten är röntgentät och röntgentäta markörer (fästspolar) finns intill 
graftets proximala kant. Dessa röntgentäta markörer underlättar vid införingen av enheten 
på dess avsedda plats i relation till njurartärerna. Fyllnadspolymeren är röntgentät och ger 
en visualisering av polymerfyllningskanalerna när graftet är fyllt. Figur 3 visar platsen för 
de röntgentäta markörerna i Alto™ aortakroppsstentgraft. 
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Nr Markör  Material  

1 Fastsättningar stent-graft vid 
kragen 

Nitinoltråd och 
nitinolstent  

2 
Polymerfylld primär tätningsring 
(flytande och härdad), 
kontinuerlig markör 

Röntgentät 
fyllnadspolymerkemi 

3 
Polymerfylld sekundär stödring 
(flytande och härdad), 
kontinuerlig markör 

Röntgentät 
fyllnadspolymerkemi 

4 
Polymerfyllda fyllningskanaler 
(flytande och härdade), 
kontinuerlig markör 

Röntgentät 
fyllnadspolymerkemi 

5 
Polymerfyllda benstödsringar 
(flytande och härdade), 
kontinuerlig markör 

Röntgentät 
fyllnadspolymerkemi 

   

Figur 3: Placering av de röntgentäta markörerna i Alto™ aortakroppsstentgraft 

 
För att försegla graftets proximala ände och ge stöd för de aortakroppsben som 
iliacabenen placeras i, innehåller graftkroppen ett nätverk av uppblåsbara kanaler och 
ringar som är fyllda med en flytande röntgentät polymer (se Figur 3 ovan) som stelnar 
under utplaceringsproceduren. Graftet har en fyllningsport som används för att ansluta 
graftets fyllningsnätverk till införingskatetern. Figur 4 nedan visar enheten med dess 
proximala förslutningsring i aortan. Aortakroppen finns med fem proximala 
tätningsringsstorlekar: 20, 23, 26, 29 och 34 mm. Medan diametern på aortakroppen 
varierar beroende på produktmodell, är bållängden (40 mm), benlängden (35 mm på  
den ipsilaterala sidan och 40 mm på den kontralaterala sidan) samt benets distala 
innerdiametrar (11 mm) konstanta. På grund av enhetens tätningsfunktion är 
storleksövervägandena unika och beskrivs närmare i avsnitt 7.2 (Storleksbestämning  
av Alto™ abdominellt stentgraft).  
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Figur 4: Alto™ aortakroppsstentgraft i aorta 

 
Iliacaben/-förlängningar 
Iliacabenen och -förlängningarna består av en nitinolstent inkapslad i PTFE med låg 
permeabilitet. Materialen kan ses i Tabell 2 nedan. Iliacabenen förs in i aortakroppens 
bensektioner. Röntgentäta markörer gör det möjligt för läkaren att visualisera det korrekta 
iliacaben/aortakropp-överlappet eller iliacaförlängning/iliacaben-överlappet under en 
kateterbaserad införing. Mängden överlappning som är lämplig för varje kombination av 
enheter kan ses i steg 3 i avsnitt 11.3.10, Insättning av iliacaförlängning. De röntgentäta 
markörerna finns på samma plats på stentgraftet för både iliacaben och -förlängningar,  
så som visas i Figur 5. 

Radiell stentkraft möjliggör både fixering och försegling av gränsytan mellan aortakroppen 
och vart och ett av de båda iliacabenen, mellan iliacabenet och iliacaförlängningen samt 
mellan iliacabenet/förlängningen och dess fästzon i iliacaartären. Iliacabenen finns i 
7 olika distala diametrar (10, 12, 14, 16, 18, 22, 28 mm) och 5 olika längder (80, 100, 120, 
140, 160 mm). Den proximala delen av iliacabenen har en konstant diameter på 14 mm. 
Iliacaförlängningarna finns i en konstant längd på 45 mm och samma 7 distala 
iliacabendiametrar. Storleksöverväganden för iliacaben och -förlängningar beskrivs i 
ytterligare detalj i avsnitt 7.2 (Storleksbestämning av Alto™ abdominellt stentgraft). 
 

Tabell 2: Material i iliacaben/-förlängningsstentgraft 
Implantatkomponent Material 
Graft Polytetrafluoretylen (PTFE) 

Stent och fastsättningsanordningar Legering av nickel-titan (nitinol) 

Röntgentäta markörer Legering av platina-iridium 
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Figur 5: Placering för röntgentäta markörer på iliacaben/-förlängningsstentgraft 

1.2. Införingssystem 
För att underlätta införandet av enheten i ingångskärlet, levereras aortakroppen, iliacabenen 
och iliacaförlängningarna i införingskatetrar, enligt illustrationen i Figur 6–7. Var och en av 
införingskatetrarna har ett lumen för användning med en ledare på 0,89 mm (0,035 tum) 
för att underlätta åtkomst och utplacering. De yttre hylsorna har en hydrofil beläggning. 
Det finns två varianter av införingssystemet: en för aortakroppsstentgraftet (Figur 6) och 
en för iliacaben/-förlängningar (Figur 7). Båda systemen gör det möjligt att dra tillbaka  
den inre katetern genom den yttre hylsan, medan den yttre hylsan och den integrerade 
hemostasventilen är kvar i kärlet för att underlätta införandet av kompletterande enheter. 

 
Figur 6: Schematisk bild av införingskatetern för aortakroppen i Alto™ abdominellt stentgraftsystem 

Iliacabenstentgraft 
 

Iliacaförlängningsstentgraft 

Nr Markör  Material 

3 
Markör(er) för 
proximalt iliacaben/-
förlängning 

Legering av 
platina-iridium 

4 
Distal markör för 
iliacaben/-
förlängning 

Legering av 
platina-iridium 
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Figur 7: Schematisk bild av införingskatetern för Ovation iX iliacaben/iliacaförlängning 

 
Aortakroppen placeras ut via införingskatetern för aortakroppen (Figur 6), som har en 
arbetslängd på cirka 60 cm och en yttre hylsa med diametern 15 Fr (innerdiameter 13 Fr). 
Katetern har en koppling till de distala benen i aortakroppen. Då aortakroppsstentgraftet 
ska utplaceras positioneras enheten först i rätt position, och hylsan dras tillbaka.  
Den proximala stenten placeras ut med hjälp av frigöringsvredet på handtaget, med en 
integrerad ballong som används för att underlätta graftöppningen. Därefter injiceras 
fyllnadspolymeren genom fyllningsanslutningsporten med hjälp av Autoinjektor 2. 
De kontralaterala och ipsilaterala iliacabenen sätts in med hjälp av särskilda 
införingskatetrar för iliacaben (Figur 7). Iliacabenkatetrarna har en arbetslängd på cirka 
60 cm och har 4 olika ytterdiametrar baserade på iliacabendiametern: 10–14 mm iliacaben 
har en 12/10 Fr yttre/inre hylsdiameter, 16–18 mm iliacaben har en 13/11 Fr yttre/inre 
hylsdiameter, 22 mm iliacaben har en 14/12 Fr yttre/inre hylsdiameter och 28 mm 
iliacaben har en 15/13 Fr yttre/inre hylsdiameter. När aortakroppen satts in förs en ledare 
från den kontralaterala ingångspunkten in i aortakroppens kontralaterala bendel. Det 
integrerade korsande lumen på aortakroppens införingssystem kan användas för att 
underlätta processen. Det kontralaterala iliacabenet förs till rätt position och utplaceras  
i aortakroppsbenet genom att man drar tillbaka kateterhylsan med katetern i korrekt 
position. Införingskatetern för det kontralaterala benet används sedan som en integrerad 
hylsa för att underlätta införing av kompletterande enheter eller dras tillbaka från kärlen.  
Efter att fyllnadspolymeren härdat i den primära tätningsringen för aortakroppen, kan den 
integrerade ballongen i införingskatetern för aortakroppen användas för att förbättra 
tätningsringens apposition. Katetern lossas från fyllningsporten för aortakroppsgraftet  
och kan användas som en integrerad hylsa (se beskrivning ovan) eller dras tillbaka från 
kärlen.  
Införingskatetern för det ipsilaterala benet förs fram över den ipsilaterala ledaren och 
iliacabenet sätts in på samma sätt som beskrevs för det kontralaterala benet. 
Införingskatetern för det ipsilaterala benet kan sedan användas som en integrerad  
hylsa (se beskrivning ovan) eller dras tillbaka från kärlen. 
Om det krävs en iliacaförlängning förs införingssystemet fram över ledaren och 
förlängningen sätts in på samma sätt som beskrevs för de kontralaterala och ipsilaterala 
benen. 
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Alto™ abdominellt stentgraftsystem är konstruerat för att fungera med olika 
aortaanatomier, inklusive ett stort spektrum av proximala och distala aortadiametrar, 
aneurysmlängder och diametrar hos den gemensamma iliacaartären. Se Tabell 21 
(Avsnitt 7.2) för information om patientanatomi och produktstorlek och Tabell 22–24 
(Avsnitt 9.1) för produktsortiment och konfigurationer. 

1.3. Polymerfyllningssats (CustomSeal™ Kit) och Autoinjektor 2 
CustomSeal™-satsen består av två fyllningssprutor som innehåller fyllnadspolymer, som 
används för att blåsa upp ett nätverk av kanaler och ringar i aortakroppen (se Figur 3 
ovan) och stelnar under utplaceringsproceduren. Fyllnadspolymeren består av tre 
komponenter som blandas i fyllningssprutorna före injektion i aortakroppsstentgraftet. 
Komponenterna innefattar en buffrad lösning som innehåller ett kontrastmedel som finns  
i den ena sprutan och en reaktiv monomer som finns i den andra sprutan. Den tredje 
komponenten är en separat reaktiv monomer som finns i anslutningsröret mellan 
sprutorna. Reaktionen mellan de två monomererna resulterar i bildandet av en fast 
hydrogel i den primära tätningsringen, den sekundära stödringen, påfyllningskanalerna 
och benstödsringarna i graftmaterialet i aortakroppen (se Figur 3) under 
utplaceringsproceduren. CustomSeal™-satsen (Figur 8) är märkt med en 14 minuters 
frånkopplingstid, vilket innebär att införingskatetern för aortakroppen inte bör kopplas bort 
från graftet förrän polymeren har haft 14 minuter på sig att härda. Det potentiella behovet 
av att ändra polymerhärdningstiden baserat på patientens kroppstemperatur behandlas i 
avsnitt 4.4 nedan.  
För att förbereda fyllnadspolymeren för injektion i aortakroppsstentgraftet öppnar du de 
två ventilerna på fyllningssatsen och blandar komponenterna i fyllnadspolymeren genom 
att växelvis trycka ned de två sprutkolvarna helt och hållet minst 20 gånger (10 gånger 
per sida). Den tillräckligt fyllda sprutan avlägsnas från bäraren och ansluts sedan till 
fyllningsporten på införingskatetern för aortakroppen. Figur 6 visar platsen för 
polymerfyllningsporten på aortakroppsinföringskatetern. Autoinjektor 2 ansluts över 
sprutkolven (se Figur 9) och låses på plats med ett kvarts varvs vridning. Autoinjektor 2 
applicerar kontrollerad kraft på sprutkolven för att injicera fyllnadspolymeren i graftet tills 
tryckjämvikt uppnås och fullständig fyllning av den primära tätningsringen, 
fyllningskanalerna och stödringarna i graftmaterialet i aortakroppen uppnås. 
Vid blandning och injektion i aortakroppsstentgraftet bildar polymerkomponenterna en 
röntgentät korslänkad polymer som fyller den primära tätningsringen, fyllningskanalerna 
och stödringarna i graftmaterialet i bålen och benen på aortagraftet. Fyllnadspolymerens 
röntgentäthet avtar över tid (1–2 månader) för att inte skapa bildartefakter som kan störa 
detektion av endoläckage i efterföljande DT-bildtagningsuppföljning.  

 
Figur 8: CustomSeal-sats med 14-minuters frånkopplingstid 
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Figur 9: Autoinjektor 2 ansluten över sprutkolv 

 

1.4. Specifika anatomiska överväganden för Alto™ abdominellt stentgraftsystem 
 
De specifika designegenskaperna hos det här endovaskulära graftet spelar roll för 
bedömningen av en patients lämplighet för behandling. I nedanstående diagram anges de 
specifika anatomiska överväganden som bör beaktas vid utvärdering av lämpligheten för 
behandling med enheten enligt beskrivningen i Indikationer för användning. 
 

 
Figur A: Proximal fästzon och konicitet 

 

 
Figur B: Proximal fästzon 
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Figur C: Tätningszonstrombos 

 

 
Figur D: Aortavinkel 

 
2. Indikationer för användning 

Alto™ abdominellt stentgraftsystem är indicerat för behandling av patienter med 
infrarenala bukaortaaneurysmer med vaskulär morfologi som lämpar sig för 
endovaskulär reparation med enheten, vilket inkluderar följande: 
• Lämplig ingångspunkt via iliaca/femoralis som är kompatibel med tekniker för 

införing via kärlen (femoral friläggning eller perkutant), enheter och/eller tillbehör, 
• En proximal aortafästzon för tätningsringen 7 mm under den nedre njurartären. 
• En aortatätningszon bestående av frisk aorta definieras som: 

o Brist på betydande tromboser > 8 mm i tjocklek; vid någon punkt längs 
aortaomkretsen i nivå med 7 mm under den nedre njurartären,  
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o Brist på betydande förkalkning i nivå med 7 mm under den nedre 
njurartären,  

o Konicitet < 10 % mätt från den nedre njurartären till aorta 7 mm under 
den nedre njurartären, 

o En innerväggsdiameter på minst 16 mm och högst 30 mm vid 7 mm 
under den undre njurartären och 

o En aortavinkel på ≤ 60 grader.  
• En distal fästzon i iliaca: 

o Med en längd på minst 10 mm och 
o Med en innerväggsdiameter på minst 8 mm och högst 25 mm. 

 
3. Kontraindikationer 
• Patienter med ett tillstånd som medför en infektionsrisk för stentgraftet. 
• Patienter med känd överkänslighet eller allergi mot materialen i enheten (inklusive 

polytetrafluoreten [PTFE], polyetenglykol [PEG]-baserade polymerer, kontrastvätska, 
fluorinerad etenpropen [FEP], titan, nickel, platina eller iridium). 

 
4. Varningar och försiktighetsåtgärder 
SE UPP: Läs noggrant igenom alla anvisningar. Om anvisningar, varningar och 
försiktighetsåtgärder inte följs kan det få allvarliga följder för eller skada patienten. 

4.1. Allmänt 
 
Varningar 
• AltoTM abdominellt stentgraftsystem är endast avsett för användning på en patient. Får ej 

återanvändas, omarbetas eller omsteriliseras. Återanvändning, omarbetning eller 
omsterilisering kan äventyra enhetens strukturella integritet och/eller ge upphov till 
funktionsfel som kan leda till att patienten skadas, blir sjuk eller dör. Återanvändning, 
omarbetning eller omsterilisering kan också medföra en risk för kontaminering av enheten 
och/eller patientinfektion, inklusive, men inte begränsat till, överföring av en 
infektionssjukdom från en patient till en annan. Kontaminering av enheten kan leda till 
skada, sjukdom eller dödsfall för patienten. 

• Använd inte produkten om patienten av någon anledning inte vill eller kan genomgå de 
preoperativa och postoperativa bildundersökningar som är nödvändiga. 

 
Försiktighetsåtgärder 
• Noggrann bildundersökning med fluoroskopi är avgörande under varje endovaskulärt 

ingrepp och för korrekt införing av enheten. Implantationen ska göras i en operationssal, 
på en endovaskulär avdelning, i ett kateteriseringslaboratorium eller i en liknande steril 
miljö, av lämpligt utbildad personal och med lämplig utrustning och bildundersöknings-
kapacitet.  

• Läs noggrant igenom alla anvisningar. Om anvisningar, varningar och 
försiktighetsåtgärder inte följs kan det få allvarliga följder för eller skada patienten.  

• Det ska alltid finnas ett kvalificerat operationsteam tillgängligt under implantationen eller 
reinterventionen om det skulle bli nödvändigt att övergå till öppen kirurgisk behandling. 
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• Alto abdominellt stentgraftsystem får endast användas av läkare och team med 
erfarenhet av och som är utbildade för att använda endovaskulära tekniker. Deras 
erfarenhet ska innefatta: 
- kunskap om den naturliga sjukdomshistorien för bukaortaaneurysmer (AAA) och 

komplikationer i samband med AAA-behandling 
- vaskulära införingstekniker 
- tekniker för icke-selektiva och selektiva ledare och katetrar 
- tolkning av fluoroskopi- och angiografibilder 
- embolisering 
- kärlvidgning 
- endovaskulär stentinsättning 
- slyngtekniker 
- lämplig användning av röntgenkontrastmaterial 
- tekniker för att minimera strålningsexponering 
- expertis inom modaliteter för patientuppföljning. 

 

4.2. Val av patienter och anordning 
 
Varningar 
• Den här enheten rekommenderas inte för patienter som har eller misstänks ha en aktiv 

systemisk infektion, inte tål de kontrastmedel som är nödvändiga för intraoperativ och 
uppföljande postoperativ bildundersökning och/eller är överkänsliga eller allergiska mot 
materialen i stentgraftsystemet, trombocytaggregationshämmande medel eller 
antikoagulantia, har en kreatininnivå på > 2,0 mg/dl, har instabil angina och/eller 
myokardinfarkt (MI) eller har drabbats av en cerebrovaskulär händelse inom 3 månader 
före implantation och/eller överskrider nödvändiga vikt- och/eller storleksgränser för 
bildtagning. 

 
Försiktighetsåtgärder 
• Ingångskärlets diameter, kärlmorfologi och införingssystemets diameter ska vara 

kompatibla med tekniker för insättning via kärlen (femoral friläggning eller perkutant).  
• Kärl med betydande förkalkning, ocklusion, stenos, slingrighet, aneurysm eller som 

innehåller trombotiskt material kan göra det svårt att sätta in enheten. 
• Alto™ abdominellt stentgraftsystem har inte utvärderats hos patienter som: 

- är gravida eller ammar 
- är yngre än 18 år 
- har en traumatisk aortaskada, eller ruptur, akut brustna aneurysmer, aneurysmer på 

gränsen till att brista eller som kräver annan brådskande behandling av aorta/aneurysm 
- har suprarenala, torakala torax-abdominella, ilio-femorala, juxtarenala, pararenala, 

mykotiska, inflammatoriska eller pseudo-aneurysmer 
- har hyperkoagulabilitet, blödningsdiates eller koagulopati 
- har mesenterial artärocklusion och en dominant öppetstående undre mesenterialartär 
- har en bindvävsstörning eller medfödd degenerativ bindvävssjukdom, t.ex. Marfans 

syndrom 
- har ektatiska iliacaartärer som kräver bilateral uteslutning av hypogastriskt blodflöde. 
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• Oregelbunden förkalkning, plack och/eller trombostjocklek > 8 mm vid någon punkt längs 
tätningszonernas aortaomkrets kan äventyra fixeringen och/eller tätningen på 
implantationsställena. 

• Sjuk aorta i tätningszonerna kan leda till ökad risk för läckage in i aneurysmet eller 
migrering av protesen. Viktiga anatomiska element som kan äventyra en lyckad 
uteslutning av aneurysmet inkluderar allvarlig vinkling av den proximala halsen (> 60°), 
distal fästzon < 10 mm i iliaca, innerväggsdiameter i aorta/iliaca av olämplig storlek för 
stentgraftet och/eller trombos eller kalcium i synnerhet i tätningszonerna. 

• Aortabifurkationen bör kunna rymma de två iliacabenen i Alto™-systemet. Diametern på 
aortabifurkationen, enligt läkarens bedömning, bör inte försämra flödet genom 
iliacabenen.  

• Var uppmärksam på morfologin för iliacagraftets fästzon när du bedömer korrekt 
bengraftsval/lämplighet. 

• Olämplig patientselektion kan leda till att enheten fungerar dåligt eller inte fungerar i 
enlighet med specifikationerna. 

 

4.3. Före och under implantationsproceduren 
 
Varningar 
• Endast för engångsbruk. Inga komponenter i Alto™ abdominellt stentgraftsystem får 

omsteriliseras eller återanvändas. Återanvändning, omarbetning eller omsterilisering kan 
kompromettera enhetens strukturella integritet och/eller leda till fel på enheten som i sin 
tur kan leda till skada, sjukdom eller dödsfall för patienten. 

• Notera produktens utgångsdatum och använd den inte om datumet har passerats. 
• Systemisk antikoagulation ska användas under implantationsproceduren baserat på 

sjukhusets protokoll eller det protokoll som läkaren föredrar. Om heparin är 
kontraindicerat ska en alternativ antikoagulantia övervägas. 

• Komponenterna i Alto abdominellt stentgraftsystem får inte böjas eller klämmas ihop för 
mycket eftersom det kan skada enheten och/eller dess komponenter. 

• Använd inte aortakroppsenheten om polymerfyllningsröret på införingssystemet 
innehåller vätska efter spolning.  

• Avbryt införingen eller tillbakadragandet av ledaren eller införingssystemet om du känner 
ett motstånd under införingen av ingreppstillbehör eller av stentgraftsystemet.  

• Var särskilt försiktig i områden med stenos eller intravaskulär trombos, eller i förkalkade 
eller slingriga kärl. 

• Endast om det är medicinskt indicerat ska stentgraftkomponenter sättas in på en plats 
som medför att artärer som är nödvändiga för blodförsörjningen till organ eller armar och 
ben ockluderas eller skulle resultera i ett endoläckage.  

• Dra inte bestämt i aortakroppens införingssystem när den proximala stenten sitter helt på 
plats eftersom du då kan råka koppla bort polymerfyllningsanslutningen från implantatet.  

• Rotera hela införingssystemet som en enhet. Kateterhylsan eller handtaget ska inte 
roteras oberoende av varandra. Undvik överdriven katetermanipulation för att 
upprätthålla anslutningen till införingssystemet. 

• Använd endast Autoinjektor 2 för att fylla aortakroppsstentgraftet. Handinjicering ska inte 
användas och kan skada implantatet. 
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• Använd aldrig något gasformigt medium för att blåsa upp den integrerade ballongen. 
• Handinjektioner av integrerad ballonglösning med en maximal kontrastkoncentration på 

4:1 för blandningen av saltlösning och kontrastvätska med användning av en spruta 
rekommenderas för uppblåsning av den integrerade ballongen. Använd inte en 
tryckuppblåsningsanordning för uppblåsning av den integrerade ballongen 

• Blås inte upp den integrerade ballongen utöver maximal uppblåsningsvolym. Ballongen 
kan brista. Alltför kraftig uppblåsning kan leda till skador på kärlväggen och/eller kärlruptur 
eller skador på stentgraftet. 

 
Försiktighetsåtgärder 
• Preoperativ planering för åtkomst och placering ska utföras innan enhetens förpackning 

öppnas. 
• Studier visar att risken för mikroembolisering ökar ju längre ingreppet pågår. 
• Njurkomplikationer kan uppstå på grund av användning av för stor mängd kontrastmedel 

och/eller på grund av ett emboliskt eller felplacerat stentgraft. 
• Kontrollera noga förpackningen och anordningen med avseende på skador eller defekter 

innan produkten används. Använd inte produkten om det finns tecken på skador eller 
defekter eller om förpackningens sterila barriär har brutits. Returnera den defekta 
förpackningen och/eller enheten till Endologix. 

• Minimera hanteringen av stentgraftet i införingskatetern under förberedelserna och 
införingen för att minska risken för kontaminering och infektion. 

• Använd alltid fluoroskopi för vägledning vid frammatning av införingssystemet samt för att 
övervaka insättningen av implantatet och injektionen/härdningen av fyllnadspolymer. 

• Var försiktig vid hantering och införing så att inte kärlen brister. 
• Om graftskyddet på införingssystemet för iliaca dras tillbaka oavsiktligt, frigörs 

anordningen för tidigt och kan placeras felaktigt. 
• Felaktig placering eller otillräcklig försegling kan leda till ökad risk för endoläckage in i 

aneurysmet eller migrering av enheten. 
• Stentgraftkomponenter kan inte sättas tillbaka eller dras tillbaka in i införingssystemet 

även om stentgraftkomponenten endast har frigjorts delvis. 
• Oavsiktlig partiell frigöring eller migrering av stentgraftet kan kräva ektomi eller reparation.  
• Kontrollera att aortakroppsstentgraftet inte är spänt före eller under placeringen av 

iliacaben eller iliacaförlängning för att förhindra möjlig stenos eller ocklusion. 
• Bekräfta att ledaren verkligen är i aortakroppens kontralaterala benport för att säkerställa 

korrekt placering av det kontralaterala benet. 
• Om motstånd påträffas under kateterns losskoppling, bekräfta att katetern frigjordes från 

aortakroppen med hjälp av det tredje frigöringsvredet. Om det fortfarande är svårt att 
koppla loss katetern, kontrollera att katetern inte har fastnat i den suprarenala stenten. 
När detta har bekräftats kan den integrerade hylsan användas som en ”stötta” för att 
stabilisera aortakroppen. Om retraktionen av noskonen ger upphov till motstånd, stöd den 
första ringen i det ipsilaterala benet med aortakroppshylsan. Innan noskonen ansluts till 
hylsspetsen, dra tillbaka hylsan 2 cm så att fyllningsporten inte kläms i hylsan/noskonen. 

• Ballongvidgning rekommenderas inte förrän det gått 14 minuter sedan den slutliga 
fyllningspolymeren blandades. Ballongvidgning tidigare än så kan skapa ett tryck som är 
tillräckligt högt för att skada tätningsringen och förorsaka polymerläckage. 
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• Det är viktigt att korrekt storleksbestämma och välja ballongerna som ska användas 
under insättning av anordningen samt att följa instruktionerna för implantation och 
insättning av ballongerna. Håll ballongen inuti graftet under uppblåsning och blås inte upp 
för mycket inuti stentgraftet. Även om det inte observerades i den kliniska studien med 
Alto™, kan uppblåsning av ballongen utanför graftet leda till kärlskada eller -ruptur. 
Följ noga ballongtillverkarens anvisningar i produktinformationen. 

• Maximal kontrastkoncentration av integrerad ballonglösning är 4:1 av blandningen 
saltlösning och kontrastvätska.  

• Håll kvar den integrerade ballongen inuti graftet. Uppblåsning av den integrerade 
ballongen utanför graftet kan leda till kärlskador eller -ruptur. 

• Övervaka ballongmanipulationer och uppblåsning med fluoroskopi hela tiden. 
• Töm den integrerade ballongen helt och kontrollera att den är under sprutvakuumkraft 

innan katetern flyttas eller avlägsnas från den integrerade hylsan. 
• Om ballongtrycket förloras och/eller ballongen brister, töm ballongen och fortsätt med 

proceduren för att lossa och dra tillbaka katetern.  
• Var noga vid val av enhet och med korrekt placering/positionering av enheten om det 

föreligger anatomiskt komplicerade situationer såsom områden med betydande stenos, 
intravaskulär trombos, förkalkning, slingrighet och/eller vinklar som kan påverka 
framgångsrik inledande behandling av aneurysmet. 

• Efter användning kan alla komponenter som använts liksom förpackningsmaterialet 
utgöra en potentiell biologisk risk. Hantera och kassera dem i enlighet med vedertagen 
medicinsk praxis och gällande lokala, statliga och federala lagar och förordningar. 

 

4.4. Polymerinformation 
 
Varningar 
• Koppla inte bort införingssystemet tidigare än den angivna frånkopplingstiden. 

De rekommenderade minimitiderna för frånkoppling av införingssystemet från stentgraftet 
baseras på en minsta kärnkroppstemperatur på 35 °C. Patienter med en 
kroppstemperatur som är lägre än 35 °C kan behöva minst en extra minut per grad under 
35 °C före frånkoppling. Om införingssystemet kopplas bort före den rekommenderade 
minimitiden och patienten har en låg kroppstemperatur kan det leda till polymerläckage. 

• Yttre tecken som kan tyda på ett polymerläckage inkluderar snabb tömning av 
fyllnadspolymersprutan, en tom fyllnadspolymerspruta, ofullständig fyllning av 
polymerkanalerna och betydande rörelse hos distal röntgentät markör. Om detta 
observeras ska patienten övervakas noggrant och ett misstänkt polymerläckage 
behandlas enligt beskrivningen ovan. 
 

Försiktighetsåtgärder 
• Säkerställ att det inte finns någon extra stel ledare i aortakroppen under injektionen av 

fyllnadspolymeren eftersom detta hindrar stentgraftets anpassning till den nativa 
anatomin. 

• Kassera fyllnadspolymeren om det skulle inträffa ett fel i samband med tidtagningen, 
blandningen eller överföringen. Observera kateterns röntgentäta markörer för rörelser 
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under injektion av fyllnadspolymer och härdning, och om rörelse observeras, koppla 
omedelbart bort Autoinjektor 2 från sprutan med fyllnadspolymer.  

• Kontrollera att aortakroppsstentgraftet inte är spänt under injektion av fyllnadspolymer 
eller användning av integrerat korsande lumen eftersom detta kan hindra stentgraftet från 
att anpassa sig efter den nativa anatomin.  

• Patienter som får överkänslighetsreaktioner (inklusive allvarliga allergiska reaktioner 
och/eller anafylaktiska reaktioner) någon gång under ingreppet, särskilt under 
polymerfyllning, ska hanteras i enlighet med standardrekommendationerna för 
behandling av patienter med allvarliga röntgenkontrastmedelallergier (t.ex. vätskor, 
antihistaminer, kortikosteroider eller adrenalin). 

• Under polymerinjektionen kan systemisk hypotension tyda på att ett polymerläckage har 
uppstått. Blodtrycksövervakning under polymerfyllning kan bidra till tidig identifiering av 
ett potentiellt polymerläckage. I avsaknad av andra tydliga diagnoser som orsakar 
hypotoni under polymerfyllning, rekommenderar Endologix att en överkänslighetsreaktion 
(en svår allergisk reaktion eller en anafylaktisk reaktion) på ett intravaskulärt 
polymerläckage betraktas som en trolig diagnos. Patienter med polymerläckage bör få 
omedelbar behandling av en potentiellt allvarlig överkänslighetsreaktion i enlighet med 
institutionella rutiner (t.ex. intravaskulära vätskor, antihistaminer, kortikosteroider eller 
adrenalin). 

• Yttre tecken som kan tyda på ett polymerläckage inkluderar snabb tömning av 
fyllnadspolymersprutan, en tom fyllnadspolymerspruta, ofullständig fyllning av 
polymerkanalerna och betydande rörelse hos distal röntgentät markör. Om detta 
observeras ska patienten övervakas noggrant och ett misstänkt polymerläckage 
behandlas enligt beskrivningen ovan. 

• Aneurysmbehandlingsproblem som kan uppstå i samband med polymerläckage (t.ex. 
endoläckage av typ Ia på grund av ofullständig graftpolymerfyllning) bör behandlas med 
endovaskulära standardtekniker efter läkarens gottfinnande, med hjälp av den 
tillbehörsutrustningen som listas i avsnitt 10.3. Den specifika behandlingen kommer att 
vara beroende av omfattningen och platsen för den ofullständiga fyllningen av 
polymerringarna och de tillhörande kliniska fynden. 

 

4.5 Behandlings- och uppföljningsplan 
Försiktighetsåtgärder 
 

• Den långsiktiga prestandan hos detta implantat har ännu inte fastställts. 
• Alla patienter som behandlas med denna enhet måste genomgå livslånga 

regelbundna bildundersökningar i syfte att bedöma stentgraftets integritet och 
position, aneurysmets storlek och pulsation, potentiellt endoläckage och/eller 
ocklusion av kärlen i behandlingsområdet. Betydande aneurysmförstoring (> 5 mm), 
ett ihållande endoläckage, nyuppkommet endoläckage, förändrad 
aneurysmpulsation, enhetsmigrering, minskat blodflöde genom graftet och/eller 
njurinsufficiens på grund av ocklusion av njurartären ska omedelbart utredas för 
behovet av ytterligare behandling, inklusive ytterligare ingrepp eller kirurgisk 
konvertering. Kompletterande patientspecifik uppföljande bildundersökning ska 
övervägas för patienter med enheter med effektivitetsproblem. 
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• Alla patienter bör noga informeras om behovet av uppföljning under lång tid. Enheten 
rekommenderas inte till patienter som inte kan eller vill följa den information som finns 
i Rekommendationer för uppföljande bildundersökningar (avsnitt 12). 

• Ett obehandlat endoläckage under implantationen måste övervakas noggrant efter 
implantationen. 

• Efter endovaskulär aneurysmreparation, kan ryggmärgsischemi resultera i en ovanlig 
komplikation i form av paraplegi eller parapares. Ett dränage av cerebrospinalvätska 
rekommenderas om ryggmärgsischemi misstänks. 
 

4.6 Säkerhetsinformation om magnetisk resonanstomografi (MRT) 
 
Icke-klinisk testning har visat att Alto™-enheten är MR-kompatibel förutsatt att vissa 
villkor är uppfyllda. Alto™-enheten kan skannas säkert i både 1,5 T- och 3,0 T-MR-
system, med de parametrar som specificeras i avsnitt 10.4. 
 
 

5. Biverkningar 
 

5.1. Kända/potentiella biverkningar 
Biverkningar som kan förekomma och/eller kräva behandling inbegriper, men är inte 
begränsade till:  
• Akut och kronisk njursvikt, renal mikroembolism, njurinsufficiens, ocklusion av 

njurartären, kontrasttoxicitet 
• Amputation 
• Anestesikomplikationer och följdproblem (aspiration) 
• Förstorat eller brustet aneurysm 
• Aortaskada (perforering, dissektion, blödning, bristning) 
• Aortocaval fistel 
• Aortoenterisk fistel 
• Blod- eller blödningsrelaterade biverkningar såsom anemi, gastrointestinal blödning 

eller retroperitoneal blödning 
• Tarmbiverkningar som tarmischemi, infarkt, tarmnekros, kolonischemi, paralytisk 

eller adynamisk ileus, obstruktion eller fistlar 
• Hjärtbiverkningar och följdproblem såsom hjärtsvikt, ”volume overload”, arytmier, 

myokardinfarkt, bröstbesvär eller angina, förhöjt kreatininfosfokinas (CPK), hypotoni 
eller hypertoni 

• Hjärnbiverkningar (lokala eller systemiska) och följdproblem såsom förändrad 
mental hälsa, cerebrovaskulär händelse (hemorragisk eller embolisk), reversibel 
ischemisk neurologisk brist, nervskada, transitoriska ischemiska attacker, paraplegi, 
parapares eller paralys 

• Hälta 
• Kontrasttoxicitet/anafylaxi 
• Dödsfall 



18 
 

• Anordningsrelaterade händelser såsom funktionsfel på anordningen eller vid 
insättningen, stentfraktur, förlorad integritet hos stentgraftsystemets komponenter, 
vridning och/eller böjning av graftet, slitage, dilatation, erosion och punktion av 
graftmaterial, endograftocklusion, migration, lägesrubbning eller endoläckage  

• Ödem 
• Emboliska och trombotiska händelser (med transitorisk eller permanent ischemi eller 

infarkt) såsom djup ventrombos, tromboembolism, mikroembolism, tromboflebit, 
flebotrombos eller luftembolism 

• Endoläckage (eller flöde runt graftet) 
• Feber 
• Gastrointestinala komplikationer 
• Allmänt obehag i samband med ingreppet 
• Generaliserad inflammatorisk reaktion som kan vara förknippad med förhöjda nivåer 

av systemiska inflammationsmediatorer, förhöjd temperatur 
• Urogenitala komplikationer och följdproblem såsom ischemi, erosion, fistlar, 

inkontinens, hematuri eller infektion 
• Hematom (kirurgiskt) 
• Leversvikt 
• Överkänslighet (allvarlig allergisk reaktion och/eller anafylaktisk reaktion) mot 

röntgenkontrastfärg, antitrombocytbehandling, material i anordningen inklusive 
polytetrafluoreten (PTFE), polyetylenglykol (PEG)-baserade polymerer, 
kontrastvätska, fluorerad etylenpropen (FEP), titan, nickel, platina eller iridium 

• Komplikationer relaterade till insättningsstället och kärlingångspunkten, såsom 
infektion, dissektion, övergående feber, blödningar, smärta, fördröjd läkning, 
abscessbildning, hematom, såröppning, serom, cellulit, nervskada, neuropati, 
neuralgi, vasovagal reaktion, pseudoaneurysm, anastomotiskt falskt aneurysm eller 
arteriovenösa fistlar 

• Impotens/sexuell dysfunktion 
• Felaktig stentgraftplacering 
• Ofullständig stentgraftinföring 
• Svårigheter med införing och avlägsnande 
• Lymfatiska komplikationer och följdproblem såsom lymfocele eller lymffistel 
• Multiorgansvikt 
• Tumörer 
• Öppen kirurgisk konvertering 
• Operativ och postoperativ blödning, koagulopati 
• Förlamning (övergående eller kronisk) såsom paraplegi, monoplegi, pares, 

ryggmärgsischemi, hemiplegi eller tarm- eller blåsinkontinens 
• Perikardit 
• Pneumotorax 
• Polymerläckage med överkänslighetsreaktion 
• Möjlig infektion – urinvägarna, systemisk eller lokal (ingångsstället), endograft 
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• Protesocklusion/-stenos 
• Pseudoaneurysm 
• Lungbiverkningar/respiratoriska biverkningar och följdproblem såsom 

lunginsufficiens, pneumoni, andningsdepression eller andningssvikt, lungödem, 
lungembolism, atelektasi eller vätskeutgjutning i lungsäcken 

• Strålningsskada, framtida malignitet 
• Njursvikt/njurinsufficiens 
• Sepsis 
• Serom 
• Chock 
• Spinal neurologisk brist 
• Stenos/ocklusion i nativt kärl 
• Kirurgisk konvertering till öppen reparation 
Vasospasm eller kärlskada, inklusive skador på blodkärl och omgivande vävnad, 
aterosklerotiska sår, kärldissektion, perforering, plackdissektion, stenos, pseudoaneurysm, 
kärlocklusion, embolisering, ischemi, vävnadsförlust, extremitetsförlust, gangrenös 
sjukdom, förvärrad eller debuterande fönstertittarsjuka, ödem, fistlar, blödning, bristning 
eller dödsfall. 
• Komplikationer på sår- eller ingångsstället  

 
Angående specifika biverkningar som inträffade i den kliniska studien, se avsnitt 6.2.7 
nedan. 

 

5.2. Incidentrapportering 
Alla incidenter, inklusive eventuella biverkningar, ska omedelbart rapporteras till Endologix. 
För att anmäla en händelse kontaktar du din lokala representant och/eller Endologix på 
(+1) 707.543.8800. 
 

6. Sammanfattning av klinisk information  

6.1 Klinisk studie av Alto™ abdominellt stentgraftsystem (Se ClinicalTrials.gov-
identifierare: NCT02949297). 
Det primära målet för den pivotala studien av Alto™ abdominellt stentgraftsystem i USA var 
att utvärdera säkerheten och effektiviteten hos Alto™ abdominellt stentgraftsystem vid 
behandling av patienter med abdominellt aortaaneurysm (AAA). Studien var en prospektiv, 
med rullande inskrivning, icke-randomiserad klinisk multicenterutvärdering. Totalt 75 patienter 
på 13 platser i USA ingick i studien. 
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6.1.1 Effektmått 
Det primära effektmåttet definierades som framgångsrik aneurysmbehandling, 
ett sammansatt effektmått definierades på följande sätt: 
• Teknisk framgång 
• Inga endoläckage av typ I och III vid 12 månader, vilket bedömdes av ett fristående 

centrallaboratorium 
• Ingen migrering av stentgraft > 10 mm vid 12 månader (jämfört med baslinjen vid 

1 månad), vilket bedömdes av ett fristående centrallaboratorium 
• Ingen AAA-förstoring > 5 mm vid 12 månader (jämfört med baslinjen vid 1 månad) 
• Ingen AAA-bristning till och med 12 månader 
• Ingen konvertering till öppen kirurgisk reparation till och med 12 månader 
• Ingen stenos, ocklusion eller vridning i stentgraft som kräver sekundär intervention till 

och med 12 månader 
• Ingen tromboembolisk händelse som kan hänföras till stentgraftet som kräver 

sekundär intervention till och med 12 månader, och 
• Ingen stentfraktur som kräver sekundärt ingripande till och med 12 månader. 
Teknisk framgång var ett sammansatt effektmått som bestod av samtliga följande: 

• Framgångsrik införing, definierad som förmåga att föra in implantatet till den avsedda 
platsen utan behov av oväntade korrigerande interventioner relaterade till införing, 
med hjälp av en tilläggsanordning utanför Alto™ abdominellt stentgraftsystem 

• Framgångsrik och korrekt utplacering, definierad som: 
o utplacering av det endovaskulära stentgraftet på den planerade platsen, 
o öppenhet i det endovaskulära stentgraftet, avsaknad av enhetsdeformationer 

(t.ex. vridning, stenteversion, felaktig utplacering, feljusterad utplacering) som 
kräver oplanerad placering av en ytterligare anordning inuti det endovaskulära 
stentgraftet, och 

o framgångsrikt tillbakadragande av införingssystemet utan att det behövs 
oväntade korrigerande ingripanden i samband med tillbakadragande. 

Det primära effektmåttet definierades som behandlingsframgång vid 1 år i förhållande till 
ett prestationsmål på 80 %, vilket representerar en klassisk ettårig prestandatröskel för 
EVAR-enheter. De primära effektivitetshypoteserna definierades som: 
• H0: π ≤ 80 % 
• H1: π > 80 %, där π var den förväntade frekvensen för behandlingsframgång vid 

12 månader hos patienter som behandlades med Alto™. Det primära effektmåttet 
skulle uppfyllas om den nedre gränsen för det ensidiga konfidensintervallet på 95 % 
för π är större än 80 %. 
 

6.1.2 Urvalsstorlek 
Studiens urvalsstorlek beräknades baserat på det primära effektmåttet för behandlings-
framgång vid 12 månader. Det uppskattades att 60 patienter med utvärderingsbara data 
vid 1 år skulle ge 80 % statistisk styrka för att testa den primära hypotesen (uppskattad 
behandlingsframgång på 92,8 % vid 12 månader) på ensidig 0,05-nivå. En 20 % 
omsättningsfrekvens förväntades till och med 12 månader, vilket ledde till en urvalsstorlek 
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på 75 patienter för studien. Det primära effektmåttet vid ett år beräknades på 
61 utvärderingsbara patienter. 
 
6.1.3 Ytterligare bedömningar 
Ytterligare bedömningar inkluderade följande: 
• Endoläckage av typ I, vilket bedömdes av ett fristående centrallaboratorium 
• Endoläckage av typ III, vilket bedömdes av ett fristående centrallaboratorium 
• Migrering av stentgraft > 10 mm (jämfört med baslinjen vid 1 månad), vilket 

bedömdes av ett fristående centrallaboratorium 
• AAA-förstoring > 5 mm (jämfört med baslinjen vid 1 månad) 
• Förlust av öppenhet 
• Stentfraktur, vilket bedömdes av ett fristående centrallaboratorium 
• AAA-bristning 
• Konvertering till öppen reparation 
• Sekundära ingrepp 
• AAA-relaterad dödlighet 
• Biverkningar, oavsett allvarlighetsgrad eller orsak, inklusive: 

o Allvarliga biverkningar 
o Större biverkningar 
o Biverkningar relaterade till ingreppet 
o Biverkningar relaterade till enheten 

Ett externt fristående centrallaboratorium användes för att utvärdera DT- och röntgenbilder 
från utskrivning (endast röntgen) till och med 1-årsuppföljningen (DT och röntgen). 
De bedömde följande händelser: aneurysmutvidgning, endoläckage, stentfraktur, 
migrering av stentgraft och andra stentgraftfynd (vridning av stentgraft och komprimering 
av stentgraft) och angiogram på begäran.  
En kommitté för kliniska händelser (CEC) användes för att granska och bedöma alla 
produktrelaterade biverkningar och alla allvarliga biverkningar oavsett om de var 
relaterade till produkten. CEC fastställde också vilka biverkningar som skulle betraktas 
som större biverkningar (MAE) för utvärdering av de primära (30 dagar) och sekundära 
(1 år) säkerhetseffektmåtten. Kommittén bestod av tre läkare som representerade flera 
specialiteter som är förtrogna med reparation av abdominellt aortaaneurysm. 
CEC överlämnade granskningen till kommittén för övervakning av datasäkerhet (DSMB). 
DSMB-kommittén användes för att granska säkerheten och framstegen i den kliniska 
studien och var ansvarig för att granska de data som är associerade med enheten och 
patienterna. DSMB lämnade oberoende rekommendationer till sponsorn på grundval av 
sin granskning av data och synpunkter från CEC. 
 
6.1.4 Patientscreening och inskrivning 
Patientscreeningsprocessen följde dessa steg: 
1. Kliniken godkände patienten enligt sin samtyckesprocess. 
2. Kliniken skickade patientens DT till Endologix. 
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3. När de mottagits granskades patientens DT-bilder av Endologix Imaging Services. 
Imaging Services utvärderade patientens anatomiska mätvärden gentemot 
inklusions-/exklusionskriterierna och även den allmänna lämpligheten för EVAR. 
Patienter som inte klarade de anatomiska kriterierna blev inte godkända. 

4. Om patienten godkändes av Imaging Services granskades DT därefter av en 
fallgranskningsnämnd (CRB). CRB bestod av två kärlkirurger. Minst en CRB-medlem 
måste granska ett fall. Prövare på respektive klinik fick stående inbjudningar till  
varje CRB-genomgång och sammanfattningar av DT-granskningar distribuerades  
till prövarna. CRB granskade patienternas screeningfilmer med avseende på 
övergripande vaskulär lämplighet, såsom kraftig halstrombos och brist på proximal 
aortahals.  

5. Om både CRB och Imaging Services godkände patienten fick kliniken rekrytera 
patienten. 

 

Totalt 140 patienter screenades för studieinkludering med 75 inskrivna patienter och 
65 patienter som avvisades från studiedeltagande. De 65 uteslutna patienterna avvisades 
av antingen: Imaging Services, CRB eller prövaren på kliniken. Tjugofem patienter uteslöts 
av Imaging Services (på grund av kvantitativ anatomisk DT-bedömning). De vanligaste 
orsakerna till att Imaging Services uteslöt en patient från studiedeltagande var att kraven 
inte uppfylldes avseende juxtarenal aortahalsvinkel på ≤ 60º, öppna iliaca- eller 
lårbensartärer som tillät endovaskulär åtkomst med Alto™ abdominellt stentgraftsystem 
och proximal aortafästzon med en innerväggsdiameter på minst 16 mm och högst 30 mm 
vid 7 mm nedanför den nedre njurartären. Nitton patienter uteslöts av CRB. De vanligaste 
orsakerna till att dessa patienter uteslöts var följande: juxtarenal AAA, stor tromb i 
tätningszonen, smal nativ bifurkation (< 18 mm) och alltför liten aneurysmstorlek. Patienter 
kunde uteslutas av prövaren på kliniken när som helst i studien. Tjugoen patienter uteslöts 
av prövare på kliniken. De vanligaste orsakerna innefattade: Prövarens beslut angående 
patientens anatomi, möjlighet att följa upp patienten och att patienten återkallade 
samtycket. Det fanns fyra patienter som prövare på klinikerna fastställde som olämpliga 
kandidater för studien på grund av anatomiska skäl: en patient krävde hypogastrisk 
artärocklusion för ett aneurysm i gemensamma iliacaartären och patienten avböjde 
embolisering med spole av inre iliacaartären, en patient krävde embolisering av 
aneurysmsäcken på grund av att stora lumbalartärer noterades på preoperativ DT. Den 
preoperativa DT-skanningen av en patient visade att övre RRA var dominant, men på 
angiogrammet försörjdes den högra njuren lika mycket från övre och nedre RRA och 
därför övervägdes en annan AAA-enhet, och läkaren fastställde att det var svårt att följa 
upp en av patienterna. 

6.1.4.1 Patienter 
Patienter som inkluderades i denna studie hade ett infrarenalt aortaaneurysm som 
uppfyllde följande anatomiska egenskaper: 

• öppna iliaca- eller lårbensartärer som tillät endovaskulär åtkomst med Alto™ 
abdominellt stentgraftsystem 

• proximal aortafästzon med en innerväggsdiameter på minst 16 mm och högst 30 mm 
vid 7 mm under den nedre njurartären 

• adekvat distal iliacafästzon med en innerväggsdiameter på minst 8 mm och högst 25 mm 
• adekvat distal iliacafästzon med en längd på minst 10 mm – den resulterande 

reparationen måste ha bevarat öppenheten i minst en hypogastrisk artär 
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• avståndet från den mest distala njurartären till den översta interna iliacaartären 
uppmättes till minst 125 mm 

• juxtarenal aortahalsvinkel på < 60º om proximal hals var ≥ 7 mm och ≤ 45 grader om 
proximal hals var < 7 mm 

Patienter uteslöts från studien om de uppfyllde följande anatomiska eller fysiologiska 
egenskaper: 
• betydande tromboser > 8 mm i tjocklek; vid någon punkt längs aortaomkretsen i nivå 

med 7 mm under den nedre njurartären  
• diameter på aortabifurkation som, enligt läkarens uppfattning, skulle försvåra flödet 

genom iliacabenen 
• aortadissektion 
• akut brustet aneurysm 
• känt torakalt aortaaneurysm eller -dissektion 
• historik med bindvävssjukdom (t.ex. Marfans eller Ehlers-Danlos syndrom) 
• historik med blödningsstörningar eller vägran att ta emot blodtransfusioner 
• dialysberoende njursvikt eller serumkreatininnivå vid baslinjen > 2,0 mg/dl 
• känd överkänslighet eller kontraindikation mot antikoagulation eller kontrastmedel 

som inte kunde förbehandlas 
• känd allergi eller intolerans mot polytetrafluoreten (PTFE), PEG-baserade polymerer, 

fluorerad etylenpropylen (FEP) eller nitinol/nickel 
• begränsad förväntad livslängd på mindre än 1 år 
• andra medicinska, sociala eller psykologiska tillstånd som enligt prövaren hindrade dem 

från att få förbehandling, nödvändig behandling och efterbehandling samt utvärderingar. 
Alla patienter som rekryterades till denna studie uppfyllde dessa urvalskriterier baserat på 
en klinisk bedömning av prövaren och genom DT-granskningar av de anatomiska kriterierna 
av Endologix Imaging Services, med ytterligare synpunkter från fallgransknings-nämnden. 
 

6.2 Studieresultat 
6.2.1 Patientansvarstagande och uppföljning 
Hundra procent (100 %) av de lämpliga patienterna slutförde 1-månadsuppföljningen 
(75/75) och 6-månadsuppföljningen (72/72). Vid 1 år var besöksefterlevnaden 98,5 % 
(67/68) för lämpliga patienter. 
89,7 % (61/75) till 94,1 % (64/75) (beroende på det mätvärde som bedömdes) av patienterna 
hade adekvat 1-årsbildtagning enligt bedömning av det externa centrallaboratoriet. Två 
patienter drog sig ur före 6-månadersuppföljningen men efter 1-månadsuppföljningen, 
1 patient drog sig ur före 1-årsuppföljningen men efter 6-månadsuppföljningen, 1 patient 
avled före 6-månadsuppföljningen men efter 1-månadsuppföljningen, 2 patienter avled före  
1-årsuppföljningen men efter 6-månadsuppföljningen och 1 konvertering rapporterades före 
1-årsuppföljningen men efter 6-månadsuppföljningen. Det fanns inga konverteringar som 
resulterade i peri-operativa dödsfall. En patient räknades som uppföljningsbortfall efter 
besöksfönstret för 1-årsuppföljning. Utförlig information om patientansvarstagande och 
uppföljning presenteras i Tabell 3. Siffrorna i tabell 3 och efterföljande avsnitt representerar 
de patienter som hade data tillgängliga för att bedöma de relevanta parametrarna. 
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Tabell 3: Ansvarstagande för patient och bildtagning till och med 12-månadersbesöket för uppföljning (Alto™-behandlingsgrupp) 
 Bildtagningsföljsamhet  

 DT Röntgen  
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Operativ 75 75 E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T 68 
(90,7 %) 68 (90,7 %) 68 

(90,7 %) 0 0 0 0 

1 månad 75 75 
(100,0 %) 0 0 0 0 74 (98,7 %) 74 

(100,0 %) 
74 

(98,7 %) 
73 

(97,3 %) 
74 

(98,7 %) 
74 

(98,7 %) 
70 

(93,3 %) 70 (93,3 %) 70 
(93,3 %) 2 1 0 0 

6 månader 72 72 
(100,0 %) 0 0 0 0 72 

(100,0 %) 
72 

(100,0 %) 
72 

(100,0 %) 
70 

(97,2 %) 
72 

(100,0 %) 
72 

(100,0 %) 
69 

(95,8 %) 69 (95,8 %) 69 
(95,8 %) 1 2 1 0 

1 år 68 67 
(98,5 %) 1** 0 0 0 63 (92,6 %) 65 

(103,2 %)$ 
64 

(94,1 %) 
61 

(89,7 %) 
64 

(94,1 %) 
64 

(94,1 %) 
61 

(89,7 %) 
61 

(89,7 %) 
61 

(89,7 %) 0 0 0 0 

* Lämplig för uppföljning = Patienter med uppföljning + Försenat + Missat besök. Inkluderar inte de med uppföljning som väntar, ännu inte dags för besöket, tidigare dödsfall, konverteringar 
och uppföljningsbortfall (lost to follow-up, LTF) eller dragit sig ur (withdrawn, WD). 

† Patienter utan uppföljningsbesök men ännu inte i nästa fönster. 
‡ Patienter utan uppföljningsbesök och för närvarande i nästa fönster. 
¥ Patienter som för närvarande är i fönstret, men data är ännu inte tillgängliga. 
€ Patienter som ännu inte är i fönstret. 
§ Dessa antal återger antalet patienter med adekvat bildtagning enligt centrallaboratoriets beslut. 
** Denna enda patient klassificerades som försenad eftersom utträdet skedde dag 455 efter operationen och patienten ansågs därför vara inskriven under hela den 1-åriga 

uppföljningsperioden. Eftersom det inte fanns några uppföljningsfönster tillgängliga efter ett år klassificeras statusen inte som ett missat besök. 
@ Inom varje besöksfönster används antalet ”Lämpliga” patienter som nämnare i variablerna ”Utfört på kliniken” och 4 variabler under ”Adekvat bildtagning”. Ibland kan antalet patienter med 

adekvat bildtagning för en viss variabel vara högre eller lägre än frekvensen för ”Utfört på kliniken”, eftersom den senare endast räknade bilder av önskad typ (Kontrast-DT eller Icke-
kontrast-DT + Duplexultraljud). Som ett exempel kanske en klinik inte tar en DT men utför ändå en ultraljudsundersökning. Detta ansågs inte som ett kompatibelt bildtagningsbesök för 
kliniken och därför räknades det inte i kolumnen ”Utfört på kliniken”. Ändå kan det fortfarande finnas tillräcklig information för specifika variabler såsom säckstorlek, så bilden räknades i de 
kolumner där utvärderingsbar information var samlad.  

# Kolumnen ”Granskat av centrallab.” representerar antalet DT-/US-bilder som granskats av centrallaboratoriet och använder antalet adekvata bilder i kolumnen ”Utfört på kliniken” som 
nämnare. Ibland granskades fler bilder av centrallaboratoriet än kompatibla bilder som tagits på kliniken.  

$ En patient registrerades som endast hade ett ultraljud och ingen DT vid 1 år (centrallaboratoriet granskade ultraljudet). En annat patient hade ingen kontrast-DT registrerad av kliniken i 
datauppsättningen, även om centrallaboratoriet utvärderade en icke-kontrast-DT. Andelen var större än 100 % för 1-årsbesöket eftersom två patienter saknade den nödvändiga bildtypen, 
men dessa ingick i ”Granskat av centrallab.” 
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6.2.2 Studiedemografi  
Baslinjedata om patientdemografi sammanfattas i Tabell 4. De flesta patienter som 
deltog i studien var män, 93 % (70/75) och äldre (medelålder: 73 år). När det gäller 
etnisk tillhörighet/etnicitet var 77 % (58/75) av patienterna vita/inte latinamerikanska 
eller latino, 15 % (11/75) var okända/inte latinamerikanska eller latino, 1 % (1/75) var 
vita/latinamerikanska eller latino, och 1 % (1/75) var svarta eller afroamerikanska/inte 
latinamerikanska eller latino. 

Tabell 4: Patientdemografi 

Variabel Statistik Alto™-
behandlingsgrupp 

 N 75 

Ålder (år) Medelvärde ± std 73 ± 7 

Beräknat kroppsmasseindex (BMI), (kg/m2) Medelvärde ± std  30 ± 7 

Kön 
Man % (n/N) 93 % (70/75) 

Kvinna % (n/N) 7 % (5/75) 

Etnisk 
tillhörighet/etnicitet 

Vit/inte latinamerikansk eller latino % (n/N) 77 % (58/75) 

Vit/latinamerikansk eller latino % (n/N) 1 % (1/75) 

Svart eller afroamerikansk/inte 
latinamerikansk eller latino % (n/N) 1 % (1/75) 

Okänd/inte latinamerikansk eller 
latino % (n/N) 15 % (11/75) 

Okänd/latinamerikansk eller latino % (n/N) 1 % (1/75) 

Okänd/okänd % (n/N) 4 % (3/75) 
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6.2.3 Anamnes vid baslinjen 
Anamnesdata vid baslinjen sammanfattas i Tabell 5. Patienter hade typiska 
komorbiditeter som observeras hos AAA-patienter, oftast hypertoni 83 % (62/75), 
hyperlipidemi 76 % (57/75) och rökningshistorik 75 % (56/75). Patienter 
riskklassificerades med hjälp av kriterierna från ASA (American Society of 
Anesthesiology) där de flesta ingick i ASA-klass III och IV, 93 % (70/75). 

Tabell 5: Patientanamnes 

Variabel 
Alto™-behandlingsgrupp 

% (n/N) 

ASA-grad 
1/2 5 (7 %) 

3/4 70 (93 %) 

Kardiovaskulär historik 72/75 (96 %) 

Kranskärlssjukdom 35/75 (47 %) 

Hjärtklaffssjukdom 11/75 (15 %) 

Angina pectoris eller bröstbesvär 5/75 (7 %) 

Kardiomyopati 3/75 (4 %) 

Hjärtsvikt 6/75 (8 %) 

Hjärtinfarkt 11/75 (15 %) 

Arytmi 17/75 (23 %) 

Hypertoni 62/75 (83 %) 

Hypotoni 0 (0 %) 

Hyperlipidemi 57/75 (76 %) 

Historik med perifer vaskulär, stroke och aneurysm 75/75 (100 %) 

Perifer vaskulär sjukdom 13/75 (17 %) 

Karotisartärsjukdom 6/75 (8 %) 

Transitorisk ischemisk attack (TIA) 4/75 (5 %) 

Stroke 0 (0 %) 

Aneurysmer i familjen 9/75 (12 %) 

Lunghistorik 71/75 (95 %) 

Tobaksbruk (pågående) 15/75 (20 %) 

Tobaksbruk (tidigare) 56/75 (75 %) 

KOL 27/75 (36 %) 

Gastrointestinal, genitourinär, reproduktiv historik 49/75 (65 %) 

Njurinsufficiens 5/75 (7 %) 

Endokrin 31/75 (41 %) 

Diabetes (typ II) 22/75 (29 %) 

Hematologisk 9/75 (12 %) 
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Variabel 
Alto™-behandlingsgrupp 

% (n/N) 
Anemi 5/75 (7 %) 

Psykosocial 11/75 (15 %) 

Depression 7/75 (9 %) 

Alkohol 3/75 (4 %) 

Annan betydande anamnes 26/75 (35 %) 

 
6.2.4 Vaskulära egenskaper vid baslinjen 
Baslinjedata rapporterades uteslutande av Imaging Services. Tabell 6 visar 
studiepopulationens vaskulära egenskaper vid baslinjen. 
Alla patienter som deltog i denna studie uppfyllde inklusionskriterierna baserat på  
DT-mätningar från Imaging Services. Genomsnittlig AAA-diameter var 51,7 mm,  
med en genomsnittlig proximal halslängd på 27,9 mm. Externa iliacadiametrar  
mätte 8,2 ± 1,7 mm på vänster sida och 8,1 ± 1,5 mm på höger. 
Tabell 6: Vaskulära egenskaper 

Variabel Statistik N Alto™-
behandlingsgrupp* 

Juxtarenal vinkel (°)  75 23,1 ± 18,7 

Aortadiameter nedre renal – 35 mm1 

Min (mm) 75 25,0 ± 2,3 

Max (mm) 75 26,6 ± 2,4 

Medelvärde (mm) 75 25,9 ± 2,3 

Aortadiameter nedre renal (eller avsedd position) 

Min (mm) 75 21,8 ± 2,5 

Max (mm) 75 23,2 ± 2,6 

Medelvärde (mm) 75 22,5 ± 2,5 

Aortadiameter nedre renal + 7 mm 

Min (mm) 75 21,8 ± 2,3 

Max (mm) 75 23,0 ± 2,7 

Medelvärde (mm) 75 22,4 ± 2,4 

Förändring från nedre renal till nedre renal+7 (%)  75 0,0 ± 7,2 

Aortadiameter nedre renal + 10 mm 

Min (mm) 75 21,8 ± 2,5 

Max (mm) 75 23,4 ± 2,8 

Medelvärde (mm) 75 22,6 ± 2,5 

Maximal säckdiameter (mm)  75 51,7 ± 6,6 

 < 40 mm#  4 5 % 

 ≥ 40, < 50 mm  23 31 % 

 ≥ 50, < 60 mm  40 53 % 

 ≥ 60 mm  8 11 % 

Nativ bifurkation  
Min (mm) 74 20,1 ± 5,1 

Max (mm) 74 26,2 ± 6,7 
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Variabel Statistik N Alto™-
behandlingsgrupp* 

Tvärgående dimension av angränsande normalt aortasegment 
(mm)  27 22,7 ± 4,1 

Halslängd (mm)  75 27,9 ± 13,7 
Avstånd från den mest distala njurartären till den mest 
superiora vänstra interna iliacaartären (mm)  75 182,5 ± 24,7 

Avstånd från den mest distala njurartären till den översta 
högra interna iliacaartären (mm)  75 181,2 ± 21,0 

Nedre renal till aortabifurkation (mm)  75 110,9 ± 13,1 

Höger distal iliacadiameter  

Min (mm) 75 15,8 ± 3,8 

Max (mm) 75 17,1 ± 4,0 

Medelvärde (mm) 75 16,5 ± 3,9 

Höger extern iliacadiameter 

Min (mm) 75 7,6 ± 1,6 

Max (mm) 75 8,7 ± 1,6 

Medelvärde (mm) 75 8,1 ± 1,5 

Vänster distal iliacadiameter 

Min (mm) 75 15,1 ± 3,0 

Max (mm) 75 16,4 ± 3,3 

Medelvärde (mm) 75 15,8 ± 3,1 

Vänster extern iliacadiameter 

Min (mm) 75 7,6 ± 1,9 

Max (mm) 75 8,7 ± 1,6 

Medelvärde (mm) 75 8,2 ± 1,7 

Fästzon i vänster distal iliaca (mm)  75 49,1 ± 18,7 

Fästzon i höger distal iliaca (mm)  75 50,1 ± 20,7 

SIR-förkalkningsgrad2  Förkalkning 0 % av omkretsen  14 19 % 

 Förkalkning < 25 % av omkretsen  49 65 % 
Förkalkning 25–50 % av 
omkretsen  11 15 % 

 Förkalkning > 50 % av omkretsen  1 1 % 

SIR-trombosgrad2  Trombos 0 % av omkretsen  27 36 % 

 Trombos < 25 % av omkretsen  16 21 % 

 Trombos 25–50 % av omkretsen  18 24 % 

 Trombos > 50 % av omkretsen  14 19 % 
* Resultat presenteras som medelvärde ± SD (min, max) [med] eller % av totala svar. 
# 4 patienter rekryterades som hade AAA-diametrar < 40 mm. Alla dessa fyra patienter rekryterades under Rev A 
(under Rev A var detta inte en överträdelse av inklusion/exklusion). Därefter ändrades protokollet under Revision B 
där patienter med AAA-diameter < 40 mm inte kunde rekryteras. Inga andra patienter med AAA-diameter < 40 mm 
rekryterades till studien när det korrigerande PM:et hade distribuerats. 
1 Data som tillhandahålls genom bildtagning på kliniken 
2 Proximal halsförkalkning och trombospoäng: Mängd kalcium och/eller tromboser som finns i tvärsnittsområdet för 
tätningsringens målplats (IR+4 till IR+10). 
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6.2.5 Implanterade/använda enheter 
Totalt 75 aortakroppar, 155 iliacaben och 7 iliacaförlängningar implanterades i 
75 patienter under det första implantatförfarandet. Utformningen av denna enhet kräver 
implantation av minst en aortakropp och två iliacaben. Ytterligare iliacaben och 
iliacaförlängningar kan användas för att förlänga enhetens längd, där det är indikerat. 
Fyra patienter hade bilaterala benförlängningar. Fyra patienter hade ensidiga 
benförlängningar (tre på vänster sida och en på höger). Sju iliacaförlängningar 
användes, och 5 iliacaben användes som förlängningar. En patient fick en ballong-
expanderbar stent implanterad på dag 48 för att behandla ett endoläckage av typ Ia. 
Sammanfattningen av implanterade Alto™-komponenter presenteras i Tabell 7. Det 
totala antalet Alto™-enheter som implanterades i varje patient per diameter presenteras 
i Tabell 8. 
 

Tabell 7: Sammanfattning av implanterade Alto™-komponenter 
Alto™-komponenter Alto™-behandlingsgrupp % (n/N) 
Aortakropp 100 % (75/75) 

Ipsilateralt ben 100 % (75/75) 

Kontralateralt ben 100 % (75/75) 

Iliacaförlängning 9,3 % (7/75) 

Ipsi-/kontralaterat ben använt som förlängning 7,0 % (5/75) 

Tre patienter fick emboliseringsspolar under indexproceduren: Två patienter fick  
spolar placerade i de vänstra accessoriska artärerna och en patient fick spolar 
placerade i den interna iliaca-/hypogastriska artären. En självexpanderande stent 
placerades i den externa iliacaartären på grund av stenos och dissektion. 
Enhetsanvändning per storlek visas i Tabell 8 nedan. Totalt implanterades  
75 aortakroppar, 155 iliacaben och 7 iliacaförlängningar.  
 

Tabell 8: Fördelning av implanterade enhetsstorlekar 
Enhetstyp Diameter 

(mm) 
Alto™-behandlingsgrupp 

% (n/N) 

Aortakropp 
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) 

Iliacaben 
N=155* 

10 1,3 % (2/155) 

12 9,7 % (15/155) 

14 14,2 % (22/155) 

16 26,5 % (41/155) 
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Enhetstyp Diameter 
(mm) 

Alto™-behandlingsgrupp 
% (n/N) 

18 21,3 % (33/155) 

22 18,7 % (29/155) 

28 8,4 % (13/155) 

Iliacaförlängning 
N=7 

10 0,0 % (0/7) 

12 0,0 % (0/7) 

14 0,0 % (0/7) 

16 14,3 % (1/7) 

18 57,1 % (4/7) 

22 14,3 % (1/7) 

28 14,3 % (1/7) 
* Fem iliacaben användes som förlängningar. 

Aortakroppen i Alto™ abdominellt stentgraftsystem var 80 mm lång, iliacabenen fanns i 
5 längder (80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm och 160 mm), och iliacaförlängningen var 
45 mm lång i enlighet med beskrivningen i avsnitt 9 (Leverans).  
 
6.2.6 Akut procedurmässig information 
Nedanstående sekundära effektmått för klinisk nytta samlades in och visas i Tabell 9. 
Bilateral perkutan åtkomst uppnåddes hos 90,7 % (68/75) av patienterna och 33,3 % 
(25/75) av patienterna behövde inte narkos. Den endovaskulära proceduren tog i 
genomsnitt 90 minuter med minimal blodförlust (medelvärde: 52,5 ml) och krävde en 
kort sjukhusvistelse (medelvärde: 1,3 dagar). 26,7 % av patienterna (20/75) lades in på 
IVA. Bland patienterna som lades in på IVA var medelvärdet för IVA-vistelsen 0,9 dagar. 
Den genomsnittliga fluoroskopitiden var 20 minuter. Teknisk framgång (framgångsrik 
insättning, utplacering och tillbakadragande av enheten) uppnåddes i 100 % av fallen. 

Tabell 9: Procedurmässig information 

Variabel Statistik* Alto™-behandlingsgrupp 
Total procedurtid (min) N 75 

 Median 90 

 Min, max 41, 241 

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

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

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

  ≥ 210 min % (n/N) 1,3 % (1/75) 

Uppskattad procedurmässig blodförlust (ml) N 72 

 Median 52,5 

 Min, max 10, 1 000 
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Variabel Statistik* Alto™-behandlingsgrupp 
Sjukhusvistelse (dagar) N 75 

Median 1,3 

Min, max 0,2, 20,2 

IVA-vistelsens längd (bland patienter som lagts in 
på IVA, i dagar) 

N 20 

Median 0,9 

Min, max 0,6, 1,3 

Anestesityp N 75 

  Allmän % (n/N) 66,7 % (50/75) 

  Regional % (n/N) 1,3 % (1/75) 

  Lokal med vaken sedering % (n/N) 32,0 % (24/75) 

Total anestesitid (min) N 50 

 Median 147 

 Min, max 86, 316 

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

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

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

   ≥ 210 min % (n/N) 20,0 % (10/50) 

 
 

Variabel Statistik* Alto™-behandlingsgrupp 
Fluoroskopitid (min) N 75 

 Median 20 

 Min, max 6, 46 

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

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

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

   ≥ 30 min % (n/N) 22,7 % (17/75) 

Aortakroppsåtkomst N 75 

Perkutan % (n/N) 94,7 % (71/75) 

  Via snitt % (n/N) 5,3 % (4/75) 

Teknisk framgång@ % (n/N) 100 % (75/75) 
* Resultaten presenteras som median (min, max) eller som % av totala svar. 
@ Teknisk framgång definieras som: 

• Framgångsrik införing, definierad som förmåga att föra in implantatet till den avsedda platsen utan behov av oväntade 
korrigerande interventioner relaterade till insättning, med hjälp av en tilläggsenhet utanför Alto™ abdominellt stentgraftsystem. 

• Framgångsrik och korrekt utplacering, definierad som: 
o utplacering av det endovaskulära stentgraftet på den planerade platsen 
o öppenhet i det endovaskulära stentgraftet, avsaknad av enhetsdeformationer (t.ex. vridning, stenteversion, 

felaktig utplacering, feljusterad utplacering) som kräver oplanerad placering av en ytterligare anordning inuti 
det endovaskulära stentgraftet. 

• Framgångsrikt tillbakadragande av införingssystemet utan att det behövs oväntade korrigerande ingripanden i 
samband med tillbakadragande. 
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En patient hade en sjukhusvistelsetid på 20,2 dagar. Denna patient lades in på sjukhus en 
dag före planerad AAA-reparation på grund av ett fall. Patienten fick komplikationer på 
grund av fallet och fick ligga kvar på sjukhuset. Patienten genomgick proceduren dag 15 
under sjukhusvistelsen. Patienten var en 73-årig man med hypertoni, hyperlipidemi, 
tobaksbruk, sjuklig fetma, diabetes, perifer vaskulär sjukdom och ASA III som genomgick 
framgångsrik implantation av Alto™-stentgraftsystemet i ett 65,6 mm infrarenalt 
aortaaneurysm. Under proceduren förlorade patienten 1 liter blod på grund av 
åtkomstsvårigheter som resulterade i kirurgisk friläggning och 2 enheter PRBC (packade 
röda blodkroppar) transfunderades. Trots ett besvärligt preoperativt förlopp uppstod inga 
efterföljande postoperativa komplikationer, och patienten skrevs ut dag 5 efter operationen i 
gott skick. Händelsen bedömdes som orelaterad till enheten av både kliniken och CEC 
(kommittén för kliniska händelser). Patienten slutförde framgångsrikt studieuppföljningen 
och lämnade studien efter att ha slutfört uppföljningsbesöket efter 1 år. 
6.2.7 Studieresultat: Säkerhetsrelaterade 

6.2.7.1 Större biverkningar (MAE) till och med 365 dagar 
Sekundära säkerhetsmått inkluderar större biverkningar och de enskilda 
komponenterna till och med 1 år. Incidensen av MAE under 365 dagar (Tabell 10)  
hos patienter som behandlats med Alto™-enheten var 10,7 % (8/75). Ingen patient 
drabbades av mer än en händelse. Tre patienter fick tarmischemi på dag 1, 5 respektive 
5 efter operationen. Alla tre fallen av tarmischemi bedömdes vara relaterade till 
proceduren och inte till enheten. Enligt CEC hade två av patienterna anatomiska 
faktorer som eventuellt kan ha predisponerat dem för dessa händelser. En patient med 
tarmischemi krävde ingen behandling. En patient krävde en koloskopi och en klar 
flytande kost. På en patient gjordes försök att utföra en angioplastik av SMA (superior 
mesenterisk artär) men detta slutfördes inte på grund av svårigheter att få katetrar att 
passera intill suprarenala stag och fynd av en tryckgradient på 18 mm. Därefter gick 
patientens symtom över. Alla tre patienter som fick tarmischemi slutförde studien 
framgångsrikt efter 1 år.  
En patient fick en större blodförlust än 1 000 ml under proceduren dag 0 efter 
operationen. Kommittén för kliniska händelser (CEC) bedömde att detta var relaterat till 
proceduren och inte till enheten. Tre dödsfall rapporterades i studien. En patient avled 
dag 97 efter operationen av okänd orsak. En patient avled dag 225 efter operationen  
på grund av lungcancer och en annan patient avled dag 248 efter operationen av 
komplikationer efter ett extremitetstrauma. Inget av de tre dödsfallen bedömdes vara 
relaterat till proceduren eller enheten. En patient fick en hjärtinfarkt (som inte ledde till 
döden) dag 225 efter operationen. Denna händelse bedömdes inte vara relaterad till 
enheten eller proceduren. Patienten slutförde studien. Det fanns inga rapporterade fall 
av förlamning, njursvikt, andningssvikt eller stroke.  
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Tabell 10: MAE-frekvenser till och med 365 dagar 
Större biverkningar ≤ 30 dagar 31 dagar – 1 år Totalt inom år 1 

Patienter med ≥ 1 MAE 5,3 % (4/75) 5,3 % (4/75) 10,7% (8/75) 

Dödsfall 0 % 4,0 % (3/75) 4,0 % (3/75) 

Tarmischemi 4,0 % (3/75) 0 % 4,0 % (3/75) 

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

Förlamning (exkl. parapares) 0 % 0 % 0 % 

Njursvikt (exkl. njurinsufficiens) 0 % 0 % 0 % 

Andningssvikt 0 % 0 % 0 % 

Stroke (exkl. TIA) 0 % 0 % 0 % 

Blodförlust under proceduren ≥ 1 000 ml 1,3 % (1/75) 0 % 1,3 % (1/75) 

6.2.7.2 Dödlighet oavsett orsak till och med 365 dagar 
Tabell 11–12 visar resultaten av dödlighet oavsett orsak. Dödligheten oavsett orsak till 
och med 365 dagar efter behandlingen var 4,0 % (3/75). Alla de tre dödsfallen inträffade 
senare än 30 dagar efter proceduren, dag 97, 225 och 248. Dödsfallen berodde på 
okänd orsak (dag 97), lungcancer (dag 225) och komplikationer efter extremitetstrauma 
(dag 248). Alla dödsfallen bedömdes av CEC som ej relaterade till enheten och 
proceduren. Frihet från dödlighet oavsett orsak uppskattades till 100 % vid 30 dagar, 
98,7 % vid 180 dagar och 95,9 % vid 365 dagar. Det fanns inga AAA-relaterade dödsfall 
i studien till och med 365 dagar. 
 

Tabell 11: Dödlighet oavsett orsak till och med 365 dagar 
Variabel ≤ 30 dagar 31–365 dagar 0–365 dagar 

Död (oavsett orsak) 0 % 4,0 % (3/75) 4,0 % (3/75) 

 
Tabell 12: Frihet från dödlighet oavsett orsak till och med 365 dagar: Kaplan-Meier-uppskattning 

Variabel Behandling till 30 dagar 31 till 180 dagar 181 till 365 dagar 

Antal i riskzonen1 75 75 73 

Antal händelser2 0 1 2 

Antal granskade3 0 1 33 

Kaplan-Meier-uppskattning4 100 98,7 95,9 

Standardfel 0 1,3 2,3 
1 Antal patienter i riskzonen i början av intervallet 
2 Alla händelser inom tidsintervallet 
3 Patienter granskas den aktuella dagen efter operationen från och med datumet för databrytvärdet, efter att ha slutfört studien, 

eller vid lämnande av studien eller uppföljningsbortfall 
4 Uppskattning i slutet av tidsintervallet 
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6.2.8 Studieresultat: Effektivitet 

6.2.8.1 Behandlingsframgång 
Det primära effektmåttet uppfyllde sitt fördefinierade prestationsmål på 80 %. 
Frekvensen för framgångsrik aneurysmbehandling fram till 1 år var 95,1 % (58/61) 
(Tabell 13). Ett ensidigt Clopper-Pearson 95 %-konfidensintervall konstruerades för 
den behandlingsframgång som sågs i studien. Den nedre gränsen för detta 
konfidensintervall jämfördes med prestationsmålet för att utvärdera nollhypotesen  
att den förväntade behandlingsframgången var mindre än eller lika med 80 %. 
Nollhypotesen avvisades med tanke på den nedre gränsen på 90 %, alltså gav data 
stöd åt den alternativa hypotesen att behandlingsframgången var större än 80 %.  

Tabell 13: Primärt effektmått: Behandlingsframgång 

Variabel 
Alto™-

behandlingsgrupp 
% (n/N) 

Lägre ensidig 
konfidensgräns 

på 95 %* 
Mål för 

prestationsmål Studieeffektmått 

Behandlingsframgång  95,1 % (58/61) 87,8 % 80 % UPPNÅDD 
* Exakt (Clopper-Pearson) konfidensintervall 

Med tanke på att 14 av 75 patienter var inskrivna i studien men saknade lämplig 
information för utvärdering av det primära effektmåttet, genomfördes en post hoc-
känslighetsanalys för att beräkna Kaplan-Meier-uppskattningen av det primära 
effektmåttet. Kaplan-Meier-uppskattningen av det primära effektmåttet visar 96,8 % 
frihet från misslyckande vid 1 år, vilket kan jämföras med det förutbestämda primära 
analysfyndet på 95,1 %.  
Det primära effektmåttet är en kombination av procedurmässig teknisk framgång, och 
avsaknad av ruptur, konvertering, sekundära interventioner för stenos, ocklusion, 
tromboembolisk händelse, stentfraktur eller -vridning till och med 1 år, samt avsaknad 
av bildtagningsfynd vid 12 månaders bildtagningsfönster (säckexpansion > 5 mm, 
stentmigrering > 10 mm till och med 1 år och endoläckage av typ I eller III). Tre 
patienter uppfyllde inte det effektmått som definieras nedan (Tabell 14). En patient 
genomgick en konvertering till öppen reparation dag 273 efter implantationen, på grund 
av en infektion i enheten. Ytterligare en patient noterades ha aneurysmexpansion 
(5,9 mm) inom det 1-åriga bildtagningsfönstret. CEC bedömde att detta sannolikt 
berodde på endoläckage av typ II. Ytterligare en patient hade ett endoläckage av typ Ia 
vid 30-dagarsuppföljningen som därefter korrigerades med en ballongexpanderbar  
stent dag 48 efter operationen. CEC bedömde händelsen som relaterad till enheten. 
Patienten slutförde studien framgångsrikt. Kaplan-Meier-uppskattningen av 
endoläckage av typ Ia diskuteras separat.  

Tabell 14: Behandlingsframgång till 1 år 
Utfall Resultat Komparator 

 (n=61)  

Totalt antal patienter med behandlingsframgång 58 (95,1 %) 80 % 

Totalt antal patienter med behandlingssvikt 3 (4,9 %)  

        Tekniskt fel under proceduren 0 (0,0 %)  
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Utfall Resultat Komparator 

        Aneurysmruptur 0 (0,0 %)  

        Konvertering till öppen reparation 1 (1,6 %)  

        Sekundära ingrepp 0 (0,0 %)  

        Expansion av aneurysmsäck 1 (1,6 %)  

        Kliniskt signifikant migrering 0 (0,0 %)  

        Endoläckage av typ I* 1 (1,6 %)  

        Endoläckage av typ III 0 (0,0 %)  
* En patient hade ett endoläckage av typ Ia vid 30-dagarsuppföljningen och behandlades och korrigerades med en 
ballongexpanderbar stent (sekundär intervention) dag 48 efter operationen. 

6.2.8.2 Teknisk framgång 
Teknisk framgång visas i Tabell 15. Teknisk framgång erhölls hos 100 % (75/75) av 
patienterna, och det fanns inget enhetsfel (t.ex. polymerläckage) för något fall under 
insättning som förhindrade teknisk framgång. 

Tabell 15: Effektmått: Komponent för teknisk framgång 
Teknisk framgång 100 % (75/75) 

Framgångsrik insättning* 100 % (75/75) 

Framgångsrik utplacering** 100 % (75/75) 

Framgångsrik uttagning# 100 % (75/75) 
* Framgångsrik införing, definierad som förmåga att föra in implantatet till den avsedda platsen utan behov 
av oväntade korrigerande interventioner relaterade till insättning, med hjälp av en tilläggsanordning utanför 
Alto™ abdominellt stentgraftsystem. 
** Framgångsrik och korrekt utplacering, definierad som: 

o utplacering av det endovaskulära stentgraftet på den planerade platsen 
o öppenhet i det endovaskulära stentgraftet, avsaknad av enhetsdeformationer (t.ex. vridning, 

stenteversion, felaktig utplacering, feljusterad utplacering) som kräver oplanerad placering av en 
ytterligare anordning inuti det endovaskulära stentgraftet. 

# Framgångsrikt tillbakadragande av införingssystemet utan att det behövs oväntade korrigerande 
ingripanden i samband med tillbakadragande. 

6.2.8.3 Enhetens integritet 
Stentgraftets integritet utvärderades av centrallaboratoriet med hjälp av bukröntgen vid 
regelbundet schemalagda uppföljningsbesök. Eventuella frakturerade stentar, och allt 
annat som komprometterade integriteten för stentgraftet rapporterades. Bukröntgen vid 
utskrivningen eller efter 1 månad fungerade som baslinje för alla utvärderingar av 
stentgraftets integritet. Incidensen för förlorad stentgraftintegritet beräknades som 
antalet patienter med förlorad stentgraftintegritet dividerat med antalet patienter med 
adekvat bildtagning för att bedöma effektmåttet. Centrallaboratoriet rapporterade inga 
enhetsfrakturer eller andra problem som äventyrade stenttransplantatets integritet vid 
någon tidpunkt. 
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6.2.8.4 Migrering 
Migrering definierades som bevis på proximal eller distal rörelse i stentgraftet > 10 mm  
i förhållande till fasta anatomiska riktmärken. Spiral-DT-bilder kommer att användas för 
att bestämma migrering vid regelbundna schemalagda uppföljningsbesök. Bilden efter 
1 månad användes som baslinjeutvärdering. Det fanns inga stentrörelser som uppfyllde 
protokolldefinitionen för migrering. Störst rapporterad rörelse var 7 mm hos en patient. 
Denna patient genomgick ingen sekundär intervention för migrering under studien. 

6.2.8.5 Endoläckage 
Endoläckage utvärderades av centrallaboratoriet och definieras av blodflödets 
persistens utanför lumen i det endovaskulära graftet men inom aneurysmsäcken och 
kan klassificeras som: 
• Typ I – ineffektiv tätning vid antingen proximala eller distala tätningszoner 

o Typ Ia – ineffektiv tätning vid proximal tätningszon 
o Typ Ib – ineffektiv tätning vid distal tätningszonen 

• Typ II – tillbakagående blodflöde från ländryggsartärer, den nedre mesenteriska 
artären eller andra sidokärl till aneurysmsäcken 

• Typ III – en läcka orsakad av revor eller rubbningar i materialet, 
komponentavskiljning eller graftdesintegrering 

• Typ IIIa – läcka vid föreningspunkt eller komponentfrånkoppling 
• Typ IIIb – hål mitt i graftet 
• Typ IV – blodflöde genom ett intakt material 
• Okänt endoläckage – endoläckage föreligger men typen kan inte bedömas 
Kaplan-Meier-metoden användes för att uppskatta andelen ”frihet från endoläckage” 
under studiens löptid. I detta ingår patienter med uppföljningsbortfall eller som av annat 
skäl inte kunde tillhandahålla en kontrast-DT till och med 1 år. Vid 12 månader hade 
61 patienter utvärderingsbar bildtagning för endoläckage. Frekvensen för frihet från 
endoläckage av typ Ia vid 6 månader och 1 år var 98,7 % (Tabell 16) eftersom en 
patient rapporterade ett endoläckage av typ Ia. Endoläckaget av typ Ia rapporterades 
vid besöket för 1-månadsuppföljning och behandlades postoperativt på dag 48 med en 
ballongexpanderbar stent (BES). Endoläckaget av typ Ia upphörde, och ingen 
aneurysmexpansion rapporterades för denna patient. Händelsen bedömdes vara 
enhetsrelaterad. 
Frekvensen för frihet från endoläckage av typ II vid 6 månader och 1 år var 53,3 % 
respektive 51,7 %. Det fanns endast ett rapporterat fall av expansion av aneurysmsäcken 
för vilket CEC bedömde att den sannolika orsaken var ett endoläckage av typ II. 
Patienten lämnade studien utan att genomgå någon sekundär AAA-intervention. 
På grund av den höga frekvensen av endoläckage av typ II gjordes en analys av 
ELEVATE-studien för att definiera faktorer som ligger bakom endoläckage av typ II. 
Baslinjedemografi, anamnes och anatomiska mätningar vid baslinjen utvärderades  
med hjälp av en logistisk regressionsmodell. Bland alla komorbiditeter vid baslinjen var 
rökningsstatus en betydande negativ prediktor (skyddande) för endoläckage av typ II 
(oddskvot: 0,12, 95 % CI 0,0260–0,602). 
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Frekvensen för frihet från endoläckage av okänd typ vid 6 månader och 1 år var 96,0 % 
respektive 94,3 %. Okända endoläckage bedömdes inte av CEC. 
Inga endoläckage av typ Ib, III eller IV observerades i studien till och med 1 år. 

Tabell 16: Kaplan-Meier-uppskattningar av endoläckage (EL)  
Kaplan-Meier-uppskattningar 6 månader 12 månader 
Frihet från EL typ Ia 98,7 % 98,7 % 
Frihet från EL typ II 53,3 % 51,7 % 
Frihet från EL av okänd typ 96,0 % 94,3 % 

6.2.8.6 AAA-utvidgning 
Aneurysmutvidgning definierades som en ökning större än 5 mm (diameter) av 
aneurysmets storlek. Spiral-DT-bilder användes för att fastställa aneurysmutvidgningen 
vid regelbundet schemalagda uppföljningsbesök. Bilden efter 1 månad användes som 
baslinjeutvärdering. En utvidgning av aneurysmdiametern (Tabell 17), identifierad av 
centrallaboratoriet för bildtagning, rapporterades 1 år efter behandling (1,6 %, 1/61). 
Kliniken noterade detta som en AE vid besöket för 6-månadersuppföljning. CEC 
bedömde att aneurysmutvidgningen sannolikt berodde på ett endoläckage av typ II. 
Denna händelse bedömdes också vara allvarlig, relaterad till proceduren och inte 
relaterad till enheten. Patienten lämnade studien framgångsrikt utan några sekundära 
interventioner för att behandla aneurysmutvidgning. 

Tabell 17: Av centrallaboratoriet rapporterade förändringar i säckdiametern till och med 12 månader 
 Säckdiameter vid 

besök 
Förändring av säckdiameter från 1 månad 

Tidpunkt N Säckdiameter 
(mm) 

N* Minskad 
(> 5 mm) 

Stabil 
(± 5 mm) 

Ökad 
(> 5 mm) 

Ingen  
tillväxt 

Screening 75 51,7 ± 6,6 E/T E/T E/T E/T E/T 

1 månad 74 51,1 ± 7,0 E/T E/T E/T E/T E/T 

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

12 månader 64 49,0 ± 8,3 61 13 (21,3 %) 47 (77,0 %) 1 (1,6 %) 60 (98,4 %) 
* Detta antal representerar antalet patienter med både en 1-månads-DT och senare uppföljnings-DT, så att en förändring av 
säckdiametern kan utvärderas. 

6.2.8.7 Stentgraftets öppenhet 
Öppenhet definierades som frånvaron av fullständig ocklusion (100 %) av enheten  
eller det nativa kärlet. Öppenhet kan vara antingen inom enheten (öppenhet i enheten) 
eller i det nativa kärlet utanför enheten (öppenhet i kärlet). Trombos definierades som 
fullständig ocklusion (100 %) av enheten eller det nativa kärlet. Trombos kan vara 
antingen inom enheten (trombos i enheten) eller i det nativa kärlet utanför enhetens 
behandlingsområde (kärltrombos). Stenos definierades som förträngning av 
blodflödeslumen som var mindre än 100 % ocklusion. Stenos kan vara antingen inom 
enheten (stenos i enheten) eller i det nativa kärlet utanför enhetens behandlingsområde 
(kärlstenos). Öppenhet, trombos och stenos kan påvisas med: DT, angiografi, ultraljud 
eller annan bildtagningsmodalitet, eller patologisk analys, och bedömdes av 
studieklinikerna. Klinikerna rapporterade inga biverkningar för öppenhetsrelaterade 
problem vid någon tidpunkt. 
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6.2.8.8 Tromboemboliska händelser 
Tromboemboliska händelser definierades som djup ventrombos, lungembolism, 
embolisk stroke, extremitetsischemi vid förekomst av ocklusion eller trombos i 
stentgraftet. Inga tromboemboliska händelser som krävde en sekundär intervention 
rapporterades av klinikerna vid någon tidpunkt. 

6.2.8.9 Konvertering till öppen reparation till och med 12 månader 
Konverteringsfrekvensen (Tabell 18–19) till och med 365 dagar efter behandlingen 
var 1,3 % (1/75). Frekvensen för frihet från konvertering var 98,6 % till och med 1 år. 
En patient konverterades till öppen reparation 273 dagar efter implantation på grund 
av infektion i stentgraft. Konverteringen lyckades, och patientens infektion läktes ut. 

Tabell 18: Kirurgiska konverteringar till och med 365 dagar 
Variabel ≤ 30 dagar 31–365 dagar 0–365 dagar 

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

 
Tabell 19: Frihet från kirurgisk konvertering till och med 365 dagar: Kaplan-Meier-uppskattning 

Variabel Behandling till 30 dagar 31 till 180 dagar 181 till 365 dagar 

Antal i riskzonen1 75 75 73 

Antal händelser2 0 0 1 

Antal granskade3 0 2 34 

Kaplan-Meier-
uppskattning4 100 100 98,6 

Standardfel 0 0 1,4 
1 Antal patienter i riskzonen i början av intervallet 
2 Alla händelser inom tidsintervallet 
3 Patienter granskas den aktuella dagen efter operationen från och med datumet för databrytvärdet, 

efter att ha slutfört studien, eller vid lämnande av studien eller uppföljningsbortfall 
4 Uppskattning i slutet av tidsintervallet 

6.2.8.10 Sekundära interventioner 
Totalt 3 AAA-relaterade sekundära procedurer utfördes på 2 (2,7 %) patienter. En patient hade 
ett endoläckage av typ 1a och fick ballongutvidgning och en ren metallstent för intervention 
dag 48 efter operationen, vilket framgångsrikt behandlade endoläckaget. CEC bedömde detta 
som relaterat till enheten och proceduren. En annan patient hade en infektion i enheten och 
konverterades till öppen reparation dag 273 efter operationen. CEC bedömde detta som 
relaterat till enheten, men inte till proceduren. AAA-relaterade sekundära procedurer kan ses i 
Tabell 20. 
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Tabell 20: AAA-relaterade sekundära procedurer till och med 365 dagar 

Sekundär intervention ≤ 30 dagar 31–365 dagar 0–365 dagar 
(år 1) 

 (N=75) (N=75) (N=75) 
Totalt antal patienter 0 2 (2,7 %) 2 (2,7 %) 
Endoläckage Ia 0 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 
 Ballongvidgning 0 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 
 Ballongexpanderbar ren metallstent 0 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 
Infektion av enheten 0 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 
 Konvertering till öppen reparation 0 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 

 
7. Patientselektion och behandling 

7.1. Individualiserad behandling 
Läkare bör arbeta med varje enskild patient för att avgöra om Alto™ abdominellt 
stentgraftsystem skulle vara en lämplig enhet för att behandla deras aneurysm baserat 
på om patienten uppfyller kriterierna i indikationerna för användning, inklusive: 
• Lämplig ingångspunkt via iliaca/femoralis som är kompatibel med tekniker för 

införing via kärlen (femoral friläggning eller perkutant), enheter och/eller tillbehör, 
• En proximal aortafästzon för tätningsringen 7 mm under den nedre njurartären.  
• En aortatätningszon bestående av frisk aorta definieras som: 

o Brist på betydande tromboser > 8 mm i tjocklek; vid någon punkt längs 
aortaomkretsen i nivå med 7 mm under den nedre njurartären  

o Brist på betydande förkalkning i nivå med 7 mm under den nedre njurartären, 
o Konicitet < 10 % mätt från den nedre njurartären till aorta 7 mm under den 

nedre njurartären, 
o En innerväggsdiameter på minst 16 mm och högst 30 mm vid 7 mm under 

den undre njurartären och 
o En aortavinkel på ≤ 60 grader. 

• En distal fästzon i iliaca: 
o Med en längd på minst 10 mm och 
o Med en innerväggsdiameter på minst 8 mm och högst 25 mm. 

Se avsnitt 2 för mer information.  
Faktorer som ska övervägas vid patientselektionen är, men begränsas inte till: 

• Patientens ålder och förväntad livslängd 
• Komorbiditeter (t.ex. hjärt-, lung- eller njurinsufficiens före operationen, sjuklig 

fetma) 
• Hur lämplig patientens kärlmorfologi är för endovaskulär behandling  
• Patientens lämplighet för öppen kirurgisk reparation 
• Förmågan att tolerera allmän, regional eller lokal bedövning 
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7.2. Storleksbestämning av Alto™ abdominellt stentgraft 
 
Storleken på Alto™ abdominellt stentgraftsystem måste väljas så att den passar 
patientens anatomi. Det är läkarens ansvar att välja en anordning med rätt storlek.  
De storlekar som tillhandahålls beskrivs i Tabell 21. 
Tabell 21: Patientanatomi och produktstorlek 

Aortakropp  Iliacaben/-förlängning 

Stentgraft-
diameter, mm  

Aorta-ID, 
mm 

Maximal aortakärldiameter 
vid ankare, mm (35 mm 
över den lägsta renala)  

 Stentgraft-
diameter, mm 

Iliaca-ID, 
mm 

20 16–17 ≤ 24  10 8–9 

23 18–20 ≤ 26  12 10–11 

26 21–23 ≤ 29  14 12–13 

29 24–26 ≤ 32  16 14–15 

34 27–30 ≤ 35  18 16–17 

    22 18–20 

    28 21–25 

För aortakroppen bekräfta aortas innerdiameter på platsen för den proximala 
tätningsringen 7 mm under den nedre njurartären. Säkerställ adekvat 
överdimensionering av den proximala stenten vid dess förankringsställe. 
SE UPP: Det är läkarens ansvar att välja rätt storlek för Alto™ abdominellt stentgraft. 
Storleken på stentgraftet inkluderar rekommenderad överdimensionering av enheten 
för anatomiska dimensioner och baserades på in-vitro-testdata. 
Den totala längden på det implanterade systemet rekommenderas sträcka sig från 
precis distalt om den lägsta njurartären till precis över den gemensamma 
iliacabifurkationen. Bekräfta att längden från den lägsta njurartären till den nativa 
aortabifurkationen är > 80 mm för att säkerställa att Alto™-graftet ryms inom patientens 
anatomi. Om det vid planeringen före operationen inte är säkert vilka mått som är 
lämpliga, se till att ha stentar i alla längder och diametrar tillgängliga för att kunna 
slutföra ingreppet. 
Under planeringsprocessen kan Endologix rådgöra med läkare för att kunna bestämma 
rätt stentgraftstorlek grundat på läkarens bedömning av patientens anatomiska 
mätningar. De fördelar och risker som tidigare beskrivits måste övervägas för varje 
patient innan Alto™ abdominellt stentgraftsystem används. 
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8. Rådgivning och information till patienten 
Innan behandlingen inleds bör läkaren tillsammans med patienten gå igenom riskerna och 
fördelarna med denna endovaskulära enhet och behandling. Saker som bör tas upp är: 
• risker och fördelar med aneurysmbehandling baserat på patientens ålder och 

förväntade livslängd 
• risker, fördelar och skillnader med öppen kirurgisk behandling 
• risker, fördelar och skillnader med endovaskulär behandling  
• risker för aneurysmruptur jämfört med risken för endovaskulär reparation med 

Alto™-enheten jämfört med andra endovaskulära graftsystem 
• risker relaterade till icke-interventionell behandling (medicinsk hantering) 
• den långsiktiga säkerheten och effekten av endovaskulär reparation med Alto™-

enheten har ännu inte fastställts 
• betydelsen av livslång, regelbunden uppföljning för att bedöma patientens 

hälsotillstånd och stentgraftets funktion 
• det kan bli nödvändigt med efterföljande endovaskulär eller öppen kirurgisk 

behandling av aneurysmet 
• patienter med särskilda kliniska resultat (t.ex. endoläckage, förstorade 

aneurysmer) ska övervakas noggrant 
• tecken på att läkare måste uppsökas omgående (inklusive benocklusion, förstorat 

eller brustet aneurysm). 
Endologix rekommenderar att läkaren informerar patienten skriftligen om alla risker vid 
behandling med Alto™ abdominellt stentgraftsystem. Information om risker under och 
efter implantation av anordningen finns i avsnitt 5, Biverkningar.  
 
9. Leverans 
Alto™ abdominellt stentgraftsystem består av aortakroppsstentgraftet/införingssystemet, 
iliacabenstentgraftet och iliacaförlängningarna/införingssystemen, CustomSeal-satsen 
och Autoinjektor 2. 
 

9.1 Storleksbestämning och konfigurationer av stengraft 
 
Stentgraften finns i nedanstående storlekar och konfigurationer (Tabell 22–24).  
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Tabell 22: Alto™ aortakroppsstentgraft, storlekar 
Stentgraftets 

proximala 
diameter, mm 

Kateterns 
arbetslängd, 

cm 

Införingssystemets 
ytterprofil, F 

Innerdiameter 
hos integrerad 

hylsa, F 

Längd på 
stentområde 
som täcks av 

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

 
Tabell 23: Ovation iX iliacaben, storlekar 

Stentgraftets 
proximala 
diameter, 

mm 

Stengraftets 
distala 

diameter, mm 

Kateterns 
arbetslängd, 

cm 

Införings-
systemets 

ytterprofil, F 

Innerdiameter 
hos integrerad 

hylsa,  
F 

Längd på 
stentområde 
som täcks av 

graft, mm 
14 10 60 12 10 80 

10 100 
10 120 
10 140 
10 160 
12 80 
12 100 
12 120 
12 140 
12 160 
14 80 
14 100 
14 120 
14 140 
14 160 
16 13 11 80 
16 100 
16 120 
16 140 
16 160 
18 80 
18 100 
18 120 
18 140 
18 160 
22 14 12 80 
22 100 
22 120 
22 140 
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Stentgraftets 
proximala 
diameter, 

mm 

Stengraftets 
distala 

diameter, mm 

Kateterns 
arbetslängd, 

cm 

Införings-
systemets 

ytterprofil, F 

Innerdiameter 
hos integrerad 

hylsa,  
F 

Längd på 
stentområde 
som täcks av 

graft, mm 
22 160 
28 15 13 80 
28 100 
28 120 
28 140 
28 160 

 
Tabell 24: Ovation iX iliacaförlängning, storlekar 

Stengraftets 
proximala och  

distala 
diameter, mm 

Kateterns 
arbetslängd, 

cm 

Införingssystemets 
ytterprofil,  

F 

Innerdiameter hos 
integrerad hylsa,  

F 

Längd på 
stentområde 
som täcks av 

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

 

9.2. Sterilitetsinformation  
Stentgrafter/införingssystem levereras steriliserade med etylenoxid och är STERILA och 
pyrogenfria. CustomSeal-satsen och Autoinjektor 2 levereras STERILA med hjälp av en 
E-strålningssteriliseringsprocess. CustomSeal-satsen är icke-pyrogen. 
• Inspektera enheten och förpackningen för att kontrollera att inga transportskador har 

uppstått. Använd inte produkten om den är skadad eller om den sterila barriären är 
skadad eller bruten. 

• Använd inte produkten efter det utgångsdatum som anges på etiketten. 
• Förvara på en sval, torr plats. 
• Endast för engångsbruk. Får ej återanvändas, omarbetas eller omsteriliseras. 

Återanvändning, omarbetning eller omsterilisering kan äventyra enhetens strukturella 
integritet och/eller ge upphov till funktionsfel som kan leda till att patienten skadas, blir 
sjuk eller dör. Återanvändning, omarbetning eller omsterilisering kan också medföra en 
risk för kontaminering av enheten och/eller patientinfektion, inklusive, men inte 
begränsat till, överföring av en infektionssjukdom från en patient till en annan. 
Kontaminering av enheten kan leda till skada, sjukdom eller dödsfall för patienten. 

• Efter användning ska produkten kasseras i enlighet med sjukhusets regler och/eller 
administrativa och lokala bestämmelser. 
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10. Information för klinisk användning 

10.1. Utbildningsprogram för läkare 
SE UPP: Det ska alltid finnas ett kärlkirurgiskt team tillgängligt under 
implantationen eller reinterventionen om det skulle bli nödvändigt att övergå till 
öppen kirurgisk behandling. 
SE UPP: Alto abdominellt stentgraftsystem får endast användas av läkare och 
team som är utbildade i vaskulära interventionstekniker och i att använda denna 
enhet. 
De kompetens- och kunskapskrav som rekommenderas för läkare som använder Alto 
abdominellt stentgraftsystem anges nedan. Om du har frågor om produkten eller dess 
storlek kontaktar du Endologix enligt uppgifterna på manualens baksida. 

Dessutom gäller följande kunskapskrav för användning av denna enhet: 
 
• kunskap om den naturliga sjukdomshistorien för bukaortaaneurysmer (AAA), 

komorbiditeter och komplikationer i samband med AAA-behandling 
• kunskaper om tolkning av röntgenbilder och enhetsurval och -storleksbestämning. 
 
Ett multidisciplinärt team som har kombinerad erfarenhet av procedurer med: 
• femoral friläggning, arteriell bypass, arteriotomi och reparation 
• perkutana åtkomst- och stängningstekniker 
• icke-selektiva och selektiva ledar- och katetertekniker 
• tolkning av fluoroskopiska och angiografiska bilder 
• embolisering 
• kärlvidgning 
• endovaskulär stentinsättning 
• slyngtekniker 
• lämplig användning av röntgenkontrastmaterial 
• tekniker för att minimera strålningsexponering 
• expertis i nödvändiga modaliteter för patientuppföljning. 

 

10.2. Inspektion före användning 
Inspektera enheten och förpackningen för att kontrollera att inga transportskador har 
uppstått. Använd inte produkten om den är skadad eller om den sterila barriären är 
skadad eller bruten. Om skador har uppstått ska du kontakta din Endologix-representant 
för information om hur du returnerar produkten. 
 

10.3. Material som krävs 
 
Se Tabell 25 nedan avseende utrustning och tillbehör som krävs för Alto™ abdominellt 
stentgraftsystem. 
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Tabell 25: Utrustning och tillbehör 
Utrustning som krävs Tillbehör 

Alto™ abdominell stentgraftsaortakropp 
förladdad i ett införingssystem 

Valfritt (vid användning av integrerat korsande 
lumen) 
• Ledare, icke-hydrofil beläggning, max. 0,46 mm 

(0,018 tum), utbyteslängd krävs, spetsen måste 
vara kompatibel med en slynga 

• Slynga 
• Introduktionshylsa, ID 5 F som minimum 

Ovation iX iliacaben (2) förladdade i 
införingssystem 

 

 Ovation iX iliacaförlängningar förladdade i 
införingssystem 

CustomSeal-sats Extra CustomSeal-sats; 
Tidtagarur eller klocka 

Autoinjektor 2  
Bildtagningsutrustning med kapacitet att 
registrera och visa alla bilder 
• Bildtagningsbrits eller operationsbord som 

kan användas med en C-arm 
• Fluoroskopikapacitet 
• Kapacitet för digital subtraktionsangiografi 

(DSA) 
• Lämplig personlig skyddsutrustning för 

fluoroskopi 

Videoinspelare 
Högtrycksinjektor med tillbehör 

Angiografi- och utbyteskatetrar 
Utbud av lämpliga storlekar (kompatibla med 
0,89 mm (0,035 tum)) och utvalda längder 

 

Ledare: Utvalda storlekar enligt läkarens 
preferenser, kompatibla med 0,89 mm 
(0,035 tum) 

 

Kontrastmedel  
Heparinbehandlade koksalt- och 
spolsprutor 

  

Standardrekommendationer för 
behandling av patienter med allvarliga 
allergier mot röntgenkontrastmedel (t.ex. 
vätskor, antihistaminer, kortikosteroider 
eller adrenalin) 

 

Vaskulära instrument och tillbehör Endovaskulära tillbehör 
• 3-grenade avstängningsventiler 
• Tuohy-Borst-adaptrar 
Valfritt: 
• Införingshylsor < 35 cm längd 
• Urval av angioplastikballonger med lämplig 

storlek (ballongdiameter och -längd samt 
skaftlängd): 
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Utrustning som krävs Tillbehör 
- Icke-eftergivlig(a) ballong(er) med 12 mm 
diameter för eventuell ballongvidgning av 
iliacabenen till aortakroppsförgreningen 

- Icke-eftergivliga ballonger för behandling av och 
med motsvarande storlek som den distala 
iliacadiametern 

- Eftergivliga och icke-eftergivliga ballonger för 
behandling av och med motsvarande storlek 
som aortadiametern. 

- Obs! Icke-eftergivliga ballonger med långa 
konor/stora ”axlar” kanske inte är lämpliga för 
användning med denna anordning.  

• Urval av kommersiella stentar med olika storlek 
• Utrustning för embolisering, t.ex. spolar 

10.4. Information om MRT-säkerhet 

MR-villkorligt 
MR-villkorligt 
 
Icke-kliniska tester har visat att Alto™ abdominellt stentgraftsystem är MR-villkorligt. En 
patient med ett sådant system kan skannas säkert omedelbart efter insättningen på 
följande villkor: 

• statiskt magnetfält på 1,5 T och 3,0 T 
• maximalt spatialt gradientmagnetfält på högst 4 000 gauss/cm (40 T/m)  
• maximal av MR-system rapporterad specifik absorptionshastighet (SAR) för 

helkropp på 2 W/kg (normalt driftläge). 
 
Under de skanningsförhållanden som definieras ovan förväntas Alto™ abdominellt 
stentgraftsystem framkalla en maximal temperaturökning på mindre än 2 °C efter 
15 minuters kontinuerlig skanning. 
 
Vid icke-klinisk testning sträcker sig bildartefakten som orsakas av enheten cirka 5 mm 
från Alto™ abdominellt stentgraftsystem när det avbildas med en 
gradientekopulssekvens och ett 3,0 T MRT-system. 
 
11. Bruksanvisning 

11.1 Patientförberedelse 
• Generellt sett ska samma patientförberedande steg användas som vid öppen 

standardreparation av AAA: fasta, tarmförberedelse och profylaktiska 
antibiotikaregimer. Förbered och drapera patienten för ett öppet kirurgiskt AAA-ingrepp 
för den händelse att övergång till öppen behandling krävs.  
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• Implantationsläkaren och anestesiläkaren avgör vilken anestesiregim som ska 
användas. Allmän anestesi, regional anestesi eller lokal anestesi tillsammans med 
sedering används alla med framgång i samband med endovaskulära ingrepp. 

• Lämplig bildundersökning under ingreppet krävs för att placera Alto abdominellt 
stentgraftsystem i rätt läge i kärlen och för att säkerställa lämplig kontakt med 
artärväggen. Använd alltid fluoroskopi för vägledning, införing, injektion och härdning 
av fyllnadspolymer och observation av Alto abdominellt stentgraftsystem inuti kärlen. 
 

11.2. Allmänna försiktighetsåtgärder vid implantation 
• Se till att det inte bildas veck på införingskatetrarna. Det kan medföra att 

införingskatetrarna och stentgraften skadas. 
• Systemisk antikoagulantia ska användas under implantationen i enlighet med de 

rutiner sjukhuset och läkaren föredrar. Om heparin är kontraindicerat ska en alternativ 
antikoagulantia övervägas. 

• Minimera hanteringen av stentgraftet i införingskatetern under förberedelserna och 
införingen för att minska risken för kontaminering och infektion. 

• Fortsätt inte med införingen av ledaren eller införingskatetern om du känner ett 
motstånd eftersom det kan leda till att kärlet eller införingskatetern skadas. Avbryt 
införingen och utred orsaken till motståndet. Se avsnittet Lossa och dra ut 
aortakroppskatetern för mer information. 

• Oavsiktlig partiell frigöring eller migrering av stentgraftet kan kräva ektomi eller 
reparation. 

 

11.3. Instruktioner för implantation och insättning 
 
11.3.1 Vaskulär ingångspunkt 
 

1 Etablera bilaterala ingångspunkter med hjälp av standardteknik. 
2 Anlägg en angiografikateter suprarenalt från den kontralaterala sidan och bedöm 

patientens vaskulatur med angiografi vid behov. 
3 Identifiera referenspositioner för njurartärer. 
4 För in en 0,89 mm (0,035 tum) ledare på den ipsilaterala sidan och positionera 

den korrekt. 
 
11.3.2 Förberedelse av införingssystemet 

1 Inspektera samtliga förpackningar med avseende på skador eller bruten 
sterilbarriär. Byt till en ny anordning om skador observeras. 

2 Använd steril teknik för att ta ut införingssystemet ur den sterila förpackningen 
och placera det i det sterila fältet. 

3 Inspektera införingssystemet med avseende på skador. Ersätt anordningen med 
en ny om skador observeras. 
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4 Spola införingssystemet med hepariniserad koksaltlösning via hylsspolningsporten. 
Den vridbara hemostasventilen kan vridas för att dra åt ventiltätningen.  
SE UPP: För aortakroppen, kontrollera att polymerfyllningsröret inte 
innehåller någon vätska när hylsan har spolats. Om vätska upptäcks ska 
stentgraftkatetern för aortakroppen bytas ut. 

5 Spola ledarlumen med hepariniserad koksaltlösning via ledarspolporten på 
handtaget. 

6 Placera det blå hylslocket över korsande lumenport.  
 
11.3.3 Insättning av aortakroppen 

1 Avlägsna införingshylsan från den ipsilaterala ingångspunkten (om tillämpligt). 
2 Placera aortakroppens införingssystem över ledaren. 
3 Aktivera den hydrofila beläggningen på införingshylsans utsida genom att 

försiktigt torka utsidan med hepariniserad koksaltlösning. 
4 Placera införingssystemet med hylsans spolport och vred mot patientens 

ipsilaterala sida. 
5 För under kontinuerlig genomlysning in införingssystemet i vaskulaturen och för 

fram det tills aortakroppens röntgentäta markörer är omkring 1 cm proximalt om 
den avsedda fästzonen. 

6 Rikta aortakroppen lateralt genom att rotera hela aortakroppens införingssystem 
tills de två korta röntgentäta markörerna på införingssystemet är synliga på 
vardera sidan om ledaren OCH den långa röntgentäta markören på 
införingssystemet är riktad mot patientens ipsilaterala sida.  
 

SE UPP: Rotera hela införingssystemet som en enhet. Kateterhylsan eller 
handtaget ska inte roteras oberoende av varandra. Undvik överdriven 
katetermanipulation för att upprätthålla anslutningen till införingssystemet. 

7 Använd fluoroskopi för vägledning och dra tillbaka införingssystemets ytterhylsa 
tills hylsans tillbakadragningsvred stöter emot handtaget. 

8 Kontrollera att aortakroppens röntgentäta markörer är precis proximalt om 
fästzonen. Ompositionera försiktigt införingssystemet vid behov. 

9 Kontrollera att införingssystemets långa röntgentäta markör fortfarande är riktad 
mot patientens ipsilaterala sida. Rotera hela införingssystemet för aortakroppen 
vid behov. 

Ipsilateral sida 

Två korta markörer 

Lång markör 
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10 Utplacera det första segmentet av den proximala stenten (stagtopp i mitten): Vrid 
det första stentfrigöringsvredet ett kvarts varv moturs och dra sedan stadigt 
vredet och den fästa ledaren från handtaget. 

11 Ta bort det vita hylslocket från ballonginjektionsporten på handtaget. Blås upp 
ballongen med en blandning 4:1 av standardsaltlösning och kontrastvätska. Håll 
dig till de rekommenderade uppblåsningsvolymerna i diagrammet nedan. 
Töm den integrerade ballongen helt genom att dra upp vakuum i 
uppblåsningssprutan. 

Aortakroppsstent-
graftets diameter 

Rekommenderad 
uppblåsningsvolym 

för integrerad ballong 

Maximal 
uppblåsningsvolym för 

integrerad ballong 
20 mm 

5 ml 
7 ml 

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

 
VARNING: Maximal kontrastkoncentration av integrerad ballonglösning är 
en blandning 4:1 av saltlösning och kontrastvätska. 
VARNING: Använd aldrig luft eller gasformigt medium för att blåsa upp den 
integrerade ballongen.  
VARNING: Handinjektioner med en spruta rekommenderas för integrerad 
ballong. Använd inte en tryckuppblåsningsanordning för att blåsa upp en 
integrerad ballong. 
VARNING: Blås inte upp en integrerad ballong utöver maximal uppblås-
ningsvolym. Ballongen kan brista. Alltför kraftig uppblåsning kan leda till 
skador på kärlväggen och/eller kärlruptur eller skador på stentgraftet. 
VARNING: Töm den integrerade ballongen helt och kontrollera att den är 
under sprutvakuumkraft innan katetern positioneras. 

12 Rikta in C-armen med implantatets röntgentäta markörer för att få ett ortogonalt 
synfält. 

13 Positionera implantatets röntgentäta markörer i exakt läge vid den proximala 
fästzonen. Använd vid behov kontrastinjektioner för att bekräfta implantatets 
position i förhållande till njurartärerna. 

14 Dra tillbaka angiografikatetern från den proximala stenten. 
15 Utplacera resten av den proximala stenten (proximal stagtopp): vrid det andra 

stentfrigöringsvredet ett kvarts varv moturs och dra sedan stadigt vredet och den 
fästa ledaren från handtaget. 

VARNING: Dra INTE bestämt i införingssystemet när den proximala stenten 
sitter helt på plats eftersom du då kan råka koppla bort polymerfyllning-
sanslutningen från implantatet. 
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VARNING: Använd INTE det korsande lumenet vid denna tidpunkt i proceduren. 
Om det korsande lumenet används före polymerfyllning kan det resultera i 
polymerläckage. 

 
11.3.4 Förberedelse av fyllnadspolymer 

1 Använd steril teknik och placera CustomSeal-satsen och Autoinjektor 2 i det 
sterila fältet. 

2 Öppna båda sprutventilerna och överför hela innehållet fram och tillbaka mellan 
sprutorna minst 20 gånger i följd.  
Obs! Bekräfta att varje spruta nått botten innan de 20 oavbrutna överföringarna 
påbörjas. 
Överför innehållet till sprutan med grönt band (påfyllningssprutan) upp till den 
minsta påfyllningssprutvolym som anges nedan och stäng båda kranarna. 
Avlägsna avrivningsfliken och koppla bort fyllningssprutan. 
Obs! Om luft eller fyllnadspolymer töms ut från fyllningssprutan innan 
avstängningsventilerna stängs, måste nedanstående minimivolym av 
fyllnadspolymer finnas i fyllningssprutan för att stentgraftet ska fyllas helt. 

Aortakroppsstentgraftets 
diameter 

Fyllningssprutans 
volym 

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

 
CustomSeal-satsen är försedd med en etikett som anger den minsta 
polymervolym som krävs i sprutan för att fylla varje stentgraftstorlek tillräckligt. 
Du bör hålla dig till dessa minimivolymer för att hantera den totala mängden 
injicerad fyllnadspolymer och för att minska mängden fyllnadspolymer i händelse 
av en polymerläcka. 

3 Skriv ned tiden eller starta ett tidtagarur när blandningen är slutförd. 
VARNING: Kassera fyllnadspolymeren om det skulle inträffa ett fel i samband 
med blandningen eller överföringen. Injektionen av fyllnadspolymeren ska 
göras omedelbart efter blandningen. Om injektionen försenas 2 minuter eller 
mer vid användningen av CustomSeal-satsen måste fyllnadspolymeren 
kasseras. Börja blanda med en ny fyllningssats. 

 
11.3.5 Injektion av fyllnadspolymer 

VARNING: Dra INTE bestämt i införingssystemet när den proximala stenten 
sitter helt på plats eftersom du då kan råka koppla bort 
polymerfyllningsanslutningen från implantatet. För tidig bortkoppling kan leda 
till polymerläckage. 
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VARNING: Använd endast Autoinjektor 2 för att fylla aortakroppsstentgraftet. 
Handinjicering ska inte användas och kan skada implantatet. 
1 Ta bort avrivningsfliken och koppla bort påfyllningssprutan från anslutningsröret. 

Ta bort sprutan från sprutstödet. Lossa det gröna påfyllningslocket från 
fyllnadspolymerinjektionsporten på kateterhandtaget. 

 
    CustomSeal-sats              Distal ände av aortakroppens införingskateter 
 

2 Anslut en fyllningsspruta till polymerinjektionsporten på handtaget. 
3 Håll den fyllda sprutan stilla och tryck Autoinjektor 2 över kolven. Se till att 

Autoinjektor 2 är placerad över sprutkroppens ”axlar”. Vrid Autoinjektor 2 
90 grader för att låsa den på plats (det ska höras ett ”klick”). Fyllnadspolymeren 
börjar nu fylla aortakroppen. 

4 Dra tillbaka spetsen på aortakroppens ledare till den röntgentäta markören distalt 
mot aortakroppen.  

5 Använd fluoroskopi för vägledning och kontrollera regelbundet fyllningen av 
graftet med röntgentät fyllnadspolymer. 

SE UPP: Kontrollera att aortakroppsstentgraftet inte är spänt eftersom detta 
kan hindra stentgraftet från att anpassa sig efter den nativa anatomin.  
VARNING: För att möjliggöra att stentgraftet anpassar sig efter den nativa 
anatomin får inte en extra stel ledare finnas i aortakroppen under injektionen 
av fyllnadspolymeren. 
VARNING: Under injektionen och härdningen av fyllnadspolymer ska 
införingssystemet och/eller sprutan observeras med avseende på oavsiktlig 
bortkoppling eller frisättning/läckage av fyllnadspolymer in i patienten. 
Hypotoni, betydande förflyttning av den distala röntgentäta markören och/eller 
snabb tömning av sprutan med fyllnadspolymer kan vara indikationer på att 
fyllnadspolymeren inte fyller stentgraftet utan läcker in i patienten. Om detta 
observeras ska Autoinjektor 2 omedelbart kopplas bort från sprutan med 
fyllnadspolymer. 
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VARNING: Patienter som får överkänslighetsreaktioner (inklusive allvarliga 
allergiska reaktioner och/eller anafylaktiska reaktioner) under polymerfyllning 
ska hanteras i enlighet med standardrekommendationerna för behandling av 
patienter med allvarliga röntgenkontrastmedelallergier (t.ex. vätskor, 
antihistaminer, kortikosteroider eller adrenalin). 

11.3.6 Insättning av den kontralaterala benstenten 
1 Mer information finns i avsnittet om förberedelsesteg för införingssystemet. 
2 För in en ledare i den kontralaterala porten. Det integrerande korsande lumen i 

aortakroppens införingssystem kan användas för att underlätta proceduren vid 
användande av en ledare på maximalt 0,46 mm (0,018 tum). 
VARNING: Använd inte korsande lumen förrän efter fyllnadspolymerin-
jektion. Om korsande lumen används före polymerfyllning (dvs. i fel 
sekvens) ökar risken för polymerläckage. 
SE UPP: Kontrollera att aortakroppsstentgraftet inte är spänt före eller 
under införandet av det integrerade korsande lumen eftersom detta kan 
hindra stentgraftet från att anpassa sig efter den nativa anatomin. 
SE UPP: Undvik överdriven spänning om du känner motstånd vid 
tillbakadragandet av en korsande ledare från den ipsilaterala sidan. 
Den korsande ledaren kommer att tas bort när aortakroppskatetern 
kopplas bort och dras tillbaka.  

SE UPP: Bekräfta att ledaren verkligen förts in i aortakroppens kontralaterala 
benport för att säkerställa korrekt placering av det kontralaterala benet. 
3 Använd bildtagningstekniker för att identifiera den kontralaterala interna 

iliacaartären. 
4 Bekräfta lämplig storlek (diameter och längd) för det iliacaben som valts för den 

kontralaterala sidan. 
5 Under det att ledarens position bibehålls, avlägsna angiografikatetern och 

införarhylsan från den kontralaterala ingångspunkten (om tillämpligt). 
6 Placera iliacabenets införingssystem över ledaren. Kontrollera att 

aortakroppsstentgraftet inte är spänt före eller under införandet av iliacabenet 
i aortakroppen. 
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7 För under kontinuerlig genomlysning in iliacabenets införingssystem i kärlet och 
för fram det tills de proximala, röntgentäta iliacabenmarkörerna är inpassade 
mellan den 3:e (3/4) ringen och den 4:e (1/2) ringen på aortakroppen.  

  
8 Bekräfta att de distala, röntgentäta iliacabenmarkörerna är på rätt plats och att 

iliacabenet är i kontralateralt lumen på aortakroppens stentgraft. Oberoende av 
längd bör en dockningszon (överlappning) på 35 mm användas mellan 
iliacaben och aortakroppsstentgraft. Önskad längd kan beräknas med hjälp av 
Tabell 23 (Ovation iX iliacaben, storlekar) i avsnitt 9.1 (Storleksbestämning och 
konfigurationer av stengraft). Det uppmätta avståndet från det lägsta njurostiet 
till den hypogastriska artären utgör den totala behandlingsbara längden. Om 
man tar längden som täcks av aortakroppen plus längden som täcks av det 
valda iliacabenet och subtraherar överlappningen (35 mm) får man fram den 
totala längd som täcks av enheten. Den totala längden som täcks av enheten 
bör inte vara större än den totala behandlingsbara längden. 

9 Bibehåll kateterhandtagets position och dra tillbaka hylsan för att placera ut 
iliacabenet.  

10 Bibehåll hylsans position och dra tillbaka kateterhandtaget för att placera 
noskonen i änden av införingssystemets yttre hylsa. 

11 För att använda den integrerade hylsan: Förflytta hela införingssystemet till den 
önskade platsen samtidigt som ledarens position bibehålls. Dra tillbaka 
handtaget för att avlägsna katetern från den yttre hylsan. Vrid hemostasventilen 
för att bibehålla hemostas, om så krävs.  
Avlägsna alternativt hela införingssystemet från kärlen. 

 
11.3.7 Lossa och dra ut aortakroppskatetern 

1 När minst 14 minuter gått efter blandningen av fyllnadspolymeren kopplas 
Autoinjektor 2 bort från sprutan. Håll Autoinjektor 2 stadigt för att kontrollera 
dess kraft när den väl kopplats loss från sprutans ”axlar”. 
VARNING: Införingssystemet får inte kopplas bort förrän den angivna 
tiden (14 minuter) för bortkoppling gått – annars kan en eventuell 
frisättning av fyllnadspolymer ske.  
SE UPP: För patienter med en kärnkroppstemperatur lägre än 35 °C kan 
det krävas minst en extra minut per grad under 35 °C före frånkoppling. 
OBS! Om bortkopplingen sker före den rekommenderade minimitiden och 
patienten har en låg kroppstemperatur kan det leda till polymerläckage. 

2 Flytta fram ledaren för aortakroppen igen. 



54 
 

3 Den integrerade ballongen kan användas för att förbättra tätningsringens 
apposition mot kärlväggen enligt följande: 
 
Använd fluoroskopi för vägledning och placera den integrerade ballongens 
röntgentäta markörer proximalt om aortakroppens primära tätningsring och 
distalt om den sekundära ringen. 

  
Blås upp den integrerade ballongen med en blandning 4:1 av 
standardsaltlösning och kontrastvätska. Håll dig till de rekommenderade 
uppblåsningsvolymerna i diagrammet nedan. Töm den integrerade ballongen 
helt genom att dra upp vakuum i uppblåsningssprutan.  
 

Aortakroppsstentgraftets 
diameter 

Maximal uppblåsningsvolym 
för integrerad ballong 

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

 
VARNING: Maximal kontrastkoncentration av integrerad ballonglösning är 
4:1 av blandningen saltlösning och kontrastvätska. 
VARNING: Använd aldrig luft eller gasformigt medium för att blåsa upp den 
integrerade ballongen.  
VARNING: Handinjektioner med en spruta rekommenderas för integrerad 
ballong. Använd inte en tryckuppblåsningsanordning för att blåsa upp en 
integrerad ballong. 
VARNING: Blås inte upp en integrerad ballong utöver maximal uppblås-
ningsvolym. Ballongen kan brista. Alltför kraftig uppblåsning kan leda till 
skador på kärlväggen och/eller kärlruptur eller skador på stentgraftet. 
VARNING: Töm den integrerade ballongen helt och kontrollera att den är 
under sprutvakuumkraft innan katetern positioneras. 
VARNING: Håll kvar den integrerade ballongen inuti graftet. Uppblåsning 
av den integrerade ballongen utanför transplantatet kan leda till 
kärlskador eller ruptur 
SE UPP: Övervaka ballongmanipulationer och uppblåsning med 
fluoroskopi hela tiden. 
SE UPP: Om ballongtrycket förloras och/eller ballongen brister, töm 
ballongen och fortsätt med proceduren för att lossa och dra tillbaka 
katetern. 
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SE UPP: Ballongvidgning rekommenderas inte förrän det gått 14 minuter 
sedan den slutliga fyllningspolymeren blandades. Ballongvidgning som 
görs innan 14 minuter har förflutit kan skada förseglingsringarna. 

4 Frigör katetern från aortakroppen: vrid (det tredje) vredet för graftfrigöring ett 
kvarts varv moturs och dra sedan bestämt bort vredet och den vidfästa tråden 
från handtaget. 

5 Använd fluoroskopi och dra försiktigt ut den inre katetern. Den röntgentäta 
markören på ledarlumen ska röra sig bort från stentgraftet.  
VARNING: AVBRYT tillbakadragningen om du känner ett motstånd under 
frånkopplingen. Bekräfta att katetern frigjordes från aortakroppen med 
hjälp av vredet för graftfrigöring (det tredje frigöringsvredet). Om det 
fortfarande är svårt att koppla loss katetern, kontrollera att katetern inte 
fastnat i den suprarenala stenten. När detta har bekräftats kan den 
integrerade hylsan användas som en ”stötta” för att stabilisera 
aortakroppen. 
Om retraktionen av noskonen ger upphov till motstånd, stöd den första 
ringen i det ipsilaterala benet med aortakroppshylsan. Innan noskonen 
ansluts till hylsspetsen, dra tillbaka hylsan 2 cm så att fyllningsporten inte 
kläms i hylsan/noskonen. 

6 Bibehåll ledarens position, dra tillbaka hylsan något och dra sedan tillbaka 
kateterhandtaget för att föra tillbaka noskonen till införingssystemets yttre hylsa. 
Det kan vara tillräckligt att rotera katetern för att lösa motståndsproblemet. 

7 För att använda den integrerade hylsan: Förflytta hela införingssystemet till den 
önskade platsen samtidigt som ledarens position bibehålls. Dra tillbaka 
handtaget för att avlägsna katetern från den yttre hylsan. Vrid hemostasventilen 
för att bibehålla hemostas, om så krävs.  
 
Avlägsna alternativt hela införingssystemet från kärlen.  

 
 
11.3.8 Insättning av den ipsilaterala benstenten 

1 Mer information finns i avsnittet om förberedelsesteg för införingssystemet. 
2 Följ samma steg för insättning av den ipsilaterala benstenten som tidigare 

beskrevs i Insättning av den kontralaterala benstenten. 
 
11.3.9 Insättningens slutförande 

1 Bekräfta exklusion av aneurysmet. Genomför en angiografi från den proximala 
fästzonen till den distala fästzonen. 

2 Även om implantationen inte kräver det kan angioplastikballonger av lämplig 
storlek (med en diameter som motsvarar kärlstorleken) användas för att förbättra 
exklusionen av aneurysmet eller för att vidga stentgraftets lumen. 
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VARNING: Det är viktigt att välja rätt storlek på ballongen och inte blåsa 
upp den för mycket inuti stentgraftet. Följ noga ballongtillverkarens 
anvisningar i produktinformationen. 
• Förbered ballongkatetrar och de tillbehör som ska användas i enlighet med 

tillverkarens bruksanvisningar.  
• Förgrening iliacaben/aortakropp: Förgreningen kan ballongvidgas med en 

12 mm icke-eftergivlig ballong som inte blåses upp till mer än 5 atm. Här kan 
tekniken ”kissing balloon” användas. 

• Distala iliaca: Området kan ballongvidgas med en icke-eftergivlig ballong med 
samma diameter som diametern hos distala iliaca. 

VARNING: Ballongvidga inte iliacaben/aortakropp-förgreningen eller distala 
iliaca med en eftergivlig ballong. 
När angiografikatetern har avlägsnats (om en sådan använts) kan den proximala 
aortakroppen ballongvidgas, innan införingssystemet avlägsnas, med en 
eftergivlig ballong med samma diameter som den proximala aortadiametern.  
En icke-eftergivlig ballong får endast användas i aortakroppen efter det att 
införingssystemet har avlägsnats. Aortakroppen kan omformas med hjälp av en 
ballong upp till 40 minuter efter det att CustomSeal-polymersatsen har blandats.  
SE UPP: Ballongvidgning rekommenderas inte förrän det gått 14 minuter 
sedan den slutliga fyllningspolymeren blandades. Ballongvidgning tidigare 
än så kan skapa ett tryck som är tillräckligt högt för att skada 
tätningsringen och förorsaka polymerläckage.  

3 Om inga andra ingrepp krävs och exklusion av aneurysmet har bekräftats ska 
angiografikatetern avlägsnas samtidigt som ledarens position(er) bibehålls.  
Om en iliacaförlängning krävs fortsätter du med stegen under Insättning av 
iliacaförlängning nedan. 

4 Avlägsna ledare och införarhylsor. Förslut den vaskulära ingångspunkten. 
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11.3.10 Insättning av iliacaförlängning 
1 Använd de röntgentäta markörerna på den distala änden av iliacabenet som 

positioneringsmål och använd endovaskulära standardtekniker för att föra in en 
ledare i iliacabenlumen (om så är nödvändigt). 

2 Bestäm hur lång förlängning som krävs. Om det är högst 20 mm rekommenderas 
en rak distal förlängning. Se tabellen nedan för de distala raka 
förlängningsdiametrar (Storlek på iliacaförlängning, 45 mm längd) som 
rekommenderas för varje distal iliacabendiameter.  
 

 Storlek på iliacaförlängning 
(rak, 45 mm längd) 

10 12 14 16 18 22 28 

Distal 
iliacabendiameter 

10 X X X     
12  X X X    
14   X X X   
16    X X X  
18     X X X 
22      X X 
28       X 

 Maximal tillåten förlängning 20 mm 
 

3 Se tabellen nedan om du vill använda ett iliacaben som förlängning. Välj lämplig 
längd på förlängningskomponenten utifrån den distala iliacabendiametern och 
hur lång förlängning som krävs. 
 

Distal iliacabendiameter 
(mm) 

Förlängning som 
krävs (mm) 

Längd på 
förlängningskomponent (mm) 

10 
12 

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

111–130 160 
14 
16 
18 
22 
28 
 

Upp till 10* 80* 
11–20 100 
21–40 120 
41–60 140 
61-80 160 

* Förlängningens diameter måste vara ≥ den distala iliacabendiametern 
 

4 Förbered iliacaförlängningens införingssystem enligt beskrivningen i 
Förberedelse av införingssystemet. 
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5 Under det att ledarens position bibehålls, avlägsna angiografikatetern och 
införarhylsan från ingångspunkten (om tillämpligt). 

6 Placera iliacaförlängningens införingssystem över ledaren. Kontrollera att 
aortakroppsstentgraftet inte är spänt före eller under införandet av 
iliacaförlängningen. 

7 För in införingssystemet i kärlet och för fram det tills förlängningens distala 
röntgentäta markör är inpassad vid den distala målpositionen. Använd kontinuerlig 
genomlysning för att säkerställa att stentgraftet placeras i rätt position. 

8 Bekräfta att förlängningen är i korrekt position i förhållande till iliacabenet och 
kärlen.  

 

 
9 Bibehåll kateterhandtagets position och dra tillbaka hylsan för att utplacera 

stentgraftet. 
10 Bibehåll ledarens position och stabilisera samtidigt hylsan och dra tillbaka 

kateterhandtaget för att föra tillbaka noskonen till änden av införingssystemets 
yttre hylsa. 

11 För att använda den integrerade hylsan: Förflytta hela införingssystemet till den 
önskade platsen samtidigt som ledarens position bibehålls. Dra tillbaka 
handtaget för att avlägsna katetern från den yttre hylsan. Vrid hemostasventilen 
för att bibehålla hemostas, om så krävs.  
Avlägsna alternativt hela införingssystemet från kärlen. 

12 För fram och blås upp en icke-eftergivlig ballong av lämplig storlek i den 
överlappande regionen. Följ tillverkarens rekommendationer för att välja storlek, 
förbereda och använda ballongen. 

13 Sätt återigen in angiografikatetern och för fram den till suprarenala aorta. Gör en 
angiografi för att kontrollera insättningen så som beskrivs ovan. 
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12. Rekommendationer för uppföljande bildundersökningar 
Endologix rekommenderar nedanstående bildtagningsschema (Tabell 26) för patienter 
som behandlats med Alto abdominellt stentgraftsystem. Läkaren ansvarar för lämplig 
uppföljande bildtagning och lämpliga bildtagningsmodaliteter för en enskild patient.  
 

Tabell 26: Rekommenderat schema för bildundersökning av patienter 
 Spiral-DT med 

kontrast* 
Bukröntgen** 

 
Före ingreppet (baslinje) X  
Före utskrivning  X 
1 månad X X 
6 månader X X 
12 månader (därefter en gång per år) X X 

*  Buk/bäcken. Används för att bedöma graftfixering, deformation, kontakt med kärlväggen vid 
proximala och distala fixeringsställen, stentgraftmigrering, stentgraftöppenhet, AAA-storlek, 
ocklusion av kärlförgreningar och endoläckage (inklusive källa och typ, i förekommande fall). 

** AP, lateral, vänster sned vy och höger sned vy. Används för att bedöma förekomst av stentfraktur. 
Kontrollera att hela anordningen syns på bilderna som används vid bedömningen. 
Patienterna ska informeras om vikten av att följa det rekommenderade uppföljningsschemat under 
det första året och därefter en gång per år. För vissa patienter kan den kliniska situationen göra att 
tätare uppföljning är nödvändig. 

 

12.1. DT utan kontrast 
För patienter med nedsatt njurfunktion eller patienter som är allergiska mot kontrastmedel 
kan en spiral-DT utan kontrastmedel övervägas för att bedöma stentgraftfixering, 
deformation, kontakt med kärlväggen vid proximala och distala fixeringsställen, 
stentgraftmigrering och AAA-storlek med diameter- och volymmätningar. 
 

12.2. Duplex-ultraljud 
För patienter med nedsatt njurfunktion eller patienter som är allergiska mot kontrastmedel 
kan ett färgduplex-ultraljud övervägas för att bedöma AAA-storlek med diameter, 
endoläckage och stentgraftocklusion och -stenos. Om det uppstår betänkligheter 
angående bildtagning av förkalkade områden, fixeringsställen eller aneurysmsäckens 
ytterväggar, kan ytterligare DT utan kontrastmedel behövas. 
 

12.3. MRT eller MRA 
Patienter med nedsatt njurfunktion, dvs. njurinsufficiens, kan också övervägas för MRT 
eller MR-angiografi på sjukhus med sådan expertis. Stentartefakt kan uppstå och lämplig 
bildtagning ska utföras för att visa yttre aneurysmväggen för att kunna bedöma AAA-
storlek. Volymmätning kan vara till hjälp om aneurysmet inte minskar tydligt. Om det 
uppstår betänkligheter angående bildtagning av förkalkade områden, fixeringsställen eller 
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aneurysmsäckens ytterväggar, kan ytterligare DT utan kontrastmedel behövas. Specifik 
information om MRT finns i avsnitt 10.4. 
 
Endologix rekommenderar data från spiral-DT med kontrast för rekonstruktion. Kraven 
anges i Tabell 27. 
Patienten ska inte röra sig under bildtagningen. Undvik om möjligt att skanna icke-
patientföremål i synfältet. Ändra inte patientens läge, britshöjd eller synfält under 
bildtagningen. Om patienten rör sig ska hela serien upprepas. 

Tabell 27: Krav för spiral-DT 

 Acceptabelt protokoll Högupplösningsprotokoll 
(rekommenderas) 

Skanningsinställning Spiral Spiral 
Skanningsparametrar 110–140 kVp, Auto mAs eller 

170–400 mA skanningstid på 
0,5 sek 

110–140 kVp, Auto mAs eller 
170–400 mA skanningstid på 
0,5 sek 

Snittjocklek 3 mm 0,625–2 mm 
Snittintervall 3 mm 0,625–2 mm 
Vertikalrörelse 0,984:1 0,984:1 
Superior omfattning AAA 2 cm över bukartärens 

ursprung 
2 cm över bukartärens 
ursprung 

Inferior omfattning AAA Pre-op: Femurs trochanter 
minor för att inkludera 
femorala bifurkationer 
Post-op: Minst 2 cm distalt 
om det lägsta ursprunget för 
den hypogastriska artären 

Pre-op: Femurs trochanter 
minor för att inkludera 
femorala bifurkationer 
Post-op: Minst 2 cm distalt om 
det lägsta ursprunget för den 
hypogastriska artären 

Kontrast Standard för 
röntgenavdelningen 

Standard för 
röntgenavdelningen 

Volym 80 ml kontrast med 40 ml 
koksaltspolning eller den 
standardvolym av kontrast 
och koksaltspolning som 
används på 
röntgenavdelningen 

80 ml kontrast med 40 ml 
koksaltspolning eller den 
standardvolym av kontrast och 
koksaltspolning som används 
på röntgenavdelningen 

Hastighet 4 ml/sek 4 ml/sek 
Skanningsfördröjning ROI – tröskel 90–100 HU i 

aorta 
ROI – tröskel 90–100 HU i 
aorta 

Synfält Stor kropp Stor kropp 
Rekonstruktionsalgoritm Standard Standard 
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13. Enhetsregistrering 
• Implantatkort: Detta kort innehåller information om läkare, stentgraft och sjukhus. 

Läkare bör fylla i detta kort och instruera patienten att alltid spara det. 
Patienterna ska visa kortet när de besöker andra vårdgivare, särskilt om det 
gäller eventuella ytterligare diagnostiska procedurer (t.ex. MRT). 
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14. Symbolordlista  

 Partikod 

 Utgångsdatum 

 
Innehåll 

 Icke-pyrogen 

 
e-IFU 

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

 
MR-villkorligt 

 Får ej återanvändas 

 
Får ej omsteriliseras 

 
Måste hållas torr 

 Får ej användas om förpackningen är skadad 

 Steriliserad med etylenoxid 

 Steriliserad med strålning 

 

Minst 14 minuter efter blandning av polymerfyllning innan 
bortkoppling av kateter till aortakroppen 

 Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen 

 Tillverkare 

ID Införingssystemets innerdiameter 

OD Införingssystemets ytterdiameter 

POLYMER Fyllningslinje för polymer 

BALLOON Fyllningslinje för integrerad ballong 

 
Maximal uppblåsningsvolym 

 
Beställa ett tryckt exemplar 

2
STERILIZE
2

STERILIZE
2

STERILIZE

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

3910 Brickway Blvd. 
Santa Rosa, CA 95403 

USA 
(+1) 707.543.8800 

 

 Auktoriserad representant: 
Endologix International Holdings B.V 

Europalaan 30 
5232 BC ’s – Hertogenbosch 

Nederländerna 
 
 

© 2021 Endologix LLC. Alla rättigheter förbehålles. 
 
 
 

För gällande patent, se www.endologix.com/patents 
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