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1.

Описание на изделието

Системата с абдоминален стент-графт Alto™ е ендоваскуларно устройство, доставяно чрез
нископрофилен катетър за лечение на аневризми на коремната аорта (AAA). Стент-графтът
е предназначен да покрие повторно патологичната васкулатура, осигурявайки ендоваскуларен
кръвопровод за изолиране на аневризмата от кръвния поток с високо налягане, като по този начин
намалява риска от руптура. Стент-графтът е модулна конфигурация, състояща се от част аортно тяло,
илиачни разклонения и илиачни удължения, както е необходимо (Фигура 1).
Системата с абдоминален стент-графт Alto™ включва:
•
Стент-графт с аортно тяло и катетър за доставяне
•
Стент-графтове за илиачни разклонения Ovation iX™ и катетри за доставяне
•
Стент-графтове за илиачни удължения Ovation iX™ и катетри за доставяне, както е необходимо
•
Комплект за полимерно запълване CustomSeal™
•
Автоинжектор 2

ПРОКСИМАЛЕН
СТЕНТ С КОТВИ
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ПРЪСТЕН
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Фигура 1: Схематика на системата с абдоминален стент-графт Alto™

Системата с абдоминален стент-графт Alto™ включва следните основни модификации на одобрената
понастоящем система с абдоминален стент-графт Ovation iX:
•
•
•

позициониране на запечатващ пръстен 7 mm под бъбречните артерии,
включване на вграден балон и
използване на Автоинжектор 2 с по-ниско налягане.

Модификациите се основават на обратна връзка от потребители на Ovation iX и поддържат основните
характеристики на дизайна и технологията на платформата Ovation на базата на полимер.

1.1.

Стент-графт имплант Alto™

Аортно тяло
Аортното тяло се състои от проксимален стент за надбъбречно фиксиране и графт от
политетрафлуоретилен (PTFE) с ниска пропускливост, свързан с помощта на минимални връзки
и спирали за закрепване, както е показано на Фигура 2. Откритият проксимален стент е проектиран
с 8 анкера, за да помогне за фиксирането на изделието към аортната стена. За доставяне стентът
е в компресирано състояние в катетъра. Когато се освободи от компресираното състояние, стентът се
разширява, за да обхване стената на съда.
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Материал за
графт от PTFE

Полимерен
инжекторен порт

Проксимален стент

Анкери

FEP
Минимални връзки
и спирали за закрепване

Фигура 2: Изображение на стент-графт с аортно тяло Alto™

Направете справка с материалите за стент-графт с аортно тяло Alto™ по-долу в Таблица 1.
Таблица 1: Материали на стент-графт с аортно тяло
Компонент на импланта

Материал

Графт

Политетрафлуоретилен (PTFE)

Полимерен инжекторен порт

Политетрафлуоретилен (PTFE)

Проксимален стент

Никел-титанова (Nitinol) сплав

Минимални връзки

Никел-титанова (Nitinol) сплав с флуориниран
етилен-пропилен (FEP)

Рентгеноконтрастни маркери
(спирали за закрепване)

Никел-титанова (Nitinol) сплав

Проксималният стент от Nitinol е рентгеноконтрастен, а рентгеноконтрастните маркери (спирали за
закрепване) са разположени в съседство с проксималния ръб на графта. Тези рентгеноконтрастни
маркери помагат при поставянето на изделието на предвиденото му място спрямо бъбречните
артерии. Полимерът за запълване е рентгеноконтрастен и осигурява визуализация на каналите за
запълване с полимер, след като графтът бъде запълнен. Фигура 3 показва местоположението на
рентгеноконтрастните маркери на стент-графта с аортно тяло Alto™.

Елемент
1
2

3

4

5

Маркер
Връзки стент към графт при шийката
Непрекъснат маркер на запълнен
с полимер основен запечатващ
пръстен (течност и втвърден)
Непрекъснат маркер на запълнен
с полимер вторичен поддържащ
пръстен (течност и втвърден)
Непрекъснат маркер на канали за
запълване, пълни с полимер
(течност и втвърден)
Непрекъснат маркер на запълнени
с полимер поддържащи пръстени за
крачетата (течност и втвърден)

Материал
Тел от Nitinol и стент
от Nitinol
Химични свойства на
рентгеноконтрастен
полимер за запълване
Химични свойства на
рентгеноконтрастен
полимер за запълване
Химични свойства на
рентгеноконтрастен
полимер за запълване
Химични свойства на
рентгеноконтрастен
полимер за запълване

Фигура 3: Местоположение на рентгеноконтрастните маркери в стент-графта с аортно тяло Alto™.
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За запечатване на проксималния край на графта и за осигуряване на опора за крачетата на аортното
тяло, в които са разположени илиачните разклонения, тялото на графта съдържа мрежа от надуваеми
канали и пръстени, които се пълнят с течен рентгеноконтрастен полимер (справка с Фигура 3 по-горе),
който се втвърдява по време на процедурата за поставяне. Графтът има порт за запълване, който
свързва мрежата за запълване на графта с катетъра за доставяне. Фигура 4 по-долу показва
изделието с проксималния му запечатващ пръстен в аортата. Аортното тяло се предоставя в пет
размера проксимален запечатващ пръстен: 20, 23, 26, 29 и 34 mm. Въпреки че диаметърът на аортното
тяло варира в зависимост от модела на продукта, дължината на ствола (40 mm), дължината на крачето
(35 mm на ипсилатералната страна и 40 mm на контралатералната страна), както и дисталните
вътрешни диаметри на крачето (11 mm) са постоянни. Заради запечатващата функция на изделието,
съображенията за оразмеряване са уникални и описани по-подробно в раздел 7.2 (Оразмеряване на
абдоминален стент-графт Alto™).

Фигура 4: Стент-графт с аортно тяло Alto™ в аортата

Илиачни разклонения/удължения

Илиачните разклонения и удължения се състоят от стент от Nitinol, вграден в PTFE с ниска
пропускливост. Можете да направите справка за материалите в Таблица 2 по-долу. Илиачните
разклонения се поставят в частите в крачетата на аортното тяло. Рентгеноконтрастните маркери
позволяват на лекаря да визуализира подходящото припокриване на илиачно разклонение – аортно
тяло или припокриване на илиачно удължение – илиачно разклонение по време на поставяне,
базирано на катетър. Можете да проверите количеството припокриване, което е подходящо за всяка
комбинация изделия, в стъпка 3 на раздел 11.3.10, Въвеждане и поставяне на илиачно удължение.
Рентгеноконтрастните маркери се намират на едно и също място на стент-графта както за илиачните
разклонения, така и за удълженията, както е показано на Фигура 5.
Радиалните сили на стента осигуряват както фиксиране, така и запечатване на връзката между
аортното тяло и всяко илиачно разклонение, между илиачното разклонение и илиачното удължение,
както и между илиачното разклонение/удължение и зоната му на поставяне в илиачната артерия.
Илиачните разклонения се предлагат в 7 различни дистални диаметъра (10, 12, 14, 16, 18, 22, 28 mm)
и 5 различни дължини (80, 100, 120, 140, 160 mm). Проксималната част на илиачните разклонения има
константен диаметър 14 mm. Илиачните удължения се предлагат с непрекъсната дължина от 45 mm
и едни и същи 7 дистални диаметъра на илиачното разклонение. Съображенията за оразмеряване за
илиачните разклонения и удължения са описани по-подробно в раздел 7.2 (Оразмеряване на
абдоминален стент-графт Alto™).
Таблица 2: Материали за стент-графт с илиачно разклонение/удължение
Компонент на импланта

Материал

Графт

Политетрафлуоретилен (PTFE)

Стент и връзки

Никел-титанова (Nitinol) сплав

Рентгеноконтрастни маркери

Платинено-иридиева сплав

4

Стент-графт с илиачно разклонение

Стент-графт с илиачно
удължение

Елемент

Маркер

Материал

3

Проксимален(ни)
маркер(и) на илиачно
разклонение/удължение

Платиненоиридиева сплав

4

Дистален(ни)
маркер(и) на
илиачно
разклонение/удължение

Платиненоиридиева сплав

Фигура 5: Местоположение на рентгеноконтрастните маркери на стент-графтовете с илиачно
разклонение/удължение

1.2.

Система за доставяне

За да се улесни въвеждането на изделието в съда за достъп, аортното тяло, илиачните разклонения
и илиачните удължения са предварително заредени в катетри за доставяне, както е илюстрирано на
Фигури 6 – 7. Всеки от катетрите за доставяне има лумен за използване с 0,035 инча (0,89 mm) телен
водач за улесняване на достъпа и поставянето. Външните дезилета са с хидрофилно покритие.
Има две вариации на системата за доставяне: един за стент-графта с аортно тяло (Фигура 6) и един
за илиачните разклонения/удължения (Фигура 7). И двете системи позволяват вътрешният катетър да
бъде изтеглен през външното дезиле, като външното дезиле и интегрираната хемостатична клапа
остават във васкулатурата, за да улеснят въвеждането на спомагателни устройства.
ПРЕДЕН КОНУС
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНА ЛЕНТА
НА ДЕЗИЛЕТО

ПОЛИМЕР КАПАЧКА ЗА
ЗАПЪЛВАНЕ (ЗЕЛЕНА)
ВЪРТЯЩА СЕ
ТОЧКА НА СВЪРЗВАНЕ
ХЕМОСТАТИЧНА КЛАПА
ЗА ЗАПЪЛВАНЕ
С ПОЛИМЕР

КРОСОВЪРЕН
ПОРТ НА ЛУМЕНА

ПОРТ ЗА
РАЗДУВАНЕ
НА БАЛОНА
ДЕЗИЛЕ
(ИНТЕГРАЛЕН ИНТРОДЮСЕР)

КОПЧЕ ЗА
ИЗТЕГЛЯНЕ НА
ДЕЗИЛЕТО

СТАБИЛИЗАТОР
НА ДЕЗИЛЕТО

ПОРТ ЗА ПРОМИВАНЕ
НА ТЕЛЕН ВОДАЧ
КОПЧЕТА ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ
НА ВЪТРЕШЕН
СТЕНТ

ПОРТ ЗА ПРОМИВАНЕ
НА ДЕЗИЛЕ

Фигура 6: Схема на катетър за доставяне на аортно тяло на система на абдоминален стент-графт Alto™
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ПРЕДЕН КОНУС
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНА
ЛЕНТА НА ДЕЗИЛЕТО

ВЪРТЯЩА СЕ
ХЕМОСТАТИЧНА КЛАПА

ДЕЗИЛЕ
(ИНТЕГРАЛЕН ИНТРОДЮСЕР)

ПОРТ ЗА ПРОМИВАНЕ
НА ТЕЛЕН ВОДАЧ

СТАБИЛИЗАТОР НА
ДЕЗИЛЕТО
КОПЧЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА
ДЕЗИЛЕТО

ПОРТ ЗА ПРОМИВАНЕ
НА ДЕЗИЛЕ

Фигура 7: Схема на катетър за доставяне на илиачно разклонение/илиачно удължение Ovation iX

Аортното тяло се поставя чрез катетъра за доставяне на аортното тяло (Фигура 6), който има работна
дължина приблизително 60 cm и диаметър на външното дезиле 15 Fr (вътрешен диаметър 13 Fr).
Катетърът има връзка с дисталните крачета на аортното тяло. По време на поставяне на аортното тяло
първо изделието се позиционира и дезилето се изтегля. Проксималният стент се поставя чрез
копчетата за освобождаване на стент на дръжката, като интегралният балон се използва за улесняване
на отварянето на графта. След това се поставя полимерът за запълване през конекторния порт за
запълване чрез автоинжектор 2.
Контралатералните и ипсилатералните илиачни разклонения се поставят чрез катетри за доставяне
на илиачни разклонения (Фигура 7). Катетрите за илиачни разклонения имат работна дължина
приблизително 60 cm и имат 4 различни външни диаметъра на базата на диаметъра на илиачното
разклонение: Илиачните разклонения 10 – 14 mm имат вътрешен/външен диаметър на дезилето
12/10 Fr, илиачните разклонения 16 – 18 mm имат вътрешен/външен диаметър на дезилето 13/11 Fr,
илиачните разклонения 22 mm имат вътрешен/външен диаметър на дезилето 14/12 Fr и илиачните
разклонения 28 mm имат вътрешен/външен диаметър на дезилето 15/13 Fr. След поставяне
в аортното тяло се поставя телен водач от контралатералното място за достъп в контралатералното
дистално краче на аортното тяло; интегрираният кросовърен лумен на системата за доставяне на
аортното тяло може да се използва за улесняване на процеса. Контралатералното илиачно
разклонение се придвижва в позиция и поставя в крачето на аортното тяло чрез изтегляне на дезилето
на катетъра с катетъра в правилно положение. След това катетърът за доставяне на контралатерално
разклонение се използва като интегрално дезиле за улесняване на въвеждането на помощни изделия
или се изтегля от васкулатурата.
След като полимерът за запълване се втвърди в основния запечатващ пръстен на аортното тяло,
интегралният балон на катетъра за доставяне на аортното тяло може да се използва за подобряване
на апозицията на запечатващия пръстен. Катетърът се отделя от порта за запълване на графта на
аортното тяло и може да се използва като интегрално дезиле (както е описано по-горе) или да се
изтегли от васкулатурата.
Ипсилатералният катетър за доставяне на илиачно разклонение се придвижва по ипсилатералния
телен водач и се поставя чрез метода, описан по-горе, за контралатералното разклонение. След това
ипсилатералният катетър за доставяне на разклонение може да се използва като интегрално дезиле
(както е описано по-горе) или да се изтегли от васкулатурата.
Ако е необходимо илиачно удължение, системата за доставяне се придвижва по теления водач и се
поставя чрез метода, описан по-горе, за контралатералното и ипсилатералното илиачно разклонение.
Системата с абдоминален стент-графт Alto™ е предназначена да се адаптира към различни аортни
анатомии, включително различни проксимални и дистални аортни диаметри, дължини на аневризми
и диаметри на общата илиачна артерия. Направете справка с Таблица 21 (Раздел 7.2) за информация
за оразмеряване за пациента и Таблици 22 – 24 (Раздел 9.1) за размери и конфигурации на продукти.
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1.3.

Комплект за полимерно запълване (Комплект CustomSeal™)
и Автоинжектор 2

Комплектът CustomSeal™ се състои от две спринцовки за запълване, съдържащи полимер за
запълване, който се използва за раздуване на мрежа от канали и пръстени в аортното тяло (направете
справка с Фигура 3 по-горе) и се втвърдява по време на процедурата за поставяне. Полимерът за
запълване се състои от три компонента, които се смесват в спринцовките за запълване преди
инжектиране в стент-графта с аортно тяло. Компонентите включват буфериран разтвор, съдържащ
контрастно вещество, което се намира в една спринцовка, и реактивен мономер, който се намира
в другата спринцовка. Третият компонент е отделен реактивен мономер, който се намира
в свързващата тръбичка между спринцовките. Реакцията между двата мономера води до формиране
на твърд хидрогел в основния запечатващ пръстен, вторичния поддържащ пръстен, каналите за
запълване и поддържащите пръстени на крачетата в материала за графт на аортното тяло (направете
справка с Фигура 3) по време на процедурата за поставяне. Комплектът CustomSeal™ (Фигура 8)
е обозначен с 14-минутно време преди отделяне, което означава, че катетърът за доставяне на
аортното тяло не трябва да се отделя от графта, докато не изминат 14 минути за втвърдяване на
полимера. Потенциалната необходимост от промяна на времето на втвърдяване на полимера въз
основа на телесната температура на пациента е разгледана в раздел 4.4 по-долу.
За да се подготви полимерът за запълване за инжектиране в стент-графта с аортно тяло, двете клапи
на комплекта за запълване се отварят и компонентите на полимера за запълване се смесват чрез
последователно натискане на двете бутала на спринцовката за минимум 20 пълни хода (по 10 от всяка
страна). Подходящо напълнената спринцовка се отстранява от носителя си и след това се свързва
с отвора за запълване на катетъра за доставяне на аортното тяло. Фигура 6 показва
местоположението на порта за запълване с полимер на катетъра за доставяне на аортното тяло.
Автоинжектор 2 се прикрепва към буталото на спринцовката (вижте Фигура 9) и се оставя четвърт
оборот за заключване на мястото му. Автоинжектор 2 прилага контролирана сила към буталото на
спринцовката, за да се инжектира полимера за запълване в графта, докато се постигне равновесие
под налягане и се постигне пълно запълване на основния запечатващ пръстен, каналите за запълване
и поддържащите пръстени в материала на графта на аортното тяло.
При смесване и инжектиране в стент-графта с аортното тяло компонентите на полимера формират
рентгеноконтрастен омрежен полимер, който запълва основния запечатващ пръстен, каналите за
запълване и поддържащите пръстени на материала на графта на ствола и крачетата на аортния
графт. Рентгеноконтрастността на полимера за запълване изчезва с времето (1 – 2 месеца), за да не
създава артефакти при образно изследване, които биха повлияли откриването на ендотеч
в последващо проследяващо образно изследване с КТ.

Фигура 8: Комплект CustomSeal с 14-минутно време за отделяне

Фигура 9: Автоинжектор 2, прикрепен към буталото на спринцовката
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1.4.

Специфични анатомични съображения при системата с абдоминален
стент-графт Alto™

Специфичните характеристики на дизайна на този ендоваскуларен графт оказват влияние върху това
как да се оцени пригодността на пациента за лечение. Следните диаграми показват конкретните
анатомични съображения, които трябва да се имат предвид при оценка на пригодността за лечение
с изделието, както е описано в декларацията за показания за употреба.

Диаметър А

Коничност =

Диаметър Б

(Диаметър 𝐵𝐵 − Диаметър 𝐴𝐴)
× 100 < 10%
Диаметър 𝐴𝐴

Фигура А: Проксимална зона на поставяне и коничност

Фигура Б: Проксимална зона на поставяне

Тромб, не поголям от 8 mm
в която и да
е точка по
обиколката на
аортата

Фигура В: Тромб в зоната на запечатване
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IR-35 mm
APEX
IR+14 mm

Фигура Г: Аортен ъгъл

2.

Показания за употреба

Системата с абдоминален стент-графт Alto™ е показана за лечение на пациенти с инфраренални
аневризми на коремната аорта със съдова морфология, подходяща за ендоваскуларна поправка
с изделието, което включва следните:
•
Адекватен илиачен/феморален достъп, съвместим с техники (феморално срязване или
перкутанно), изделия и/или аксесоари за съдов достъп,
•
Проксимална аортна зона за поставяне за запечатващия пръстен 7 mm под долната бъбречна
артерия.
•
Аортна зона за запечатване, в която аортата е здрава, което се дефинира като:
o Липса на значителен тромб с дебелина >8 mm; във всяка точка по обиколката на аортата на
ниво 7 mm под долната бъбречна артерия,
o Липса на значителна калцификация на ниво 7 mm под долната бъбречна артерия,
o Коничност <10%, измерена от долната бъбречна артерия до аортата на 7 mm под долната
бъбречна артерия,
o Диаметър на вътрешната стена, не по-малък от 16 mm и не по-голям от 30 mm на 7 mm под
долната бъбречна артерия и
o Аортен ъгъл от ≤60 градуса.
•
Дистална илиачна зона за поставяне:
o С дължина от най-малко 10 mm и
o С диаметър на вътрешната стена, не по-малък от 8 mm и не по-голям от 25 mm.

3.

Противопоказания

• Пациенти в състояние, което застрашава графта от инфектиране.
• Пациенти с известна чувствителност или алергии към материалите на изделието (включително
политетрафлуоретилен (PTFE), полимери на базата на полиетилен гликол (PEG), контрастни
вещества, флуориниран етилен-пропилен (FEP), титан, никел, платина или иридий.
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4.

Предупреждения и предпазни мерки

ВНИМАНИЕ: Прочетете внимателно всички инструкции. Неправилното изпълнение на
инструкциите, предупрежденията и предпазните мерки може да доведе до сериозни
последствия или нараняване на пациента.

4.1.

Общи

Предупреждения
• Системата с абдоминален стент-графт AltoTM е за употреба само при един пациент. Не използвайте,
не обработвайте и не стерилизирайте повторно. Повторната употреба, обработка или стерилизация
може да повреди структурната цялост на изделието и/или да доведе до неизправност на изделието,
която може да причини нараняване на пациента, болест или смърт. Повторната употреба, обработка
или стерилизация може да създаде риск от замърсяване на изделието и/или да причини
инфектиране на пациента, включително, но без да се ограничава до, предаване на инфекциозно(и)
заболяване(ия) от един на друг пациент. Замърсяването на изделието може да доведе до
наранявания, заболявания или смърт на пациента.
• Не използвайте това изделие, ако пациентът не желае или не може да бъде оценен с помощта на
необходимите предоперативни и следоперативни образни изследвания.

Предпазни мерки
• По време на всяка ендоваскуларна процедура и за правилното разполагане на изделието се изисква
точно флуороскопско образно изследване. Имплантирането на това изделие трябва да се извършва
в операционна зала, ендоваскуларна зала, катетеризационна лаборатория или подобна стерилна
среда с подходящо обучен персонал и подходящо оборудване и възможности за образни
изследвания.
• Прочетете внимателно всички инструкции. Неправилното изпълнение на инструкциите,
предупрежденията и предпазните мерки може да доведе до сериозни последствия или нараняване
на пациента.
• По време на имплантирането или на процедури за повторна интервенция винаги трябва да
присъства квалифициран хирургичен екип, в случай че се наложи преминаване към открита
хирургична корекция.
• Системата с абдоминален стент-графт Alto трябва да се използва само от лекари и екипи с опит
в ендоваскуларните техники и обучени за използването й. Този опит трябва да включва:
- Познаване на естествената история на AAA, често срещани съпътстващи заболявания
и усложнения, свързани с поправка на AAA
- Техники за съдов достъп
- Техники за използване на неселективен и селективен телен водач и катетър
- Разчитане на рентгенографски, флуороскопски и ангиографски изображения
- Емболизация
- Ангиопластика
- Поставяне на ендоваскуларни стентове
- Примкови техники
- Подходящо използване на рентгенографско контрастно вещество
- Техники за минимализиране на експозицията на облъчване
- Експертен опит в методи за проследяване на пациента
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4.2.

Избор на пациент и изделие

Предупреждения
• Това изделие не се препоръчва при пациенти, които: имат или се подозира, че имат активна
системна инфекция; не могат да понасят контрастни вещества, необходими за интраоперативно
и следоперативно проследяване чрез образни изследвания; и/или имат чувствителност или алергии
към материалите на системата за стент-графтове, антитромбоцитни лекарства или антикоагуланти;
имат ниво на креатинин >2,0 mg/dL; имат нестабилна стенокардия и/или инфаркт на миокарда (ИМ)
или мозъчно-съдов инцидент (CVA) в рамките на 3 месеца преди имплантацията; и/или надвишават
ограниченията за тегло и/или размер, необходими за покриване на изискванията за образни
изследвания.

Предпазни мерки
• Диаметърът на съда за достъп, морфологията на съда и диаметърът на системата за доставяне
трябва да бъдат съвместими с техниките за съдов достъп (феморално срязване или перкутанно).
• Съдове, които са значително калцифицирани, оклузивни, стенотични, тортуозни, аневризматични
или покрити с тромби, могат да попречат на поставянето на изделието.
• Системата с абдоминален стент-графт Alto™ не е оценявана при пациенти, които:
- са бременни или кърмят,
- са на възраст, по-малка от 18 години,
- имат травматично увреждане или руптура на аортата, остро руптурирали аневризми, аневризми
в очакване на руптура или такива, които изискват друго спешно лечение на аортата/аневризма,
- имат супраренални, торакални, торако-абдоминални, илио-феморални, юкстаренални,
параренални, микотични, възпалителни или псевдоаневризми,
- имат хиперкоагулация, хеморагична диатеза или коагулопатия,
- имат оклузивна болест на мезентериалната и/или целиачна артерия и доминираща проходима
долна мезентериална артерия,
- имат нарушение на съединителната тъкан или вродена дегенеративна колагенова болест,
например синдром на Марфан,
- имат ектатични илиачни артерии, изискващи двустранно изключване на хипогастралния кръвен
поток.
• Ирегулярна калцификация, плака и/или тромб с дебелина >8 mm във всяка точка по аортната
обиколка на зоните на запечатване може да наруши фиксирането и/или запечатването на местата
за имплантиране.
• Нездравата аорта в зоните на запечатване може да доведе до повишен риск от изтичане
в аневризмата или миграция на протезата. Основни анатомични елементи, които може да повлияят
на успешното изключване на аневризмата, включват тежка проксимална ангулация на шийката
(>60°), дистална илиачна зона на поставяне <10 mm, диаметър на вътрешната стена на
аортата/илиачната артерия, неподходящ по размер за стент-графта и/или тромб или калций,
особено в запечатващите зони.
• Аортната бифуркация трябва да може да побере двете илиачни разклонения по 11 mm на системата
Alto ™. По мнението на лекаря диаметърът на аортната бифуркация не трябва да нарушава потока
през илиачните разклонения.
• Обърнете особено внимание на морфологията на илиачната зона за поставяне на графта, за да
оцените правилния избор/пригодност на графта с разклонението.
• Неподходящият избор на пациент може да доведе до недобра функция на изделието или функция
на изделието, която не е в съответствие с техническите изисквания.
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4.3.

Преди и по време на процедурата по имплантиране

Предупреждения
• Само за еднократна употреба. Не стерилизирайте и не използвайте повторно никой от компонентите
на системата с абдоминален стент-графт Alto™. Повторната употреба, обработка или стерилизация
може да повреди структурната цялост на изделието и/или да доведе до неизправност на изделието,
която от своя страна може да причини нараняване на пациента, болест или смърт на пациента.
• Имайте предвид датата на „Срок на годност“ на продукта и не използвайте, ако датата е минала.
• Трябва да се използва систематична антикоагулация по време на процедурата за имплантиране
въз основа на болничния и предпочитания от лекаря протокол. Ако е противопоказан хепарин,
трябва да се обмисли алтернативен антикоагулант.
• Не огъвайте или прегъвайте прекомерно компонентите на системата с абдоминален стент-графт
Alto, защото това може да повреди изделието и/или неговите компоненти.
• Не използвайте изделието с аортното тяло, ако тръбичката за запълване с полимер на системата
за доставяне съдържа течност след промиване.
• Не продължавайте да придвижвате напред или да изтегляте теления водач или която и да е част от
системата за доставяне, ако се усети съпротивление по време на придвижването напред на
процедурните принадлежности или на системата със стент-графт.
• Бъдете особено внимателни в областите на стенози, вътресъдови тромбози или калцирани или
изкривени съдове.
• Освен ако не е показано по медицински причини, не поставяйте компонентите на стент-графта на
място, което ще запуши артериите, необходими за доставяне на кръв към органите или крайниците,
или ще доведе до ендотеч.
• Не изтегляйте силно системата за доставяне на аортното тяло след пълно поставяне на
проксималния стент, за да избегнете непреднамерено разкачване на конектора за запълване
с полимер от импланта.
• По време на използване на изделието въртете цялата система за доставяне като едно цяло.
Не въртете независимо дезилето на катетъра или дръжката. Избягвайте прекомерно боравене
с катетъра, за да поддържате връзката на системата за доставяне.
• Използвайте само Автоинжектор 2 за запълване на стент-графта с аортно тяло. Инжектиране на
ръка не трябва да се използва, тъй като това може да повреди импланта.
• Никога не използвайте въздух или газообразна среда за раздуване на интегралния балон.
• За раздуване на интегралния балон се препоръчват ръчни инжекции с разтвор за интегрален балон
с максимална концентрация на контраста от 4:1 физиологичен разтвор към контрастна смес чрез
спринцовка. Не използвайте изделие за раздуване под налягане за раздуване на интегралния балон
• Не раздувайте интегралния балон повече от максималния обем на раздуване. Може да настъпи
руптура на балона. Прекомерно раздуване може да доведе до увреждане на стената на съда и/или
руптура на съда или повреда на стент-графта.

Предпазни мерки
• Трябва да се извърши предоперативно планиране за достъп и поставяне преди отваряне на
опаковката на изделието.
• Проучванията посочват, че опасността от микроемболизация се увеличава с повишено
времетраене на процедурата.
• Може да настъпят бъбречни усложнения от прекомерна употреба на контрастни вещества и/или
като резултат от емболичен или неправилно поставен стент-графт.
• Внимателно огледайте опаковката на изделието и изделието за повреди или дефекти преди
употреба. Ако има признаци на повреда или дефекти или ако се наблюдава преждевременно
нарушаване на стерилната бариера, не използвайте изделието. Върнете дефектната опаковка
и/или изделието на Endologix.
• Сведете до минимум боравенето със стент-графта, ограничен върху катетъра за доставяне, по
време на подготовката и въвеждането, за да намалите риска от замърсяване и инфекция.
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• Винаги използвайте флуороскопски контрол, за да придвижвате напред системата за доставяне
и да
наблюдавате
процедурата
по
имплантиране,
поставянето
на
изделието
и инжектирането/втвърдяването на полимера за запълване.
• Внимавайте с техниките за работа и доставяне, за да предотвратите разкъсване на съда.
• Ако капакът на графта на илиачната система за доставяне непреднамерено се изтегли, изделието
ще се постави преждевременно и може да не бъде позиционирано правилно.
• Неточно поставяне или неточно запечатване може да доведе до повишен риск от ендотеч
в аневризмата или миграция на изделието.
• Компонентите на стент-графта не могат да бъдат заменени или изтеглени обратно в системата за
доставяне дори ако компонентът на стент-графта е само частично поставен.
• Непреднамерено частично поставяне или миграция на стент-графта може да изисква хирургично
отстраняване или поправка.
• Потвърдете, че няма напрежение върху стент-графта с аортно тяло преди или по време на
поставяне на илиачно разклонение или илиачно удължение, за да се предотврати възможна стеноза
или оклузия.
• Уверете се в канюлирането на контралатералния отвор на крачето на аортното тяло, за да се
уверите в точното поставяне на контралатералното разклонение.
• Ако срещнете съпротивление по време на отстраняването на катетъра, уверете се, че катетърът
е освободен от аортното тяло с помощта на третото копче за освобождаване. Ако затрудненията
при отстраняване на катетъра продължават, проверете дали катетърът не се закачва за
надбъбречния стент. След като се уверите, интегралното дезиле може да се използва като
„контрафорс“ за стабилизиране на аортното тяло. Ако изтеглянето на предния конус среща
съпротивление, контрафорсът трябва да е на 1-ви пръстен на ипсилатералното краче с дезилето
на аортното тяло. Преди срещане на предния конус с върха на дезилето, изтеглете дезилето на
2 cm, така че портът за запълване да не се захваща за дезилето/предния конус.
• Не се препоръчва балониране преди 14 минути след завършване на крайното полимерно смесване.
Балонирането преди 14 минути може да създаде достатъчно високо налягане, че да повреди
запечатващия пръстен, и може да доведе до изтичане на полимер.
• Важно е точно да оразмерите и изберете балоните, които да се използват по време на поставянето
на изделието, и да следвате инструкциите за поставяне на балона. Дръжте балона вътре в графта
по време на раздуване и не прекалявайте с раздуването в стент-графта. Въпреки че не се
е наблюдавало по време на клиничното проучване на Alto™, раздуването на балона извън графта
може да доведе до увреждане или руптура на съда. Внимателно следвайте параметрите за
раздуване на производителя на балона, описани в етикета на продукта.
• Максималната концентрация на контрастно вещество на интегралния балонен разтвор
е 4:1 физиологичен разтвор и контрастна смес.
• Дръжте интегралния балон в графта. Раздуването на интегралния балон извън графта може да
доведе до увреждане или руптура на съда.
• Следете боравенето с балона и раздуването му чрез флуороскопия през цялото време.
• Спаднете напълно интегралния балон и се уверете, че е под вакуумна сила на спринцовката, преди
да поставите отново катетъра или да го извадите от интегралното дезиле.
• Ако има загуба на налягане в балона и/или настъпи руптура на балона, спаднете балона
и продължете с процедурата за разкачване и изтегляне на катетъра.
• Внимавайте с избора на изделие и правилното поставяне/позициониране на изделието при наличие
на анатомично трудни ситуации, като зони със значителна стеноза, интраваскуларен тромб,
калцификация, изкривяване и/или ъгъл, които могат да повлияят на успешното първоначално
лечение на аневризмата.
• След употреба всички използвани компоненти и опаковъчни материали могат да представляват
потенциална биологична опасност. Работете и изхвърляйте в съответствие с приетата медицинска
практика и с приложимите местни, щатски и федерални закони и разпоредби.
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4.4.

Информация за полимера

Предупреждения
• Не разкачвайте системата за доставяне преди посоченото време за разкачване. Минималното
време за разкачване на системата за доставяне от стент-графта се базира на минимална основна
телесна температура от 35°C. При пациенти с основна телесна температура, по-ниска от 35°C, може
да е необходима поне допълнителна минута за всеки градус под 35°C преди разкачване.
Разкачването на системата за доставяне преди минималното препоръчвано време при наличие на
ниска телесна температура на пациента може да доведе до изтичане на полимер.
• Външните признаци, които могат да са показателни за изтичане на полимер, включват бързо
изпразване на спринцовката за полимер за запълване, празна спринцовка за полимер за запълване,
неизцяло запълване на полимерните канали и значително дистално движение на
рентгеноконтрастния маркер. Ако това се наблюдава, пациентът трябва да бъде внимателно
наблюдаван и всяко подозирано изтичане на полимер да се третира, както е описано по-горе.

Предпазни мерки
• Уверете се, че няма тел със значителна ригидност в аортното тяло по време на инжектиране на
полимера за запълване, за да позволите прилягане на стент-графта към нативната анатомия.
• Изхвърлете полимера за запълване, ако е налице грешка във времето, смесването или
прехвърлянето. По време на инжектирането и втвърдяването на полимера за запълване следете
рентгеноконтрастния маркер на катетъра за движение и ако се наблюдава, веднага изключете
Автоинжектор 2 от спринцовката за полимер за запълване.
• По време на инжектирането на полимер за запълване или използването на интегриран кросовърен
лумен, уверете се, че няма напрежение върху стент-графта на аортното тяло, така че да позволите
прилягане на стент-графта към нативната анатомия.
• Пациентите, които изпитват реакции на свръхчувствителност (включително тежка алергична
реакция и/или анафилактоиден отговор) в който и да е момент по време на процедурата, особено
по време на запълването с полимер, трябва да се лекуват в съответствие със стандартните
препоръки за лечение на пациенти с тежки алергии към рентгеноконтрастни агенти (напр. течности,
антихистамини, кортикостероиди, епинефрин).
• По време на стъпката от процедурата за инжектиране на полимер системна хипотония може да
сочи, че настъпва изтичане на полимер. Наблюдаването на кръвното налягане по време на
запълването с полимер може да помогне за ранно разпознаване на възможно изтичане на полимер.
При липса на други ясни причини за хипотония по време на запълване с полимер Endologix
препоръчва за вероятна причина да се счита реакция на свръхчувствителност (тежка алергична
реакция или анафилактоидна реакция) на интраваскуларно изтичане на полимер. На пациенти
с изтичане на полимер трябва да се приложи незабавно лечение за потенциално тежка реакция на
свръхчувствителност
в
съответствие
с
протоколите
на
медицинското
заведение
(напр. интраваскуларни флуиди, антихистамини, кортикостероиди, епинефрин).
• Външните признаци, които могат да са показателни за изтичане на полимер, включват бързо
изпразване на спринцовката за полимер за запълване, празна спринцовка за полимер за запълване,
неизцяло запълване на полимерните канали и значително дистално движение на
рентгеноконтрастния маркер. Ако това се наблюдава, пациентът трябва да бъде внимателно
наблюдаван и всяко подозирано изтичане на полимер да се третира, както е описано по-горе.
• Проблеми при лечението на аневризма, които може да настъпят във връзка с изтичане на полимер
(напр. тип IA ендотеч заради непълно запълване на графта с полимер), трябва да се лекуват чрез
стандартни ендоваскуларни техники по преценка на лекаря, като се използва помощното
оборудване, посочено в раздел 10.3. Специфичното лечение ще зависи от степента и мястото на
непълното запълване на полимерните пръстени и свързаните клинични находки.

14

4.5

Лечение и план за проследяване

Предпазни мерки
• Дългосрочната ефективност на този имплант все още не е установена.
• Всички пациенти, лекувани с това изделие, трябва да се подлагат на периодично образно
изследване за цял живот, за да се оцени целостта и положението на стент-графта, размерът на
аневризмата, пулсатилността на аневризмата и потенциалните ендотечове и/или оклузия на
съдовете в зоната на лечение. Значително увеличаване на аневризмата (>5 mm), персистиращ
ендотеч, поява на нов ендотеч, промяна в пулсатилността на аневризмата, миграция на изделието,
намален приток на кръв през графта и/или намаляване на бъбречната функция поради оклузия на
бъбречната артерия трябва да подтикнат допълнително проучване на необходимостта от понататъшно лечение на пациента, включително допълнителна интервенция или преминаване към
хирургична операция. За пациенти с изделия, при които има проблеми с ефективността, трябва да
се обмисли допълнително специфично за пациента проследяване чрез образно изследване.
• Всички пациенти трябва внимателно да бъдат информирани за необходимостта от дългосрочно
проследяване. Изделието не се препоръчва при пациенти, които не могат или не желаят да се
съобразят с информацията в препоръките за образно изследване при проследяване (раздел 12).
• Всякакъв ендотеч, останал нелекуван по време на процедурата по имплантиране, трябва
внимателно да се следи след имплантиране.
• След ендоваскуларна поправка на аневризма исхемия на гръбначния мозък може да доведе до
рядкото усложнение параплегия или парапареза. Съветваме да се направи дренаж на
цереброспиналната течност, ако се подозира исхемия на гръбначния мозък.

4.6

Информация за безопасност при изследване с ядрено-магнитен резонанс
(ЯМР)

Неклинично тестване е показало, че изделието Alto™ е условно съвместимо с МР. Изделието Alto™
може да се сканира за безопасност само в МР системи 1,5 T и 3,0 T с посочените параметри, както
е изброено в раздел 10.4.

5.

Нежелани събития

5.1.

Известни/потенциални нежелани събития

Нежеланите събития, които могат да възникнат и/или да изискват намеса, включват, но не се
ограничават до:
• остра и хронична бъбречна недостатъчност, бъбречна микроемболия, бъбречна недостатъчност,
оклузия на бъбречната артерия, токсичност на контрастното вещество,
• ампутация,
• усложнения от анестезията и последващи съпътстващи проблемни (аспириране),
• уголемяване или руптура на аневризмата,
• увреждане на аортата (перфорация, дисекация, кървене, руптура),
• аортокавални фистули,
• аортоентерални фистули,
• кървене или събития с кървене, като анемия, гастроинтестинално кървене, ретроперитонеално
кървене,
• чревни събития, като исхемия на червата, инфарктиране, чревна некроза, исхемия на дебелото
черво, паралитичен или адинамичен илеус, обструкция, фистула,
• сърдечни събития и последващи съпътстващи проблеми, като застойна сърдечна недостатъчност,
обемно претоварване, аритмии, инфаркт на миокарда, дискомфорт в гръдния кош или ангина,
повишаване на креатинин фосфокиназата (CPK), хипотония, хипертония,
• мозъчни събития (локални или системни) и последващи съпътстващи проблеми, като промяна
в психичното състояние, мозъчно-съдов инцидент (хеморагичен или емболичен), обратим
исхемичен неврологичен дефицит, увреждане на нерви, преходни исхемични атаки, параплегия,
парапареза, парализа,
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•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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клаудикация,
токсичност на контрастното вещество/анафилаксия,
смърт,
събития, свързани с изделието, като повреда при поставяне на изделието или повреда на самото
изделие, фрактура на стента, загуба на целостта на компонентите на системата на стент-графта,
извиване и/или прегъване на графта, износване на материала на графта, дилатация, ерозия,
пробив, оклузия, миграция, разкачване на ендографта, ендотеч,
оток,
емболични и тромботични събития (с преходна или постоянна исхемия или инфаркт), като дълбока
венозна тромбоза, тромбоемболия, микроемболия, тромбофлебит, флеботромбоза, въздушна
емболия,
ендотечове (или поток около графта),
треска,
гастроинтестинални усложнения,
общ дискомфорт, свързан с процедурата,
генерализиран възпалителен отговор, който може да бъде свързан с повишени нива на системни
медиатори на възпалението, повишена температура,
генитоуринарни усложнения и последващи съпътстващи проблеми, като исхемия, ерозия, фистула,
инконтиненция, хематурия, инфекция,
хематом (хирургичен),
чернодробна недостатъчност,
свръхчувствителност (тежка алергична реакция и/или анафилактоиден отговор) към
рентгеноконтрастното вещество, антитромбоцитна терапия, материали на изделието, включително
политетрафлуоретилен (PTFE), полимери на базата на полиетилен гликол (PEG), контрастни
вещества, флуориран етилен пропилен (FEP), титан, никел, платина или иридий,
усложнения при въвеждане и други усложнения на мястото на съдовия достъп, като инфекция,
дисекация, преходна треска, кървене, болка, забавено заздравяване, образуване на абсцес,
хематом, дехисценция, серома, целулит, увреждане/нараняване на нерв, невропатия, невралгия,
вазовагален отговор, псевдоаневризма, анастомотична псевдоаневризма, артериовенозна
фистула,
импотентност/сексуална дисфункция,
неправилно поставяне на стент-графта;,
непълно поставяне на стент-графта,
затруднения при въвеждане и отстраняване,
лимфни усложнения и последващи съпътстващи проблеми, като лимфоцеле, лимфна фистула,
полисистемна органна недостатъчност,
неоплазъм,
преминаване към отворена хирургична интервенция,
оперативно и следоперативно кървене и кръвоизлив, коагулопатия,
парализа (временна или трайна), като параплегия, моноплегия, пареза, исхемия на гръбначния
мозък, хемиплегия, инконтиненция на червата или пикочния мехур;
перикардит,
пневмоторакс,
изтичане на полимер с реакция на свръхчувствителност,
възможна инфекция – уринарен тракт, системна или локализирана (място на достъп), ендографт,
оклузия/стеноза на протезата,
псевдоаневризма,
белодробни/дихателни събития и последващи съпътстващи проблеми, като белодробна
недостатъчност, пневмония, респираторна депресия или недостатъчност, белодробен оток,
белодробна емболия, ателектаза, плеврален излив,
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• радиационно увреждане; злокачествено заболяване в късен стадий,
• бъбречна недостатъчност,
• сепсис,
• серома,
• шок,
• гръбначен неврологичен дефицит,
• стеноза/оклузия на нативния съд,
• преминаване към открита хирургична корекция,
съдов спазъм или съдово нараняване/травма, включително увреждане на кръвоносните съдове
и околните тъкани, атеросклеротична язва, дисекация на съд, перфорация, плакова дисекация,
стеноза, псевдоаневризма, оклузия на съдовете, емболизация, исхемия, загуба на тъкани, загуба на
крайници, гангренозна болест, влошено или ново настъпване на клаудикация, оток, фистула, кървене,
руптура, смърт.
• Усложнения около раната или мястото на достъп
За специфичните нежелани събития, настъпили в клиничното проучване, вижте раздел 6.2.7 по-долу.

5.2.

Съобщаване на инциденти

Всякакви инциденти, включително всякакви нежелани събития, трябва да бъдат съобщавани на
Endologix незабавно. За да съобщите за събитие, свържете се с вашия местен представител и/или
Endologix на (707) 543-8800.

6.

Резюме на клиничната информация

6.1

Клинично проучване на системата с абдоминален стент-графт Alto™
(Справочна информация ClinicalTrials.gov идентификатор: NCT02949297).

Основната цел на основополагащото проучване в САЩ на системата с абдоминален стент-графт Alto™
е била да се оценят безопасността и ефективността на системата с абдоминален стент-графт Alto™
за лечение на участници с абдоминална аортна аневризма (AAA). Проучването е било проспективна,
последователно включваща, нерандомизирана многоцентрова клинична оценка. Общо 75 участници
са били включени в 13 центъра в САЩ.

6.1.1

Крайна точка

Първичната крайна точка е определена като успешно лечение на аневризма, комплексна крайна точка,
определена като следните:
• технически успех,
• липса на ендотеч тип I и III след 12 месеца, което следва да се оцени от независима основна
лаборатория,
• липса на миграция на стент-графта >10 mm след 12 месеца (в сравнение с базовото ниво на
месец 1), което следва да се оцени от независима основна лаборатория,
• липса на уголемяване на ААА >5 mm след 12 месеца (в сравнение с базовото ниво на месец 1),
• липса на руптура на ААА за 12 месеца,
• липса на преминаване към открита хирургична корекция за 12 месеца,
• липса на стеноза, оклузия или прегъване на стент-графта, изискващи вторична интервенция, за
12 месеца,
• липса на тромбоемболично събитие, относимо към стент-графта, налагащо вторична интервенция,
за 12 месеца, и
• липса на фрактура на стента, изискваща вторична интервенция, за 12 месеца.
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Техническият успех е бил комплексна крайна точка, състояща се от всичко изброено по-долу:
• успешно доставяне, дефинирано като възможност за доставяне на импланта до предназначеното
място без необходимост от непредвидена корективна интервенция, свързана с доставянето, чрез
допълнително изделие извън системата с абдоминален стент-графт Alto™,
• успешно и точно поставяне, дефинирано като:
o
поставяне на ендоваскуларен стент-графт на планираното местоположение,
o
проходимост на ендоваскуларния стент-графт, отсъствие на деформации на изделието (напр.
прегъвания, еверзия на стента, неправилно поставяне, неправилно подравнено поставяне),
изискващо непланирано поставяне на допълнително изделие в ендоваскуларния стент-графт,
и
o
успешно изтегляне на системата за доставяне без необходимост от непредвидена корективна
интервенция, свързана с изтеглянето.
Първичната крайна точка е дефинирана като успех на лечението след 1 година по отношение на целта
за функция 80%, която представлява класическият едногодишен праг за функция за изделия EVAR.
Основните хипотези за ефективност са дефинирани като:
• H0: π ≤ 80%
• H1: π >80%, където π е била очакваната успеваемост на лечението след 12 месеца при участници,
лекувани с изделието Alto™. Първичната крайна точка за ефективност би била покрита, ако долната
граница на едностранния 95% доверителен интервал за π е повече от 80%.

6.1.2

Размер на извадката

Размерът на извадката за проучването е изчислен въз основа на основната крайна точка на успеха на
лечението след 12 месеца. Изчислено е, че 60 участници с подлежащи на оценка данни след 1 година
биха предоставили 80% статистическа достоверност за тестване на основната хипотеза (установен
успех на лечението 92,8% след 12 месеца) при двустранно ниво 0,05. 20% честота на атриция
е предвидена след 12 месеца, което е довело до размер на извадката от 75 участника за проучването.
Първичната крайна точка след една година е изчислена при 61 оценими участници.

6.1.3

Допълнителни оценки

Допълнителните оценки са включвали следните:
• Тип I ендотеч, който следва да се оцени от независима основна лаборатория
• Тип III ендотеч, който следва да се оцени от независима основна лаборатория
• Миграция на стент-графта >10 mm (в сравнение с базовото ниво на месец 1), което следва да се
оцени от независима основна лаборатория
• Уголемяване на AAA >5 mm (в сравнение с базовото ниво след 1 месец)
• Загуба на проходимост
• Фрактура на стента, което следва да се оцени от независима основна лаборатория
• Руптура на ААА
• Преминаване към открита корекция
• Вторични интервенции
• Свързана с ААА смъртност
• Нежелани събития, независимо от сериозността или причината, включително:
o
Сериозни нежелани събития
o
Тежки нежелани събития
o
Свързани с процедурата нежелани събития
o
Свързани с изделието нежелани събития
Външна независима основна лаборатория е използвана за оценка на КТ и рентгенови изображения от
изписването (само рентген) до проследяването след 1 година (КТ и рентген). Тя е оценила следните
събития: уголемяване на аневризмата, ендотечове, фрактура на стента, миграция на стент-графта
и други находки при стент-графта (прегъване и компресия на стент-графта) и ангиограми при искане.
Комисия за клинични събития (CEC) е използвана за преглед и отсъждане на всички свързани
с изделието нежелани събития и всички сериозни нежелани събития, независимо от това колко са
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свързани с изделието. CEC също така е определила кои нежелани събития ще се смятат за тежки
нежелани събития (МАЕ) за оценка на първичната (30 дни) и вторичните (1 година) крайни точки за
безопасност. Комисията се е състояла от трима лекари, представляващи множество специалности,
които са запознати с поправката на абдоминална аортна аневризма. CEC е предоставила
разглеждането си на комисията за мониторинг на данните за безопасност (DSMB).
Комисията DSMB е използвана за разглеждане на безопасността и напредъка на клиничното проучване
и е била отговорна за прегледа на данните, свързани с изделието и участниците. DSMB е предоставила
независими препоръки на възложителя на базата на разглеждането си на данните и информацията от
СЕС.

6.1.4

Скрининг и включване на пациенти

Процесът за скрининг на пациенти е следвал следните стъпки:
1.
Центърът е взел съгласие от участника съгласно процедурите си за вземане на съгласие.
2.
Центърът е подал КТ на участниците към Endologix.
3.
След получаване КТ на участниците са разгледани от отдела за услуги за образни изследвания
на Endologix. Отделът за услуги за образни изследвания е оценил анатомичните измервания на
участника спрямо критериите за включване/изключване и цялостната пригодност за EVAR.
Ако участникът не е покрил анатомичните критерии, е отбелязан като неуспешен.
4.
Ако участникът е преминал успешно през отдела за услуги за образни изследвания, КТ е била
разгледана от комисия за разглеждане на случаи (CRB). CRB се е състояла от двама съдови
хирурзи. За всеки случай се е изисквало поне един член на CRB да го разгледа. Изследователите
в центровете са получили отворени покани към всеки разговор с CRB и резюмета на
разглежданията на КТ са разпространени до изследователите в центровете. CRB са разгледали
изображенията при скрининг на участниците по отношение на цялостната съдова пригодност,
като например прекомерен тромб при шийката и липса на проксимална аортна шийка.
5.
Ако участникът е преминал успешно през CRB и отдела за услуги за образни изследвания, на
центъра е дадено разрешение да включи участника.
Общо 140 участници са били подложени на скрининг за включване в проучването, като 75 участници
са били включени в проучването, а 65 участници са били отхвърлени. Изключените 65 участници са
били отхвърлени от: отдела за услуги за образни изследвания, CRB или изследователя в центъра.
Двадесет и петима участници са изключени от отдела за услуги за образни изследвания (на базата на
количествена анатомична оценка на КТ). Най-честите причини за изключване от проучването от отдела
за услуги за образни изследвания са били неуспешно покриване на ангулация на юкстареналната
аортна шийка от ≤60º, проходими илиачни или феморални артерии, които да позволяват
ендоваскуларен достъп със системата с абдоминален стент-графт Alto™ и проксимална аортна зона
на поставяне с диаметър на вътрешната стена от не по-малко от 16 mm и не повече от 30 mm 7 mm
под долната бъбречна артерия. Деветнадесет участници са били изключени от CRB. Най-честите
причини за изключване на тези пациенти са били следните: юкстаренални ААА, прекомерен тромб
в зоната на запечатване, тясна нативна бифуркация (<18 mm) и твърде малък размер на аневризмата.
Участниците са могли да бъдат изключени от изследователя в центъра във всеки момент от
проучването. Двадесет и един участници са изключени от изследователите в центровете. Най-честите
причини са включвали: Решение на изследователя в центъра по отношение на анатомията на
участника, възможностите за проследяване на участника и оттегляне на съгласието на участника.
Имало е четирима участници, за които изследователите в центровете са определили, че не са
подходящи кандидати за проучването поради анатомични съображения: един участник е имал нужда
от хипогастрична оклузия на артерия поради аневризма на общата илиачна артерия и участникът
е отказал вътрешна емболизация със спирала на илиачната артерия; един участник е имал нужда от
емболизация на сак поради големи лумбарни артерии, забелязани на предоперативната КТ;
предоперативното сканиране с КТ при един участник е показало, че горната RRA доминира, но на
ангиограмата десният бъбрек е поравно захранван от горната и долната RRA, следователно
е обмислено алтернативно изделие за ААА; лекарят е определил, че един участник е с лоши
възможности за проследяване.

6.1.4.1

Пациенти

Пациентите, включени в това проучване, са имали инфраренална аортна аневризма, която
е отговаряла на следните анатомични характеристики:
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• Проходими илиачни или феморални артерии, които са позволявали ендоваскуларен достъп със
системата с абдоминален стент-графт Alto™
• Проксимална аортна зона на поставяне с диаметър на вътрешната стена, не по-малък от 16 mm
и не по-голям от 30 mm на 7 mm под долната бъбречна артерия.
• Адекватна дистална илиачна зона на поставяне с диаметър на вътрешната стена, не по-малък от
8 mm и не по-голям от 25 mm.
• Адекватна дистална илиачна зона на поставяне с дължина от поне 10 mm. Поправката в резултат
на това би трябвало да запази проходимостта в поне една хипогастрична артерия.
• Разстоянието от измерването от най-дисталната бъбречна артерия до най-горната вътрешна
илиачна артерия е било поне 125 mm.
• Ангулация на юкстаренална аортна шийка <60º, ако проксималната шийка е била ≥7 mm
и ≤45 градуса, ако проксималната шийка е била <7 mm.
Пациентите са били изключени от проучването, ако са отговаряли на следните анатомични или
физиологични характеристики:
• Значителен тромб с дебелина >8 mm; във всяка точка по обиколката на аортата на ниво 7 mm под
долната бъбречна артерия
• Диаметър на аортната бифуркация, който по мнението на лекаря би нарушил потока през илиачните
разклонения.
• аневризма с дисекация
• остро руптурирала аневризма
• известна аневризма или дисекация на гръдната аорта
• анамнеза за заболяване на съединителната тъкан (напр. синдром на Марфан или Ehler’s-Danlos)
• анамнеза за хеморагични нарушения или отказ за хемотрансфузии
• Зависима от диализа бъбречна недостатъчност или базово ниво на серумния креатинин >2,0 mg/dl
• известна свръхчувствителност или противопоказание към антикоагулацията или контрастното
вещество, които не се повлияват на премедикация
• известна алергия или непоносимост към политетрафлуоретилен (PTFE), полимери на основата на
PEG, флуориран етилен пропилен (FEP) или nitinol/никел
• ограничена очаквана продължителност на живота от по-малко от 1 година
• други медицински, социални или психологични състояния, които според мнението на изследователя
пречат пациентът да получи премедикацията, необходимото лечение и процедурите и оценките
след лечението
Всички пациенти, включени в това проучване, са покрили тези критерии за избор на базата на клинична
оценка на изследователя и чрез разглеждане на КТ на анатомичните критерии от страна на отдела за
услуги за образни изследвания на Endologix с допълнителна информация, предоставена от комисията
за разглеждане на случаи.
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6.2
6.2.1

Резултати от проучването
Отчетност и проследяване на участниците

Сто процента (100%) от пригодните участници са завършили проследяването след 1 месец (75/75)
и 6 месеца (72/72). След 1 година честотата на къмплаянс към визитите е била 98,5% (67/68) за
пригодните участници.
89,7% (61/75) до 94,1% (64/75) (в зависимост от оценяваното измерване) от участниците са имали
адекватно образно изследване след 1 година според оценката на външната основна лаборатория.
Двама участници са се оттеглили преди проследяването след 6 месеца, но след проследяването след
1 месец, 1 участник се е оттеглил преди проследяването след 1 година, но след проследяването след
6 месеца, 1 участник е починал преди проследяването след 6 месеца, но след проследяването след
1 месец, 2 участници са починали преди проследяването след 1 година, но след проследяването след
6 месеца и е съобщено за 1 преминаване към операция преди визитата за проследяване след 1 година,
но след проследяването след 6 месеца. Не е имало преминавания към операция, довели до
периоперативна смърт. Един участник не е могъл да бъде проследен след прозореца за проследяване
след визитата на 1 година. Подробната отчетност на участниците и проследяването са предоставени
в Таблица 3. Стойностите, посочени в таблица 3, както и последващите раздели представляват тези
участници, които са имали налични данни за оценка на релевантните параметри.
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Таблица 3 Отчетност на участници и образни изследвания след визитата за проследяване след 12 месеца (група за лечение с Alto™)
Къмплаянс за образно изследване
КТ

Рентген
Адекватно образно
Събития,
изследване за
настъпващи преди
оценка на
следващия
параметъра
интервал
n (% пригодни)

Не подлежи на
следваща визита€

Извършено в
центъра@

Разгледано от
основната
лаборатория#

Увеличаване на
размера (според
основната
лаборатория)

Ендотеч (според
основната
лаборатория)

Миграция (според
основната
лаборатория)

Проходимост
(според центъра)

Разгледано от
основната
лаборатория

Фрактура

Друга находка
при стента

LTF или WD

Смърт

Преминаване към
операция

Преминаване към
операция + смърт

Непр.

Непр.

Непр.

Непр.

Непр.

Непр.

68
(90,7%)

68
(90,7%)

68
(90,7%)

0

0

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

0

0

0

0

72
(100,0%)

72
(100,0%)

72
70
72
72
69
(100,0%) (97,2%) (100,0%) (100,0%) (95,8%)

69
(95,8%)

69
(95,8%)

1

2

1

0

1**

0

0

0

63
(92,6%)

65
(103,2%)$

64
(94,1%)

61
(89,7%)

61
(89,7%)

0

0

0

0

75

1 месец

75

75
(100,0%)

0

6 месец

72

72
(100,0%)

1 година

68

67
(98,5%)

Изтекло
(в миналото) †

75

Визита
Оперативно

Пропусната визита‡

Непр.

Участници с
проследяване

Непр.

Пригоден за
проследяване*

В прозореца, очаква
се проследяване¥

Адекватно образно изследване за
оценка на параметъра
n (% пригодни) §

Непр. Непр.

61
(89,7%)

64
(94,1%)

64
(94,1%)

61
(89,7%)

* Пригоден за проследяване = участници с проследяване + изтекло + пропусната визита. Не е включвало тези с очаквано проследяване, тези, при които все още не се очаква
визита, предходна смърт, преминаване към операция и тези, за които не е било възможно да бъдат проследени (LTF) или са се оттеглили (WD).
† Участници без визита за проследяване, но които все още не са в следващия прозорец
‡ Участници без визита за проследяване и които в момента са в следващия прозорец
¥ Участници, които в момента са в прозореца, но все още няма налични данни
€ Участници, които все още не са в прозореца
§ Тези стойности отразяват броя участници с адекватни образни изследвания, както е определено от основната лаборатория.
** Този един участник е класифициран като изтекъл, тъй като излизането е било на ден 455 след операцията, и следователно е сметнат за включен по време на 1-годишния
период за проследяване. Тъй като не е имало налични прозорци за проследяване след една година, състоянието не е класифицирано като пропусната визита.
@
В рамките на всеки прозорец за визита „Извършено от центъра“ и 4 променливи под „Адекватно образно изследване“ използват броя „Пригодни“ участници като знаменател.
Понякога броят участници с адекватно образно изследване за конкретна променлива може да е по-голям или по-малък от честотата „Извършено от центъра“, тъй като
последната преброява само изображения от необходимия тип (КТ с контраст или КТ без контраст + дуплексен ултразвук). Например един център може да не извърши КТ, но
да извърши ултразвук. Това не се смята за визита за образно изследване, за която е имало къмплаянс, за центъра, и следователно не се брои в колоната „Извършено от
центъра“. И все пак може да има достатъчно информация за конкретни променливи, като например размер на сака, така че образното изследване е преброено в онези колони,
където е събрана оценима информация.
#
Колоната „Разгледани от основна лаборатория“ представлява броят КТ/УЗ, разгледани от основната лаборатория, и използва броя адекватни образни изследвания в колоната
„Извършено от центъра“ като знаменател. Понякога повече образни изследвания са разгледани от основната лаборатория, отколкото са получени образни изследвания, за
които има къмплаянс, от центъра.
$
За един участник е записано, че му е извършена само ехография и не е извършвана КТ след 1 година (основната лаборатория е разгледала ехографията). Друг участник не
е имал отчетена контрастна КТ от центъра в набора от данни, макар че основната лаборатория е оценила неконтрастна КТ. Процентът е бил по-голям от 100% за визитата
след 1 година, защото двама от участниците не са имали необходимия вид образно изследване, но са отчетени в разгледаните от основната лаборатория
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6.2.2

Демографски данни по проучването

Базовите данни по отношение на демографските данни на участниците са резюмирани в Таблица 4.
Повечето участници, включени в проучването, са мъже 93% (70/75) и хора в напреднала възраст
(средна възраст: 73 години). По отношение на раса/етническа принадлежност 77% (58/75) от
участниците са бели/не испанци или латиноамериканци, 15% (11/75) са неизвестни/не испанци или
латиноамериканци, 1% (1/75) са бели/испанци или латиноамериканци и 1% (1/75) чернокожи или
афроамериканци/не испанци или латиноамериканци.
Таблица 4: Демографски данни на участниците
Статистика

Група за лечение
с Alto™

N

75

Възраст (години)

Средно ± ст. откл.

73 ± 7

Изчислен индекс на телесна маса (BMI), (kg/m2)

Средно ± ст. откл.

30 ± 7

Мъжки

% (n/N)

93% (70/75)

Женски

% (n/N)

7% (5/75)

Бяла/не испанци или
латиноамериканци

% (n/N)

77% (58/75)

Бяла/испанци или
латиноамериканци

% (n/N)

1% (1/75)

Чернокожи или
афроамериканци/не испанци
или латиноамериканци

% (n/N)

1% (1/75)

Неизвестно/не испанци или
латиноамериканци

% (n/N)

15% (11/75)

Неизвестно/испанци или
латиноамериканци

% (n/N)

1% (1/75)

Неизвестно/неизвестно

% (n/N)

4% (3/75)

Променлива

Пол

Раса/етническа
принадлежност

6.2.3

Базова медицинска анамнеза

Данните за базовата медицинска анамнеза са резюмирани в Таблица 5. Участниците са имали типични
съпътстващи заболявания, наблюдавани при пациенти с ААА, най-често хипертония 83% (62/75),
хиперлипидемия 76% (57/75) и анамнеза за тютюнопушене 75% (56/75). Участниците са
класифицирани по риск чрез критериите на Американското анестезиологично общество (American
Society of Anesthesiology, ASA), като повечето са имали клас III и IV 93% (70/75) по ASA.
Таблица 5: Медицинска анамнеза на участниците
Променлива
1/2
3/4
Сърдечносъдова анамнеза
Коронарна артериална болест
Клапна сърдечна болест
Angina pectoris или дискомфорт в гърдите
Кардиомиопатия
Застойна сърдечна недостатъчност
Инфаркт на миокарда
Степен по ASA
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Група за лечение с Alto™
% (n/N)
5 (7%)
70 (93%)
72/75 (96%)
35/75 (47%)
11/75 (15%)
5/75 (7%)
3/75 (4%)
6/75 (8%)
11/75 (15%)

Група за лечение с Alto™
% (n/N)
Аритмия
17/75 (23%)
Хипертония
62/75 (83%)
Хипотония
0 (0%)
Хиперлипидемия
57/75 (76%)
Анамнеза за периферна съдова болест, инсулт и аневризма
75/75 (100%)
Периферна съдова болест
13/75 (17%)
Заболяване на сънните артерии
6/75 (8%)
Преходна исхемична атака (TIA)
4/75 (5%)
Инсулт
0 (0%)
Фамилна анамнеза за аневризми
9/75 (12%)
Белодробна анамнеза
71/75 (95%)
Употреба на тютюн (към момента)
15/75 (20%)
Употреба на тютюн (в миналото)
56/75 (75%)
ХОББ
27/75 (36%)
Стомашно-чревна, пикочно-полова, репродуктивна анамнеза
49/75 (65%)
Бъбречна недостатъчност
5/75 (7%)
Ендокринни заболявания
31/75 (41%)
Диабет (тип II)
22/75 (29%)
Хематологични
9/75 (12%)
Анемия
5/75 (7%)
Психосоциални
11/75 (15%)
Депресия
7/75 (9%)
Алкохол
3/75 (4%)
Друга значима медицинска анамнеза
26/75 (35%)
Променлива

6.2.4

Базови съдови характеристики

Базовите данни са съобщавани само от отдела за услуги за образни изследвания В Таблица 6 са
предоставени базовите съдови характеристики на популацията по проучването.
Всички участници, включени в това проучване, са покрили критериите за включване на базата на
измерванията на КТ от отдела за услуги за образни изследвания. Средният диаметър на AAA е бил
51,7 mm със средна дължина на проксималната шийка от 27,9 mm. Външните илиачни диаметри са
били 8,2 ± 1,7 mm отляво и 8,1 ± 1,5 mm отдясно.
Таблица 6: Съдови характеристики
Променлива

N

Група за лечение
с Alto™*

75

23,1 ± 18,7

Мин. (mm)

75

25,0 ± 2,3

Макс. (mm)

75

26,6 ± 2,4

Средно (mm)

75

25,9 ± 2,3

Мин. (mm)

75

21,8 ± 2,5

Макс. (mm)

75

23,2 ± 2,6

Средно (mm)

75

22,5 ± 2,5

Мин. (mm)

75

21,8 ± 2,3

Макс. (mm)

75

23,0 ± 2,7

Средно (mm)

75

22,4 ± 2,4

Статистика

Юкстаренален ъгъл (°)
Аортен диаметър, долу бъбречно – 35 mm 1

Аортен диаметър, долу бъбречно (или предназначена позиция)

Аортен диаметър, долу бъбречно + 7 mm
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Променлива

N

Група за лечение
с Alto™*

75

0,0 ± 7,2

Мин. (mm)

75

21,8 ± 2,5

Макс. (mm)

75

23,4 ± 2,8

Средно (mm)

75

22,6 ± 2,5

Статистика

Промяна от долу бъбречно до долу бъбречно+7 (%)
Аортен диаметър, долу бъбречно + 10 mm
Максимален диаметър на сака (mm)

75

51,7 ± 6,6

mm#

4

5%

≥40, <50 mm

23

31%

≥50, <60 mm

40

53%

≥60 mm

8

11%

Мин. (mm)

74

20,1 ± 5,1

Макс. (mm)

74

26,2 ± 6,7

Напречен размер на прилежащ нормален аортен сегмент (mm)

27

22,7 ± 4,1

Дължина на шийката (mm)

75

27,9 ± 13,7

75

182,5 ± 24,7

75

181,2 ± 21,0

75

110,9 ± 13,1

Мин. (mm)

75

15,8 ± 3,8

Макс. (mm)

75

17,1 ± 4,0

Средно (mm)

75

16,5 ± 3,9

Мин. (mm)

75

7,6 ± 1,6

Макс. (mm)

75

8,7 ± 1,6

Средно (mm)

75

8,1 ± 1,5

Мин. (mm)

75

15,1 ± 3,0

Макс. (mm)

75

16,4 ± 3,3

Средно (mm)

75

15,8 ± 3,1

Мин. (mm)

75

7,6 ± 1,9

Макс. (mm)

75

8,7 ± 1,6

Средно (mm)

75

8,2 ± 1,7

Зона за поставяне на лява дистална илиачна (mm)

75

49,1 ± 18,7

Зона за поставяне на дясна дистална илиачна (mm)

75

50,1 ± 20,7

SIR2

Калцификация 0% от обиколката

14

19%

Калцификация <25% от обиколката

49

65%

Калцификация 25 – 50% от обиколката

11

15%

Калцификация >50% от обиколката

1

1%

<40

Нативна бифуркация

Разстояние от най-дисталната бъбречна артерия до най-горната
лява вътрешна илиачна артерия (mm)
Разстояние от най-дисталната бъбречна артерия до най-горната
дясна вътрешна илиачна артерия (mm)
Долна бъбречна до аортна бифуркация (mm)
Диаметър на дясна дистална илиачна

Диаметър на дясна външна илиачна

Диаметър на лява дистална илиачна

Диаметър на лява външна илиачна

Клас калцификация по

25

N

Група за лечение
с Alto™*

Тромб 0% от обиколката

27

36%

Тромб <25% от обиколката

16

21%

Тромб 25 – 50% от обиколката

18

24%

Тромб >50% от обиколката

14

19%

Променлива
Клас тромб по SIR2

Статистика

*Резултатите

са представни като средни ± СО (мин., макс. [мед] или % от общите отговори.
са 4-ма пациенти с диаметри на AAA <40 mm. Всички тези четирима пациенти са включени под
ред. А (под ред. А това не е било нарушение на критерий за включване/изключване). След това протоколът
е изменен с редакция В, в която не е могло участниците с диаметър на ААА <40 mm да бъдат включвани.
Не са били включвани други участници с диаметър на ААА <40 mm в проучването след разпространение на
корективната забележка.
1 Данни, предоставени от образно изследване на центъра
2 Проксимална калцификация на шийката и оценка на тромба: Количество калций и/или тромб, присъстващи
в площта на напречното сечение на целевото място на запечатващия пръстен (OR + 4 до IR + 10).
# Включени

6.2.5

Имплантирани/използвани изделия

Общо 75 аортни тела, 155 илиачни разклонения и 7 илиачни удължения са имплантирани при
75 участници по време на първоначалната процедура по имплантиране. Дизайнът на това изделие
изисква имплантиране на поне едно аортно тяло и две илиачни разклонения. Допълнителни илиачни
разклонения и илиачни удължения могат да се използват за удължаване на дължината на изделието,
където има показания за това. Четирима участници са имали двустранни удължения с разклонения.
Четирима участници са имали едностранни удължения с разклонения (три от лявата страна и едно от
дясната). Използвани са седем илиачни удължения и 5 илиачни разклонения са използвани като
удължения. На един участник е имплантиран балонен разширяващ се стент в ден 48 за лекуване на
тип IA ендотеч.
Резюмето на имплантираните компоненти Alto™ е предоставено в Таблица 7. Общият брой
имплантирани изделия Alto™ при всеки участник по диаметър е предоставен в Таблица 8.
Таблица 7: Резюме на имплантираните компоненти Alto™
Компоненти Alto™

Група за лечение Alto™ % (n/N)

Аортно тяло

100% (75/75)

Ипсилатерално разклонение

100% (75/75)

Контралатерално разклонение

100% (75/75)

Илиачно удължение

9,3% (7/75)

Ипси/контра разклонение, използвано като удължение

7,0% (5/75)

Имало е трима участници, при които са поставени емболизационни спирали по време на индексната
процедура: на двама участници спиралите са поставени в левите аксесорни бъбречни артерии, а на
един участник са поставени спирали във вътрешната илиачна/хипогастрична артерия. Имало е един
поставен саморазтварящ се стент във външната илиачна артерия заради стеноза и дисекация.
Използването на изделието по размер е представено в Таблица 8 по-долу. Имплантирани са били
75 аортни тела, 155 илиачни разклонения и 7 илиачни удължения.
Таблица 8: Разпространение на размерите на имплантираните изделия
Тип изделие

Диаметър
(mm)

Група за лечение с Alto™
% (n⁄N)

Аортно тяло
N=75

20

0,0% (0/75)

23

18,7% (14/75)

26

45,3% (34/75)

26

Тип изделие

Илиачно разклонение
N=155*

Илиачно удължение
N=7

Диаметър
(mm)

Група за лечение с Alto™
% (n⁄N)

29

29,3% (22/75)

34

6,7% (5/75)

10

1,3% (2/155)

12

9,7% (15/155)

14

14,2% (22/155)

16

26,5% (41/155)

18

21,3% (33/155)

22

18,7% (29/155)

28

8,4% (13/155)

10

0,0% (0/7)

12

0,0% (0/7)

14

0,0% (0/7)

16

14,3% (1/7)

18

57,1% (4/7)

22

14,3% (1/7)

28

14,3% (1/7)

* Пет илиачни разклонения са използвани като удължения.

Аортното тяло на системата с абдоминален стент-графт Alto™ е било с дължина 80 mm, илиачните
разклонения са предлагани в 5 дължини (80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm и 160 mm), а илиачното
удължение е било с дължина 45 mm, както е посочено в раздел 9 (Как се доставя).

6.2.6

Процедурна информация при остри случаи

Следните вторични крайни точки за клинична полза са събрани и са показани в Таблица 9. Двустранен
перкутанен достъп е постигнат при 90,7% (68/75) от участниците, а 33,3% (25/75) от участниците не са
се нуждаели от обща анестезия. Ендоваскуларната процедура е била със средна продължителност
90 минути с минимална загуба на кръв (средно: 52,5 ml) и е изисквала по-кратък престой в болница
(средно: 1,3 дни). 26,7% от участниците (20/75) са били приети в интензивно отделение.
Сред участниците, които са били приети в интензивно отделение, средно е имало 0,9 дни престой
в интензивното отделение. Средното време под флуороскопия е било 20 минути. Технически успех
(успешно доставяне, поставяне и изтегляне на изделието) е постигнат в 100% от случаите.
Таблица 9: Процедурна информация
Статистика*

Група за лечение
с Alto™

N

75

Средно

90

Мин., макс.

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)

Променлива
Общо време на процедурата (min)
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Променлива

Статистика*

Група за лечение
с Alto™

N

72

Средно

52,5

Мин., макс.

10, 1000

N

75

Средно

1,3

Мин., макс.

0,2, 20,2

N

20

Средно

0,9

Мин., макс.

0,6, 1,3

N

75

Обща

% (n/N)

66,7% (50/75)

Регионална

% (n/N)

1,3% (1/75)

Локална със седация на съзнанието

% (n/N)

32,0% (24/75)

N

50

Средно

147

Мин., макс.

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)

Приблизителна загуба на кръв по време на
процедурата (ml)

Продължителност на болничния престой (дни)

Продължителност на престоя в интензивно
отделение (сред участниците, приети в интензивно
отделение, в дни)
Тип анестезия

Общо време под анестезия (min)

28

Променлива

Статистика*

Група за лечение
с Alto™

N

75

Средно

20

Мин., макс.

6,46

<10 min

% (n/N)

6,7% (5/75)

≥10 min, <20 min

% (n/N)

42,7% (32/75)

≥20 min, <30 min

% (n/N)

28,0% (21/75)

≥30 min

% (n/N)

22,7% (17/75)

N

75

Перкутанен

% (n/N)

94,7% (71/75)

Срез

% (n/N)

5,3% (4/75)

% (n/N)

100% (75/75)

Време под флуороскопия (min)

Достъп за аортно тяло

Технически успех@

* Резултатите са предоставени като средно (мин., макс.) или като % от общите отговори.
@
Техническият успех се дефинира като:
•
успешно доставяне, дефинирано като възможност за доставяне на импланта до
предназначеното място без необходимост от непредвидена корективна интервенция,
свързана с доставянето, чрез допълнително изделие извън системата с абдоминален стентграфт Alto™.
•
успешно и точно поставяне, дефинирано като:
o
поставяне на ендоваскуларен стент-графт на планираното местоположение
o
проходимост на ендоваскуларния стент-графт, отсъствие на деформации на
изделието (напр. прегъвания, еверзия на стента, неправилно поставяне, неправилно
подравнено поставяне), изискващо непланирано поставяне на допълнително изделие
в ендоваскуларния стент-графт
•
успешно изтегляне на системата за доставяне без необходимост от непредвидена
корективна интервенция, свързана с изтеглянето.

Един участник е имал период на хоспитализация от 20,2 дни. Участникът е приет в болницата един ден
преди планираната поправка на ААА заради падане. Участникът е имал някои усложнения от падането
и е имал болничен престой. Процедурата е извършена на участника в ден 15 от болничния му престой.
Участникът е бил 73-годишен мъж, който е приет с HTN, HLD, употреба на тютюн, болестно
затлъстяване, диабет, периферна съдова болест и ASA III и е бил подложен на успешна имплантация
на система със стент-графт Alto™ в 65,6 mm инфраренална аортна аневризма. По време на
процедурата участникът е претърпял кръвозагуба от 1 L поради затруднения при достъпа, което е
довело до хирургично срязване и преливане на 2u PRBC. Въпреки трудния предоперативен курс няма
последващи следоперативни усложнения и участникът е изписан на 5-ия ден след операцията в добро
състояние. Събитието е оценено като несвързано с изделието както от центъра, така и от СЕС.
Участникът успешно е завършил проследяването по проучването и е напуснал след завършване на
визитата за проследяване след 1 година.

6.2.7
6.2.7.1

Резултати от проучването: Свързани с безопасността
Тежки нежелани събития (MAE) до 365 дни

Вторичните крайни точки за безопасност включват тежки нежелани събития и отделните компоненти
до 1 година. Честотата на MAE до 365 дни (Таблица 10) при участници, лекувани с изделието Alto™,
е била 10,7% (8/75). Никой участник не е изпитал повече от едно събитие. Трима участници са изпитали
чревна исхемия следоперативно, съответно в дни 1, 5 и 5. За всички три случая на чревна исхемия
е установено, че са свързани с процедурата, а не са свързани с изделието. Съгласно СЕС двама от
участниците са имали анатомични фактори, които може да са ги направили уязвими към тези събития.
Един участник с чревна исхемия не се е нуждаел от медицинско управление. Един участник е имал
нужда от колоноскопия и диетен режим с прозрачни течности. При един участник е имало опит за
ангиопластика на SMA (горна мезентериална артерия), но не е завършена заради затруднения при
преминаването на катетрите в близост до супрареналните подпори и находки 18 mm градиент на
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налягането. Впоследствие симптомите на участника са изчезнали. Всички трима участници, изпитали
чревна исхемия, успешно са завършили проучването след 1 година.
Имало е един участник, изпитал следпроцедурна загуба на кръв, по-голяма от 1000 ml, следоперативно
в ден 0. Комисията за клинични събития (CEC) е преценила, че това е свързано с процедурата, а не
е свързано с изделието. Имало е три смъртни случая, съобщени в проучването. Един участник
е починал следоперативно в ден 97 поради неизвестна причина. Един участник е починал
следоперативно в ден 225 поради рак на белите дробове, а друг участник е починал следоперативно
в ден 248 поради усложнения на травма на крайник. За всички три смъртни случая е оценено, че не са
свързани с изделието или процедурата. Имало е един участник, който е претърпял инфаркт на
миокарда (който не е довел до смърт) следоперативно в ден 225. За това събитие е оценено, че не
е свързано с изделието или процедурата. Участникът е приключил проучването. Не е имало
съобщавани случаи на парализа, бъбречна недостатъчност, дихателна недостатъчност или инсулт.
Таблица 10: Честота на МАЕ до 365 дни
≤30 дни

31 дни – 1
година

Общо в рамките
на година 1

5,3% (4/75)

5,3% (4/75)

10,7% (8/75)

0%

4,0% (3/75)

4,0% (3/75)

Тежки нежелани събития
Участници с ≥1 MAE
Смърт
Чревна исхемия

4,0% (3/75)

0%

4,0% (3/75)

Инфаркт на миокарда

0%

1,3% (1/75)

1,3% (1/75)

Парализа (изключва парапареза)

0%

0%

0%

Крайна бъбречна недостатъчност
(изключва бъбречна недостатъчност)

0%

0%

0%

Дихателна недостатъчност

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1,3% (1/75)

0%

1,3% (1/75)

Инсулт (изключва TIA)
Процедурна загуба на кръв ≥1000 cc

6.2.7.2

Смъртност поради каквато и да било причина до 365 дни

В Таблици 11 – 12 са предоставени резултатите за смъртност поради каквато и да било причина.
Смъртността поради каквато и да било причина до 365 дни след лечението е била 4,0% (3/75). И трите
смъртни случая са настъпили, след като са минали 30 дни от процедурата, ден 97, 225 и 248.
Смъртните случаи се дължат на неизвестна причина (ден 97), рак на белите дробове (ден 225)
и усложнения от травма на крайник (ден 248). За всички смъртни случаи СЕС е преценила, че не са
свързани с изделието и процедурата. Липсата на смъртност поради каквато и да било причина
е изчислена на 100% след 30 дни, 98,7% след 180 дни и 95,9% след 365 дни. Не е имало свързани
с ААА смъртни случаи в проучването до 365 дни.
Таблица 11: Смъртност поради каквато и да било причина до 365 дни
Променлива

≤30 дни

31 – 365 дни

0 – 365 дни

Смърт (поради каквато и да било причина)

0%

4,0% (3/75)

4,0% (3/75)
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Таблица 12: Липсата на смъртност поради каквато и да било причина до 365 дни:
Приблизителна стойност по Kaplan-Meier
Променлива

Лечение до 30 дни

31 до 180 дни

181 до 365 дни

Брой в риск1

75

75

73

Брой събития2

0

1

2

Брой цензурирани3

0

1
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100

98,7

95,9

0

1,3

2,3

Приблизителна стойност по Kaplan-Meier4
Стандартна грешка

1 Брой участници в риск в началото на интервала
2 Всички събития в интервала от време
3 Участниците се цензурират в текущия ден следоперативно от датата на разделяне на данните нататък, като завършили
проучването или при излизане или невъзможно проследяване
4 Приблизителна стойност в края на интервала от време

6.2.8
6.2.8.1

Резултати от проучването: Ефективност
Успех на лечението

Първичната крайна точка е покрила предварително зададената си цел за функция от 80%. Честотата
на успешно лечение на аневризмата до 1 година е била 95,1% (58/61) (Таблица 13). Изграден
е едностранен доверителен интервал по Clopper-Pearson от 95% за степента на успех на лечението,
наблюдавана в проучването. Долната граница на този доверителен интервал е сравнена с целта за
функция, за да се оцени нулевата хипотеза, че очакваната степен на успех на лечението е по-малка
или равна на 80%. Нулевата хипотеза е отхвърлена предвид долната граница от 90%, поради което
данните са били в подкрепа на алтернативната хипотеза, че успехът на лечението е по-голям от 80%.
Таблица 13: Първична крайна точка: Успех на лечението
Променлива

Група за лечение
с Alto™
% (n⁄N)

Долна едностранна
граница на
доверителност от 95%*

Цел за
функция

Крайна точка по
проучването

Успех на
лечението

95,1% (58/61)

87,8%

80%

ПОКРИТА

* Точен (Clopper-Pearson) доверителен интервал

Като се има предвид, че 14 от 75 участници са включени в проучването, но не са имали подходящата
информация за оценка на първичната крайна точка, е извършен post-hoc анализ на чувствителността
за изчисляване на приблизителната оценка по Kaplan-Meier за първичната крайна точка.
Приблизителната оценка по Kaplan-Meier на първичната крайна точка показва 96,8% липса на неуспех
след 1 година, което е сравнимо с предварително посочената находка от първичния анализ от 95,1%.
Първичната крайна точка е комплексна от процедурния технически успех и липса на руптура,
преминаване към операция, вторична интервенция поради стеноза, оклузия, тромбоемболично
събитие, фрактура или прегъване на стента до 1 година, както и липса на находки от образни
изследвания в прозореца за образни изследвания след 12 месеца (разширяване на сака от >5 mm,
миграция на стента >10 mm до година 1 и тип I или III ендотечове). Имало е трима участници, при които
крайната точка, дефинирана по-долу, не е била успешна(Таблица 14). Един участник е преминал към
отворена корекция в ден 273 след имплантиране заради инфекция на изделието. За един
допълнителен участник е отбелязано, че има разширяване на аневризмата (5,9 mm) в прозореца за
образно изследване след 1 година. За този участник СЕС е преценила, че е вероятно в резултат на тип
II ендотеч. Един допълнителен участник е имал тип IA ендотеч при проследяването след 30 дни, което
след това е коригирано с балонен разтварящ се стент в ден 48 след операцията. СЕС е оценила, че
събитието е свързано с изделието. Участникът успешно е завършил изпитването. Приблизителната
оценка по Kaplan-Meier за тип IA ендотечове е обсъдена в отделен документ.
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Таблица 14: Успех на лечението след 1 година
Изход

Резултат

Сравнение

(n=61)
Общо участници с успех на лечението

58 (95,1%)

Общо участници с неуспех на лечението

3 (4,9%)

Технически неуспех на процедурата

0 (0,0%)

Руптура на аневризмата

0 (0,0%)

Преминаване към открита корекция

1 (1,6%)

Вторични интервенции

0 (0,0%)

Разширяване на аневризмалния сак

1 (1,6%)

Клинично значимо мигриране

0 (0,0%)

Тип I ендотеч*

1 (1,6%)

Тип III ендотеч

0 (0,0%)

80%

*Един участник е имал тип IA ендотеч при проследяването след 30 дни и е лекуван и е направена
корекция с балонен разтварящ се стент (вторична интервенция) в ден 48 след операцията.

6.2.8.2

Технически успех

Техническият успех е показан в Таблица 15. Технически успех е постигнат при 100% (75/75) от
пациентите и не е имало повреда на изделието (напр. изтичане на полимер) за никой случай по време
на доставянето, което да е предотвратило техническия успех.
Таблица 15: Крайна точка за ефективност: Компонент за технически успех
Технически успех

100% (75/75)

Успешно доставяне*

100% (75/75)

Успешно поставяне**

100% (75/75)

Успешно изтегляне#

100% (75/75)

* Успешно доставяне, дефинирано като възможност за доставяне на импланта до
предназначеното място без необходимост от непредвидена корективна интервенция,
свързана с доставянето, чрез допълнително изделие извън системата с абдоминален
стент-графт Alto™.
**Успешно и точно поставяне, дефинирано като:
o поставяне на ендоваскуларен стент-графт на планираното местоположение
o проходимост на ендоваскуларния стент-графт, отсъствие на деформации на
изделието (напр. прегъвания, еверзия на стента, неправилно поставяне, неправилно
подравнено поставяне), изискващо непланирано поставяне на допълнително изделие
в ендоваскуларния стент-графт
# успешно изтегляне на системата за доставяне без необходимост от непредвидена
корективна интервенция, свързана с изтеглянето.

6.2.8.3

Цялост на изделието

Целостта на стент-графта е оценена от основната лаборатория чрез абдоминални рентгенографии на
редовно планирани визити за проследяване. Всякакви повредени стентове и всякакви други проблеми,
компрометиращи целостта на стент-графта, са съобщени. Рентгенографията на корем при
изписването или след 1 месец е служила като база за всички оценки на целостта на стент-графта.
Честотата на загуба на цялост на стент-графта е изчислена като брой участници със загуба на цялост
на стент-графт, разделена на броя участници с адекватно образно изследване за оценка на крайната
точка. Основната лаборатория не е съобщила за повреди на изделието или други проблеми,
компрометиращи целостта на стент-графта в който и да е момент.
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6.2.8.4

Мигриране

Мигрирането се дефинира като данни за проксимално или дистално преместване на стент-графта
>10 mm спрямо фиксираните анатомични отправни точки. Спирални КТ образни изследвания ще се
използват за определяне на мигрирането на редовно планирани визити за проследяване. Образното
изследване в месец 1 е използвано като базова оценка. Не е имало движения на стентовете, които да
покрият дефиницията за миграция по протокол. Най-голямото съобщено придвижване е било 7 mm при
един участник. Този участник не е подлаган на вторична интервенция заради миграцията по време на
проучването.

6.2.8.5

Ендотеч

Ендотечовете са оценени от основната лаборатория и се дефинират като персистиране на кръвен
поток извън лумена на ендоваскуларния графт, но в аневризмалния сак и могат да се класифицират
като:
• Тип I – неефективно запечатване в проксималните или дисталните зони на запечатване
o Тип IА – неефективно запечатване в проксималната зона на запечатване
o Тип IВ – неефективно запечатване в дисталната зона на запечатване
• Тип II – ретрограден кръвен поток от лумбалните артерии, долната мезентериална артерия или
други колатерални съдове в аневризмалния сак
• Тип III – теч, причинен от разкъсвания или прекъсвания на тъкани, разкачване на компонент или
разпадане на графта
• Тип IIIA – теч или прекъсване на връзката с компонент на мястото на свързване
• Тип IIIB – отвор в средата на графта
• Тип IV – кръвен поток през интактна тъкан.
• Неизвестен ендотеч – налице е ендотеч, но не може да се оцени типът
Методиката на Kaplan-Meier е използвана за изчисляване на честотата на липса на ендотечове за
периода на проучването. Тя взема предвид участниците, за които е било невъзможно да бъдат
проследени или по друг начин не могат да предоставят контрастна КТ след 1 година. След 12 месеца
61 пациенти са имали оценими образни изследвания за ендотечове. Честотата на липса на ендотеч от
тип IA след 6 месеца и 1 година е била 98,7% (Таблица 16), като един участник е съобщил за ендотеч
от тип IA. Ендотечът от тип IA e съобщен на визитата за проследяване след 1 месец и лекуван
следоперативно в ден 48 с балонен разтварящ се стент (BES). Ендотечът от тип IA е излекуван и за
този участник не е съобщено разширяване на аневризмата. За това събитие е преценено, че
е свързано с изделието.
Честотата на липса на ендотеч от тип II след 6 месеца и 1 година е била съответно 53,3% и 51,7%.
Имало е само един случай на съобщено разширяване на аневризмален сак, за което СЕС е преценила,
че вероятно е в резултат на ендотеч от тип II. Участникът е излязъл от проучването без вторична
интервенция за ААА.
Заради високата честота на ендотеч от тип II е извършен анализ на проучването ELEVATE, за да се
определят факторите, причиняващи ендотечовете от тип II. Базовите демографски данни, медицинска
анамнеза и анатомични измервания на базово ниво са оценени чрез логистичен регресионен модел.
Сред всички съпътстващи заболявания на базово ниво статусът на пушач е бил значителен
негативен предиктор (протективен) за течове от тип II (съотношение на вероятностите: 0,12, 95% ДИ
0,026 – 0,602).
Честотата на липса на неизвестен ендотеч след 6 месеца и 1 година е била съответно 96,0% и 94,3%.
Неизвестните ендотечове не са оценявани от СЕС.
Не е имало ендотечове от тип Ib, III или IV, наблюдавани в проучването до 1 година.
Таблица 16: Изчислени стойности за ендотечове (EL) по Kaplan Meier
Изчислени стойности по Kaplan Meier
6 месеца
12 месеца
Липса на EL от тип IA
98,7%
98,7%
Липса на EL от тип II
53,3%
51,7%
Липса на EL от неизвестен тип
96,0%
94,3%
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6.2.8.6

Уголемяване на AAA

Уголемяването на аневризмата е дефинирано като увеличаване на размера на аневризмата, поголямо от 5 mm (в диаметър). Използвани са спирални КТ образни изследвания за определяне на
уголемяването на аневризмата в редовно планирани визити за проследяване. Образното изследване
в месец 1 е използвано като базова оценка. Едно уголемяване на диаметъра на аневризмата
(Таблица 17), идентифицирано от основната лаборатория за образно изследване, е съобщено
1 година след лечението (1,6%, 1/61). Центърът е отбелязал това като НС на визитата за проследяване
след 6 месеца. СЕС е оценила разширяването на аневризмата като вероятно в резултат на ендотеч
от тип II. За това събитие също така е преценено, че е сериозно, свързано с процедурата и несвързано
с изделието. Участникът е напуснал проучването успешно без вторични интервенции за лекуване на
разширяването на аневризмата.
Таблица 17: Съобщени от основната лаборатория промени в диаметъра на сака след 12 месеца
Диаметър на сака
на визита

Промяна в диаметъра на сака след 1 месец

Времева
точка

N

Диаметър на
сака (mm)

N*

Намалял
(>5 mm)

Стабилен
(±5 mm)

Увеличен
(>5 mm)

Без растеж

Скрининг

75

51,7 ± 6,6

Непр.

Непр.

Непр.

Непр.

Непр.

1 месец

74

51,1 ± 7,0

Непр.

Непр.

Непр.

Непр.

Непр.

6 месеца

72

49,6 ± 7,3

69

7 (10,1%)

62 (89,9%)

0 (0,0%)

69 (100,0%)

12 месеца

64

49,0 ± 8,3

61

13 (21,3%)

47 (77,0%)

1 (1,6%)

60 (98,4%)

*Този брой представлява броят участници с КТ в месец 1 и КТ при по-късно проследяване, така че да може да се оцени
промяна в диаметъра на сака.

6.2.8.7

Проходимост на стент-графта

Проходимостта е оценена като липса на пълна оклузия (100%) на изделието или нативния съд.
Проходимостта може да е в изделието (проходимост на изделието) или нативния съд извън изделието
(проходимост на съда). Тромбозата е оценена като пълна оклузия (100%) на изделието или нативния
съд. Тромбозата може да е в изделието (тромбоза на изделието) или областта на третиране на
нативния съд извън изделието (тромбоза на съда). Стенозата е дефинирана като стесняване на
лумена за кръвния поток, което е било по-малко от 100% оклузия. Стенозата може да е в изделието
(стеноза на изделието) или областта на третиране на нативния съд извън изделието (стеноза на съда).
Проходимост, тромбоза и стеноза могат да се потвърдят чрез: КТ, ангиография, ехография или друг
метод на образно изследване или патологичен анализ и е оценена от центровете за проучването.
Центровете не са съобщили за нежелани събития в резултат на свързани с проходимостта проблеми
в който и да е момент от време.

6.2.8.8

Тромбоемболични събития

Тромбоемболичните събития са дефинирани като дълбока венозна тромбоза, белодробна емболия,
емболичен инсулт, исхемия на крайници в присъствие на оклузия или тромбоза в стент-графта.
Не е имало тромбоемболични събития, изискващи вторична интервенция, съобщени от центровете
в който и да е момент от време.

6.2.8.9

Преминаване към отворена корекция до 12 месеца

Честотата на преминаване (Таблици 18 – 19) до ден 365 след лечението е била 1,3% (1/75). Честотата
на липса на преминаване е била 98,6% до 1 година. При един участник е преминато към отворена
корекция 273 дни след имплантиране заради инфекция на стент-графта. Конвертирането е било
успешно и инфекцията на участника е излекувана.
Таблица 18: Преминаване към хирургична интервенция до 365 дни
Променлива
Преминаване към операция

≤30 дни

31 – 365 дни

0 – 365 дни

0

1,3% (1/75)

1,3% (1/75)
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Таблица 19: Липса на преминаване към операция до 365 дни:
Приблизителна стойност по Kaplan-Meier
Променлива

Лечение до 30 дни

31 до 180 дни

181 до 365 дни

Брой в риск1

75

75

73

Брой събития2

0

0

1

Брой цензурирани3

0

2

34

Приблизителна
стойност по KaplanMeier4

100

100

98,6

Стандартна грешка

0

0

1,4

1 Брой участници в риск в началото на интервала
2 Всички събития в интервала от време
3 Участниците се цензурират в текущия ден следоперативно от датата на разделяне на данните
нататък, като завършили проучването или при излизане или невъзможно проследяване
4 Приблизителна стойност в края на интервала от време

6.2.8.10

Вторични интервенции

Общо 3 свързани с ААА вторични процедури са извършени при 2 (2,7%) участници; един участник
е имал ендотеч от тип 1A и му е поставен балониран и открит метален стент за интервенция в ден
48 след операцията, което успешно е излекувало ендотеча. СЕС е преценила, че това е било свързано
с изделието и процедурата. Друг участник е имал инфекция на изделието и е преминато към отворена
корекция в ден 273 след операцията. СЕС е преценила, че това е било свързано с изделието, но не
и с процедурата. Вторични процедури, свързани с ААА, могат да се наблюдават в Таблица 20.
Таблица 20: Вторични процедури, свързани с ААА, до 365 дни
Вторична интервенция
Общ брой участници
Ендотеч IA
Балониране
Балонен разтварящ се открит метален стент
Инфекция на изделието
Преминаване към открита корекция

7.

Избор и лечение на пациенти

7.1.

Индивидуализиране на лечението

≤30 дни

31 – 365 дни

0 – 365 дни
(година 1)

(N=75)
0
0
0
0
0
0

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

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

Лекарите трябва да работят с всеки пациент, за да решат дали системата с абдоминален стент-графт
Alto™ би била подходящо изделие за лечение на тяхната аневризма въз основа на това дали
пациентът отговаря на критериите, посочени в Индикациите за употреба, включително:
•
Адекватен илиачен/феморален достъп, съвместим с техники (феморално срязване или
перкутанно), изделия и/или аксесоари за съдов достъп,
•
Проксимална аортна зона за поставяне за запечатващия пръстен 7 mm под долната бъбречна
артерия.
•
Аортна зона за запечатване, в която аортата е здрава, което се дефинира като:
o Липса на значителен тромб с дебелина >8 mm; във всяка точка по обиколката на аортата на
ниво 7 mm под долната бъбречна артерия,
o Липса на значителна калцификация на ниво 7 mm под долната бъбречна артерия,
o Коничност <10%, измерена от долната бъбречна артерия до аортата на 7 mm под долната
бъбречна артерия,
o Диаметър на вътрешната стена, не по-малък от 16 mm и не по-голям от 30 mm на 7 mm под
долната бъбречна артерия и
o Аортен ъгъл от ≤60 градуса.
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Дистална илиачна зона за поставяне:
o С дължина от най-малко 10 mm и
o С диаметър на вътрешната стена, не по-малък от 8 mm и не по-голям от 25 mm.

•

Направете справка с раздел 2 за допълнителни подробности.
Съображенията при избора на пациенти включват, но не са ограничени до:
Възраст и очаквана продължителност на живота на пациента
Съпътстващи заболявания (напр. сърдечна, белодробна или бъбречна недостатъчност преди
операцията, патологично затлъстяване)
Морфологична пригодност на пациента за ендоваскуларна корекция
Пригодност на пациента за открита хирургична корекция
Способност да се понася обща, зонална или местна анестезия

•
•
•
•
•

7.2.

Оразмеряване на абдоминален стент-графт Alto™

Системата с абдоминален стент-графт Alto™ трябва да се избере в размери, подходящи за анатомията
на пациента. Правилното оразмеряване на изделието е отговорност на лекаря. Опциите за
оразмеряване за изделието са подробно описани в таблица 21.
Таблица 21: Информация за оразмеряване при пациентите
Илиачно
разклонение/удължение

Аортно тяло
Диаметър на
стент-графта, mm

ВтД на
аорта, mm

Максимален аортен съдов
диаметър при анкерите, mm
(35 mm над най-ниския
бъбречен)

Диаметър на
стент-графта, mm

Илиачен
ВтД, 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

За аортното тяло потвърдете вътрешния диаметър на аортата на мястото на проксималния
запечатващ пръстен 7 mm под долната бъбречна артерия. Уверете се в адекватното преоразмеряване
на проксималния стент на мястото му на анкериране.
ВНИМАНИЕ: Правилното оразмеряване на абдоминалния стент-графт Alto™ е отговорност на
лекаря. Оразмеряването на стент-графта включва препоръчителното преоразмеряване на
изделието спрямо анатомичните размери и е базирано на данните от in vitro тестове.
Препоръчителната цялостна дължина на разтворената, имплантирана система трябва да се простира
от малко дистално на най-ниската бъбречна артерия до малко над артерията на общата илиачна
бифуркация. Уверете се, че дължината от най-ниската бъбречна артерия до нативната аортна
бифуркация е >80 mm, за да се уверите, че графтът Alto™ може да се побере в анатомията на
пациента. Ако измерванията при предоперативното планиране на случая не са сигурни, уверете се, че
са налични всички потенциални дължини и диаметри стент-графтове, за да се извърши процедурата.
По време на процеса на планиране на случая Endologix може да се консултира с лекари при работата
им за определяне на подходящия размер стент-графт на базата на оценката на лекаря на
анатомичните измервания на пациента. Ползите и рисковете, описани преди това, трябва да се вземат
предвид за всеки пациент преди използване на системата с абдоминален стент-графт Alto™.
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8.

Информация за консултиране на пациента

Преди лечението лекарят трябва да прегледа с пациента рисковете и ползите от това ендоваскуларно
устройство и процедура, включително:
•
Рискове и ползи от корекцията на аневризма, като се имат предвид възрастта и очакваната
продължителност на живота на пациента,
•
Рискове, ползи и разлики с отворената хирургична корекция,
•
Рискове, ползи и разлики на ендоваскуларната корекция,
•
Рискове от руптура на аневризмата в сравнение с риска от ендоваскуларна корекция
с изделието Alto™ в сравнение с други системи с ендоваскуларни графтове,
•
Рискове, свързани с неинтервенционалното лечение (медицинско управление),
•
Дългосрочните безопасност и ефективност на ендоваскуларната корекция с изделието Alto™
не са установени,
•
Важността на доживотното редовно проследяване за оценка на здравословното състояние на
пациента и функцията на стент-графта,
•
Възможността от необходимост от последваща ендоваскуларна или открита хирургична
корекция на аневризмата,
•
Пациенти със специфични клинични находки (напр. ендотечове, уголемяващи се аневризми)
трябва да се следят внимателно,
•
Признаци за търсене на спешна медицинска помощ (включително оклузия на разклонение,
уголемяване на аневризмата или руптура).
Endologix препоръчва лекарят да разкрие на пациента в писмена форма всички рискове, свързани
с лечението със системата с абдоминален стент-графт Alto™. Подробности по отношение на
рисковете, настъпващи по време на и след имплантиране на изделието, са предоставени в раздел
5 (Нежелани събития).

9.

Как се доставя

Системата с абдоминален стент-графт Alto™ се състои от стент-графт с аортно тяло/система за
доставяне, стент-графт/системи за доставяне с илиачните разклонения и илиачните удължения,
комплекта CustomSeal и Автоинжектор 2.

9.1

Оразмеряване и конфигурации на стент-графта

Стент-графтовете се предлагат в следните размери и конфигурации (таблици 22 – 24).
Таблица 22: Размери на стент-графт с аортно тяло Alto™
Проксимален
диаметър на стентграфта, mm

Работна
дължина на
катетъра, cm

Външен профил на
системата за
доставяне, F

Вътрешен диаметър
на интегралното
дезиле, F

Покрита
дължина на
стент-графта,
mm

20

60

15

13

80

23
26
29
34
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Таблица 23: Размери на илиачно разклонение Ovation iX
Проксимале
н диаметър
на стентграфта, mm

Дистален
диаметър
на стентграфта, mm

Работна
дължина на
катетъра,
cm

Външен
профил на
системата за
доставяне, F

Вътрешен
диаметър на
интегралното
дезиле,
F

14

10

60

12

10

Покрита
дължина на
стент-графта,
mm
80

10

100

10

120

10

140

10

160

12

80

12

100

12

120

12

140

12

160

14

80

14

100

14

120

14

140

14

160

16

13

11

80

16

100

16

120

16

140

16

160

18

80

18

100

18

120

18

140

18

160

22

14

12

80

22

100

22

120

22

140

22

160

28

15

13

80

28

100

28

120

28

140

28

160
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Таблица 24: Размери на илиачно удължение Ovation iX
Проксимален и дистален
диаметър на стентграфта, mm

Работна
дължина на
катетъра, cm

Външен
профил на
системата за
доставяне,
F

Вътрешен
диаметър на
интегралното
дезиле,
F

Покрита
дължина на
стент-графта,
mm

10

60

12

10

45

13

11

22

14

12

28

15

13

12
14
16
18

9.2

Информация за стерилност

Стент-графтовете/системите за доставяне се доставят СТЕРИЛНИ и апирогенни, използвайки процес
с етиленов оксид (EO). Комплектът CustomSeal и Автоинжектор 2 се доставят СТЕРИЛНИ чрез процес
на стерилизация с E-лъч. Комплектът CustomSeal е апирогенен.
•
Проверете изделието и опаковката му, за да се уверите, че не са възникнали повреди при
транспортирането. Не използвайте това изделие, ако е повредено или стерилизационната
бариера е била нарушена или повредена.
•
Не използвайте след датата на изтичане на срока на годност, отпечатана на етикета.
•
Съхранявайте на хладно, сухо място.
•
За употреба само при един пациент. Не използвайте, не обработвайте и не стерилизирайте
повторно. Повторната употреба, обработка или стерилизация може да повреди структурната
цялост на изделието и/или да доведе до неизправност на изделието, която може да причини
нараняване на пациента, болест или смърт. Повторната употреба, обработка или стерилизация
може да създаде риск от замърсяване на изделието и/или да причини инфектиране на пациента,
включително, но без да се ограничава до, предаване на инфекциозно(и) заболяване(ия) от един
на друг пациент. Замърсяването на изделието може да доведе до наранявания, заболявания или
смърт на пациента.
•
След употреба изхвърлете продукта и опаковката в съответствие с болничната,
административната и/или местната правителствена политика.

10.

Информация за клинициста за употреба

10.1. Обучение на лекаря
ВНИМАНИЕ: По време на имплантирането или на процедури за повторна интервенция винаги
трябва да присъства екип за съдова хирургия, в случай че се наложи преминаване към открита
хирургична корекция.
ВНИМАНИЕ: Системата с абдоминален стент-графт Alto трябва да се използва само от лекари
и екипи, обучени в областта на васкуларните интервенционни техники и в използването на това
изделие.
Препоръчителните изисквания за умения/познания на лекари, използващи системата с абдоминален
стент-графт Alto, са посочени по-долу. Ако имате въпроси за продукта или оразмеряването, свържете
се с Endologix чрез информацията на гърба на това ръководство.
В допълнение има следните изисквания за познания за употреба на това изделие:
•
•

Познаване на естествената история на абдоминалната аортна аневризма (ААА), съпътстващите
заболявания и усложнения, свързани с поправка на AAA.
Познания по разчитане на рентгенографско изображение, избор на изделие и оразмеряване.
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Мултидисциплинарен екип, който има съчетан процедурен опит с:
•
Феморално срязване, артериален байпас, артериотомия и корекция
•
Техники за перкутанен достъп и затваряне
•
Техники за използване на неселективен и селективен водач и катетър
•
Разчитане на флуороскопски и ангиографски изображения
•
Емболизация
•
Ангиопластика
•
Поставяне на ендоваскуларни стентове
•
Примкови техники
•
Подходящо използване на рентгенографско контрастно вещество
•
Техники за минимализиране на експозицията на облъчване
•
Експертен опит в необходимите методи за проследяване на пациента

10.2. Проверка преди употреба
Проверете изделието и опаковката му, за да се уверите, че не са възникнали повреди при
транспортирането. Не използвайте това изделие, ако е повредено или стерилизационната бариера
е била нарушена или повредена. Ако има повреда, не използвайте изделието и се свържете с вашия
представител на Endologix за информация за връщане.

10.3. Необходими материали
Направете справка с таблица 25 по-долу за оборудване и помощни елементи, необходими за
системата с абдоминален стент-графт Alto™.
Таблица 25: Оборудване и помощни елементи
Необходимо оборудване

Помощно оборудване

Аортно тяло на абдоминален стент-графт Alto™,
предварително заредено в системата за доставяне

Незадължително (да се използва интегриран
кросовърен лумен)
• Телен водач без хидрофилно покритие, максимум
0,018”, необходима обменна дължина, върхът
трябва да е съвместим с примка
• Примка
• Интродюсерно дезиле, минимален ВтД 5F

Илиачни разклонения Ovation iX (2), предварително
заредени в системите за доставяне
Илиачни удължения Ovation iX,
заредени в системите за доставяне
Комплект CustomSeal

предварително

Резервен комплект CustomSeal;
Таймер или часовник

Автоинжектор 2
Оборудване за образни изследвания с възможност
за отчитане и извеждане на всички изображения
• Маса за образни изследвания или маса за
операционна зала, проектирана за употреба с
С-рамо
• Възможност за флуороскопия
• Възможност
за
дигитална
субтракционна
ангиография (DSA)
• Подходящо предпазно оборудване за персонала
за флуороскопия
Катетри за ангиография и обменни такива
Асортимент от адекватни размери (съвместими 0,035"
[0,89 mm] ) и асортимент от дължини
Телени водачи: Асортимент от размери според
предпочитанията на лекаря, съвместими 0,035"
(0,89 mm)
Контрастно вещество
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Камера за запис на видео
Инжектор под налягане със свързаните консумативи

Необходимо оборудване
Хепаринизиран
и спринцовки

физиологичен

Помощно оборудване
разтвор

Стандартни препоръки за лечение на пациенти
с тежки алергии към рентгеноконтрастни вещества
(напр. течности, антихистамини, кортикостероиди,
епинефрин).“
Васкуларни инструменти и консумативи

Ендоваскуларни консумативи
• 3-пътни спирателни кранчета
• Адаптери Tuohy-Borst
Незадължителни:
• Интродюсерни дезилета с дължина <35 cm
• Набор от балони за ангиопластика с подходящ
размер (диаметър и дължина на балона и дължина
на оста):
- 12 mm в диаметър несъответстващ(и) балон(и)
за възможно балониране на илиачното
разклонение към връзката с аортното тяло,
- Несъответстващи
балони
за
лечение
и еквивалентен размер на дисталния илиачен
диаметър,
- Съответстващи и несъответстващи балони за
лечение и еквивалентен размер на аортния
диаметър.
- Забележка:
Несъответстващи
балони
с дълги заостряния/големи „рамена“ може да
не са подходящи за употреба с това изделие.
• Набор от размери налични на пазара стентове
• Изделия за емболизация като спирали

10.4. Информация за безопасност при ЯМР
Условно съвместим с МР

Условно съвместим с МР

Неклинично тестване, приложимо към системата с абдоминален стент-графт Alto™, е показало, че
изделието е условно съвместимо с МР. Пациент с това изделие може да бъде сканиран безопасно при
следните условия:
• Статично магнитно поле от 1,5 Т и 3,0 T
• Максимален пространствен градиент на магнитното поле 4000 gauss/cm (40 T/m)
• Максимална съобщена от МР системата усреднена за цяло тяло специфична степен на
абсорбция (SAR) 2 W/kg (нормален режим на работа)
При условията за сканиране, посочени по-горе, се очаква системата с абдоминален стент-графт Alto™
да доведе до максимално повишаване на температурата от по-малко от 2°С след 15-минутно
непрекъснато сканиране.
При неклинично тестване артефактът в изображението, причинен от изделието, се простира на
приблизително 5 mm от системата с абдоминален стент-графт Alto™, когато се изследва образно
с градиент-ехо пулсова секвенция и система на ЯМР от 3,0 Т.

41

11.

Указания за употреба

11.1

Подготовка на пациента

•

•

•

Най-общо използвайте аналогични предоперативни стъпки при пациента както за стандартна
отворена корекция на ААА: гладуване, подготовка на червата и профилактични антибиотични
режими. Подгответе и поставете хирургични чаршафи на пациента за открита хирургична
процедура за ААА, в случай че се наложи преминаване към отворена корекция.
Протоколът за анестезия на пациента, използван по време на ендоваскуларната процедура,
е оставен на преценката на имплантиращия лекар и анестезиолога. Общата анестезия, зоналната
анестезия или локалната анестезия, съчетана със седация на съзнанието, се използва успешно
по време на ендоваскуларни процедури.
Изисква се подходящо процедурно образно изследване за успешно позициониране на системата
с абдоминален стент-графт Alto в съдовата система и за гарантиране на подходяща апозиция
в артериалната стена.
Винаги
използвайте
флуороскопия за
насоки, доставяне,
инжектиране/втвърдяване на полимера за запълване и наблюдаване на системата с абдоминален
стент-графт в съдовата система.

Общи предпазни мерки за процедурата по имплантиране

11.2
•
•
•
•

•

Не прегъвайте катетрите за доставяне. Ако го направите, това може да причини увреждане на
катетрите за доставяне и стент-графтовете.
Трябва да се използва систематична антикоагулация по време на процедурата за имплантиране
въз основа на болничния и предпочитания от лекаря протокол. Ако е противопоказан хепарин,
трябва да се обмисли алтернативен антикоагулант.
Сведете до минимум боравенето със стент-графта, ограничен върху катетъра за доставяне, по
време на подготовката и въвеждането, за да намалите риска от замърсяване и инфекция.
Не продължавайте напредването на водача или катетъра за доставяне, ако се усети
съпротивление, тъй като може да възникне повреда на съда или катетъра за доставяне.
Спрете и оценете причината за съпротивлението. Направете справка с раздела за отделяне
и изтегляне на катетъра с аортно тяло за повече информация.
Непреднамерено частично поставяне или миграция на стент-графта може да изисква хирургично
отстраняване или поправка.

Инструкции за процедура за имплантиране и поставяне

11.3

11.3.1 Съдов достъп
1

Осигурете двустранен достъп, използвайки стандартна интервенционна техника.

2

Поставете ангиографски катетър супраренално от контралатералната страна
и извършете ангиографска оценка на васкулатурата на пациента, ако е необходимо.

3

Определете референтните позиции за бъбречните артерии.

4

Въведете 0,035" (0,89 mm) телен водач от ипсилатералната страна и позиционирайте
по съответния начин.

11.3.2 Приготвяне на системата(ите) за доставяне
1

Огледайте всички опаковки за повреда или липса на стерилна бариера. Ако забележите
повреда, заменете с друго изделие.

2

Използвайки стерилна техника, извадете системата за доставяне от стерилната
опаковка и поставете системата за доставяне в стерилното поле.

3

Прегледайте системата за доставяне за повреди; ако има такива, подменете изделието.

4

Промийте дезилето на системата за доставяне с хепаринизиран физиологичен разтвор,
като използвате отвора за промиване на дезилето. Можете да завъртите въртящата се
хемостатична клапа, за да затегнете запечатването на клапата.
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ВНИМАНИЕ: За аортното тяло се уверете, че тръбичката за запълване
с полимер не съдържа течност след промиване на дезилето. Ако установите
наличие на течност, подменете катетъра със стент-графт с аортно тяло.
5

Промийте лумена на теления водач с хепаринизиран физиологичен разтвор чрез порта
за промиване на теления водач на дръжката.

6

Поставете синя капачка на кросовърния луменен порт.

11.3.3 Въвеждане и поставяне на аортно тяло
1

Отстранете интродюсерното
(ако е приложимо).

дезиле

от

ипсилатералното

място

на

достъп

2

Заредете системата за доставяне на аортното тяло на теления водач.

3

Активирайте хидрофилното покритие на външната част на системата за доставяне, като
внимателно забършете повърхността с хепаринизиран физиологичен разтвор.

4

Позиционирайте системата за доставяне с порта за промиване на дезилето
и съответните копчета към ипсилатералната страна на пациента.

5

Чрез непрекъснат флуороскопски контрол въведете системата за доставяне в съдовата
система и я придвижете напред, докато рентгеноконтрастните маркери на аортното
тяло не са на около 1 cm проксимално на предназначеното място за поставяне.

6

За да ориентирате аортното тяло латерално, завъртете цялата система за доставяне
на аортното тяло, докато двата къси рентгеноконтрастни маркера на системата за
доставяне не се виждат от всяка страна на теления водач И дългият
рентгеноконтрастен маркер на системата за доставяне не е към ипсилатералната
страна на пациента.
Ипсилатерална
страна
Дълъг маркер
Два къси маркера

ВНИМАНИЕ: Въртете цялата система за доставяне като едно цяло.
Не въртете независимо дезилето на катетъра или дръжката. Избягвайте
прекомерно боравене с катетъра, за да поддържате връзката на системата за
доставяне.
7

Под флуороскопски контрол изтеглете външното дезиле на системата за доставяне,
докато копчето за изтегляне на дезилето не достигне дръжката.

8

Уверете се, че рентгеноконтрастните маркери на аортното тяло се намират малко
проксимално на мястото на поставяне. Ако е необходимо, внимателно
репозиционирайте системата за доставяне.

9

Уверете се, че дългият рентгеноконтрастен маркер на системата за доставяне е все
още ориентиран към ипсилатералната страна на пациента. Завъртете цялата система
за доставяне на аортното тяло, ако е необходимо.

10 Поставете първия сегмент на проксималния стент (в средата на короната): завъртете
първото копче за освобождаване на стента с ¼ оборот обратно на часовниковата
стрелка и след това бавно изтеглете копчето и прикрепената тел от дръжката.
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11 Отстранете бялата капачка от порта за инжектиране в балона на дръжката. Раздуйте
балона със стандартна смес 4:1 физиологичен разтвор и контрастно вещество.
Придържайте се към препоръчителните обеми за раздуване в диаграмата по-долу.
Напълно спаднете интегралния балон, като изтеглите вакуума на спринцовката за
раздуване.
Диаметър на
Препоръчителен обем
Максимален обем на
стент-графт
на раздуване на
раздуване на
с аортно тяло
интегралния балон
интегралния балон
20 mm
7 ml
23 mm
5 ml
8 ml
26 mm
12 ml
29 mm
15 ml
10 ml
34 mm
19 ml
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Максималната концентрация на контрастно вещество
в интегралния балонен разтвор е 4: 1 смес на физиологичен разтвор
и контрастно вещество.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте въздух или газообразна среда за
раздуване на интегралния балон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За интегралния балон се препоръчват инжектирания на
ръка със спринцовка. Не използвайте устройство за раздуване под налягане
за раздуване на интегралния балон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не раздувайте интегралния балон повече от
максималния обем на раздуване. Може да настъпи руптура на балона.
Прекомерно раздуване може да доведе до увреждане на стената на съда и/или
руптура на съда или повреда на стент-графта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спаднете напълно интегралния балон и се уверете, че
е под вакуумна сила на спринцовката, преди да поставите катетъра.
12 Ориентирайте С-рамото за подравняване на рентгеноконтрастните маркери на
импланта, за да постигнете ортогоналност на изгледа.
13 Прецизно позиционирайте рентгеноконтрастните маркери на импланта на
окончателното проксимално място на поставяне. Чрез инжекции с контрастно вещество,
както е необходимо, потвърдете позицията на импланта по отношение на бъбречните
артерии.
14 Изтеглете ангиографския катетър навън от проксималния стент.
15 Поставете останалата част от проксималния стент (проксимално на короната):
завъртете второто копче за освобождаване на стента с ¼ оборот обратно на
часовниковата стрелка и след това бавно изтеглете копчето и прикрепената тел от
дръжката.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ изтегляйте силно системата за доставяне след пълно
поставяне на проксималния стент, за да избегнете непреднамерено разкачване на
конектора за запълване с полимер от импланта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ използвайте кросовърния лумен на този етап от
процедурата. Използването на кросовърния лумен преди запълването с полимер
може да доведе до изтичане на полимер.
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11.3.4 Подготовка на полимер за запълване
1

Чрез стерилна техника поставете комплекта CustomSeal Kit и Автоинжектор 2
в стерилното поле.

2

Отворете двете клапи на спринцовки на комплекта за запълване и прехвърлете
съдържанието между спринцовките за минимум 20 пълни непрекъснати избутвания.
Забележка: Уверете се, че всяка спринцовка е изпразнена преди започването на 20-те
непрекъснати пълни избутвания.
Прехвърлете съдържанието в спринцовката със зелена лента (спринцовката за
запълване) до минималния обем в спринцовката за запълване, посочен по-долу,
и затворете и двете спирателни кранчета. Отстранете езичето за откъсване и извадете
спринцовката за запълване.
Забележка: Ако избутвате въздух или полимер за запълване от спринцовката за
запълване преди затваряне на спирателните кранчета, следният минимален обем
полимер за запълване трябва да е налице в спринцовката за запълване, за да се
гарантира пълното запълване на стент-графта.
Диаметър на
стент-графт
с аортно тяло
20 mm
23 mm
26 mm
29 mm
34 mm

Обем на
спринцовката
за запълване
≥7 ml
≥8 ml
≥9 ml
≥11 ml
≥13 ml

Комплектът CustomSeal съдържа етикет, на който е посочен минималният обем
полимер, необходим в спринцовката, за адекватно запълване на всеки размер стентграфт. Тези минимални обеми трябва да се следват, за да се управлява общото
количество инжектиране на полимер за запълване и да се намали количеството
полимер за запълване в случай на изтичане на полимер.
3

Запишете часа или включете таймер, когато смесването приключи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако възникне грешка в смесването или прехвърлянето,
изхвърлете полимера за запълване. Инжектирането на полимера за запълване
трябва да стане веднага след смесване. Ако инжектирането бъде забавено 2 или
повече минути при използване на комплекта CustomSeal, изхвърлете полимера за
запълване. Започнете смесването с нов комплект за запълване.
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11.3.5 Инжектиране на полимер за запълване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ изтегляйте силно системата за доставяне след пълно
поставяне на проксималния стент, за да избегнете непреднамерено разкачване на
конектора за запълване с полимер от импланта. Преждевременно отделяне може
да доведе до изтичане на полимер.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само Автоинжектор 2 за запълване на стентграфта с аортно тяло. Инжектиране на ръка не трябва да се използва, тъй като
това може да повреди импланта.
1

Отстранете обелващото се езиче и извадете спринцовката за запълване от фитинга на
тръбичката за свързване. Отстранете спринцовката от гнездото за спринцовката.
Разкачете зелената капачка за запълване от порта за инжектиране на полимер за
запълване на дръжката на катетъра.
Рамена на тялото
на спринцовката

Обелващо се езиче
и фитинг на
тръбичка за
свързване

Зелена
капачка
Спринцовка за
запълване

Порт за
инжектиране на
полимер за
запълване
Спринцовка за
запълване

Гнездо на спринцовката

Рамена на тялото
на спринцовката

Комплект CustomSeal

Дистален край на катетъра за доставяне на аортно тяло

2

Прикрепете спринцовката за запълване към порта за инжектиране на полимер на
дръжката.

3

Здраво задръжте спринцовката неподвижна и избутайте Автоинжектор 2 по буталото,
като се уверите, че Автоинжектор 2 се поставя върху „рамената“ на тялото на
спринцовката. Завъртете Автоинжектор 2 на 90 градуса, за да заключите (потвърждава
се чрез звук на „щракване“). Полимерът за запълване ще започне да запълва аортното
тяло.

4

Изтеглете върха на теления водач на аортното тяло към рентгеноконтрастния маркер
дистално на аортното тяло.

5

Чрез
флуороскопия
периодично
проверявайте
с рентгеноконтрастен полимер за запълване.

запълването

на

графта

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че няма напрежение върху стент-графта на аортното
тяло, за да позволите придържане на стент-графта към нативната анатомия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да потвърдите придържането на стент-графта към
нативната анатомия, уверете се, че няма тел с допълнителна твърдост
в аортното тяло по време на инжектиране на полимера за запълване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на инжектиране и втвърдяване на полимера за
запълване следете системата за доставяне и/или спринцовката за
непреднамерено прекъсване на връзката или освобождаване/теч на полимер за
запълване в пациента. Хипотония, значително придвижване на дисталния
рентгеноконтрастен маркер и/или бързо изпразване на спринцовката с полимер
за запълване могат да са индикации, че полимерът за запълване не запълва
стент-графта и изтича в пациента. Ако се наблюдава това, незабавно изключете
Автоинжектор 2 от спринцовката с полимер за запълване.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Пациентите,
които
изпитват
реакции
на
свръхчувствителност
(включително
тежка
алергична
реакция
и/или
анафилактоиден отговор) по време на запълването с полимер, трябва да се
лекуват в съответствие със стандартните препоръки за лечение на пациенти
с тежки алергии към рентгеноконтрастни агенти (напр. течности,
антихистамини, кортикостероиди, епинефрин).

11.3.6 Въвеждане и поставяне на контралатерално разклонение
1

Направете справка със стъпките за подготовка на системата(ите) за доставяне.

2

Канюлирайте контралатералния гейт с телен водач. Интегрираният кросовърен лумен
в системата за доставяне на аортното тяло може да се използва за улесняване на
процеса чрез максимум 0,018” телен водач.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте кросовърния лумен само след инжектиране
на полимер за запълване. Използването на кросовърния лумен преди
запълване с полимер (т.е. в неправилната последователност) увеличава
вероятността от изтичане на полимер.
ВНИМАНИЕ: Уверете се, че няма напрежение върху стент-графта на
аортното тяло преди или по време на използване на интегрирания
кросовърен лумен, за да позволите придържане на стент-графта към
нативната анатомия.
ВНИМАНИЕ: Ако усетите съпротивление при изтегляне на кросовърен телен
водач от ипсилатералната страна, не прилагайте прекомерно напрежение.
Кросовърният телен водач ще бъде отстранен, когато катетърът на
аортното тяло бъде отделен и изтеглен.

ВНИМАНИЕ: Уверете се в канюлирането на контралатералния отвор на крачето
на аортното тяло, за да се уверите в коректното поставяне на
контралатералното разклонение.
3

Използвайте техники за образно изследване, за да локализирате контралатералната
вътрешна илиачна артерия.

4

Потвърдете правилния размер (диаметър и дължина) на илиачното разклонение,
избрано за контралатералната страна.

5

Като поддържате позицията на теления водач, отстранете ангиографския катетър
и интродюсерното дезиле от контралатералното място за достъп (ако е приложимо).

6

Заредете системата за доставяне на илиачното разклонение на теления водач.
Потвърдете, че няма напрежение върху стент-графта с аортно тяло преди или по
време на поставяне на илиачно разклонение в аортното тяло.

7

Като използвате непрекъснат флуороскопски контрол, въведете системата за
доставяне на илиачното разклонение в съдовата система, докато проксималните
рентгеноконтрастни маркери на илиачното разклонение не се намират между 3тия (3/4)
пръстен и 4тия (1/2) пръстен на аортното тяло.
ПРОКСИМАЛНИ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИ
МАРКЕРИ НА ИЛИАЧНО РАЗКЛОНЕНИЕ

ПОЛУПРЪСТЕН

47

8

Уверете се, че проксималният и дисталният рентгеноконтрастен маркер на илиачното
разклонение се намират на правилните места и че илиачното разклонение
е в контралатералния лумен на стент-графта с аортно тяло. Независимо от
дължината трябва да се използва зона на скачване (припокриване) от 35 mm между
илиачното разклонение и стент-графта с аортно тяло. Желаната дължина може да се
изчисли чрез Таблица 23 (Размери на илиачно разклонение Ovation iX) в раздел
9.1 (Оразмеряване и конфигурация на стент-графт). Измереното разстояние от найниския бъбречен остиум до хипогастричната артерия е общата третируема дължина.
Чрез покритата дължина на аортното тяло плюс покритата дължина на избраното
илиачно разклонение и чрез изваждане на припокриването (35 mm) се получава
общата покрита дължина на изделието. Общата покрита дължина на изделието не
трябва да е по-голяма от общата третируема дължина.

9

Изтеглете дезилето, за да поставите илиачното разклонение, като поддържате
позицията на дръжката на катетъра.

10

Поддържайте позицията на дезилето и изтеглете дръжката на катетъра, за да
позиционирате предния конус в края на външното дезиле на системата за доставяне.

11

За да използвате интегралното дезиле: Като поддържате позицията на теления водач,
преместете цялата система за доставяне на желаната позиция. Изтеглете дръжката,
за да отстраните катетъра от външното дезиле. Ако е необходимо, завъртете
хемостатичната клапа, за да поддържате хемостазата.
Като алтернатива можете да отстраните цялата система за доставяне от съдовата
система.

11.3.7 Отделяне и изтегляне на катетъра с аортно тяло
1

Минимум 14 минути след приключване на смесването на полимера за запълване
разкачете Автоинжектор 2 от спринцовката, като държите здраво Автоинжектор 2, за
да контролирате силата му при отключването му от рамената на спринцовката.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изключвайте системата за доставяне преди
посоченото време на отделяне (14 минути), за да предотвратите
потенциално отделяне на полимер за запълване.
ВНИМАНИЕ: При пациенти с базова телесна температура, по-ниска от 35°C,
може да е необходима поне една допълнителна минута за всеки градус под
35°C преди разкачването.
ЗАБЕЛЕЖКА: Разкачването преди минималното препоръчвано време при
наличие на ниска телесна температура на пациента може да доведе до
изтичане на полимер.

2

Придвижете отново напред теления водач на аортното тяло.

3

Интегралният балон може да се използва за подобряване на апозицията на
запечатващия пръстен в стената на съда, както следва:
Чрез флуороскопски контрол позиционирайте рентгеноконтрастните маркери на
интегралния балон проксимално на основния запечатващ пръстен на аортното тяло
и дистално на вторичния пръстен.

Раздуйте интегралния балон със стандартна смес 4:1 физиологичен разтвор
и контрастно вещество. Придържайте се към препоръчителните обеми за раздуване
в диаграмата по-долу. Напълно спаднете интегралния балон, като изтеглите вакуума
на спринцовката за раздуване.
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Диаметър на
стент-графт
с аортно тяло
20 mm
23 mm
26 mm
29 mm
34 mm

Максимален обем на
раздуване на
интегралния балон
7 ml
8 ml
12 ml
15 ml
19 ml

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Максималната концентрация на контрастно вещество
на интегралния балонен разтвор е 4:1 физиологичен разтвор и контрастна
смес.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте въздух или газообразна среда за
раздуване на интегралния балон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За интегралния балон се препоръчват инжектирания на
ръка със спринцовка. Не използвайте устройство за раздуване под налягане
за раздуване на интегралния балон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не раздувайте интегралния балон повече от
максималния обем на раздуване. Може да настъпи руптура на балона.
Прекомерно раздуване може да доведе до увреждане на стената на съда и/или
руптура на съда или повреда на стент-графта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спаднете напълно интегралния балон и се уверете, че
е под вакуумна сила на спринцовката, преди да поставите катетъра
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте интегралния балон в графта. Раздуването на
интегралния балон извън графта може да доведе до увреждане или руптура
на съда
ВНИМАНИЕ: Следете боравенето с балона и раздуването му чрез
флуороскопия през цялото време.
ВНИМАНИЕ: Ако има загуба на налягане в балона и/или настъпи руптура на
балона, спаднете балона и продължете с процедурата за разкачване
и изтегляне на катетъра.
ВНИМАНИЕ: Не се препоръчва балониране преди 14 минути след завършване
на крайното полимерно смесване. Балониране преди 14 минути може да
повреди запечатващия пръстен.
4

Освободете катетъра от аортното тяло: завъртете копчето за освобождаване на
графта (третото) с ¼ оборот обратно на часовниковата стрелка и след това
постепенно изтеглете копчето и прикрепената тел от дръжката.

5

Чрез флуороскопия внимателно изтеглете вътрешния катетър. Рентгеноконтрастният
маркер на лумена на теления водач трябва да се придвижи навън от стент-графта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако срещнете съпротивление при отстраняване на
катетъра, СПРЕТЕ. Уверете се, че катетърът е освободен от аортното
тяло, като използвате копчето за освобождаване на графта (третото копче
за освобождаване). Ако затрудненията при отстраняване на катетъра
продължават, проверете дали катетърът не се закачва за надбъбречния
стент. След като се уверите, интегралното дезиле може да се използва като
„контрафорс“ за стабилизиране на аортното тяло.
Ако изтеглянето на предния конус среща съпротивление, контрафорсът
трябва да е на 1-ви пръстен на ипсилатералното краче с дезилето на
аортното тяло. Преди срещане на предния конус с върха на дезилето,
изтеглете дезилето на 2 cm, така че портът за запълване да не се захваща
за дезилето/предния конус.

6

Поддържайте позицията на теления водач, леко изтеглете дезилето и след това
изтеглете дръжката на катетъра, за да позиционирате обратно предния конус в края
на външното дезиле на системата за доставяне. Ротацията на катетъра може да
е достатъчна за преодоляване на съпротивлението.
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7

За да използвате интегралното дезиле: Като поддържате позицията на теления водач,
преместете цялата система за доставяне на желаната позиция. Изтеглете дръжката,
за да отстраните катетъра от външното дезиле. Ако е необходимо, завъртете
хемостатичната клапа, за да поддържате хемостазата.
Като алтернатива можете да отстраните цялата система за доставяне от съдовата
система.

11.3.8 Въвеждане и поставяне на ипсилатерално разклонение
1

Направете справка със стъпките за подготовка на системата(ите) за доставяне.

2

Следвайте съответните процедурни стъпки за поставяне на ипсилатералното
разклонение, както е описано преди това във Въвеждане и поставяне на
контралатерално разклонение.

11.3.9 Завършване на поставянето
1

Потвърдете изолирането на аневризмата. Извършете ангиография от проксималното
до дисталното място на поставяне.

2

Макар да не е необходимо като част от процедурата по имплантиране, могат да се
използват балони за ангиопластика с подходящи размери (диаметър, еквивалентен на
размера на съда) за подобряване на изолирането на аневризмата или за подобряване
на лумена на стент-графта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важно е точно да оразмерите балоните и да не раздувате
прекомерно в стент-графта. Внимателно следвайте параметрите за
раздуване на производителя на балона, описани в етикета на продукта.
• Пригответе балонните катетри и другите допълнителни изделия, които да се
използват съгласно инструкциите за употреба на производителя.
• Връзка илиачно разклонение/аортно тяло: Връзката може да се балонира чрез 12 mm
несъответстващ балон, раздут до не повече от 5 atm. На това място може да се
използва техниката с „целуващи се балони“.
• Дистална илиачна: Областта може да се балонира чрез несъответстващ балон със
същия диаметър като дисталния илиачен диаметър.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не балонирайте връзката илиачно разклонение/аортно
тяло или дисталната илиачна със съответстващ балон.
След отстраняване на ангиографския катетър (ако е наличен), проксималното аортно
тяло може да се балонира преди отстраняване на системата за доставяне със
съответстващ балон със същия диаметър като проксималния аортен диаметър.
Несъответстващ балон може да се използва в аортното тяло само след отстраняване
на системата за доставяне. Аортното тяло може да се ремоделира чрез балон до
40 минути след завършване на полимерната смес от комплекта CustomSeal.
ВНИМАНИЕ: Не се препоръчва балониране преди 14 минути след завършване на
крайното полимерно смесване. Балонирането преди 14 минути може да
създаде достатъчно високо налягане, че да повреди запечатващия пръстен,
и може да доведе до изтичане на полимер.

3

Ако не са необходими други интервенции и изолирането на аневризмата е потвърдено,
отстранете ангиографския катетър и поддържайте позицията(ите) на теления водач.
Ако е необходимо илиачно удължение, продължете със стъпките за въвеждане
и поставяне на илиачното удължение.

4

Отстранете телените водачи и интродюсерните дезилета. Затворете васкуларния
достъп.
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11.3.10 Въвеждане и поставяне на илиачно удължение
1

Като използвате рентгеноконтрастните маркери от дисталния край на илиачното
разклонение като цел и като използвате стандартни ендоваскуларни техники,
канюлирайте лумена на илиачното разклонение с телен водач (ако е необходимо).

2

Определете необходимото количество удължение. Ако е 20 mm или по-малко, се
препоръчва използването на право дистално удължение. Направете справка
с таблицата по-долу за диаметри на дисталното право удължение (размери на илиачно
удължение с дължина 45 mm), препоръчани за употреба с всеки дистален диаметър на
илиачно разклонение.

10
12
14
Дистален диаметър на
16
илиачно разклонение
18
22
28

3

Размер илиачно удължение
(Право, с дължина 45 mm)
10 12 14 16 18 22 28
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X
X
20 mm максимално позволено удължение

За да използвате илиачно разклонение като удължение, направете справка с таблицата
по-долу. На базата на дисталния диаметър на илиачното разклонение и количеството
необходимо удължение, изберете подходящата дължина на компонента за удължение.
Дистален диаметър
на илиачно
разклонение (mm)
10
12

14
16
18
22
28

Количество необходимо
удължение (mm)

Дължина на компонента
за удължение (mm)

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

80
100
120
140
160
80 *
100
120
140
160

61 – 80

* Диаметърът на удължението трябва да е ≥ от дисталния диаметър на
илиачното разклонение

4

Пригответе системата за доставяне на илиачно удължение, както е описано
в „Приготвяне на системата(ите) за доставяне“.

5

Като поддържате позицията на теления водач, отстранете ангиографския катетър
и интродюсерното дезиле от мястото за достъп (ако е приложимо).

6

Заредете системата за доставяне на илиачното удължение на теления водач.
Потвърдете, че няма напрежение върху стент-графта с аортно тяло преди или по време
на поставяне на илиачно удължение.

7

Въведете системата за доставяне в съдовата система, докато дисталният
рентгеноконтрастен маркер на удължението не бъде подравнен в дисталната цел.
Използвайте непрекъснат флуороскопски контрол, за да се уверите в правилното
позициониране на стент-графта.
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8

Потвърдете правилното позициониране на удължението спрямо илиачното
разклонение и съдовата система.
РЕНТГЕНОКОНТРАСТЕН
МАРКЕР НА ИЛИАЧНО
УДЪЛЖЕНИЕ
(В ДИСТАЛНАТА ЦЕЛ)

РЕНТГЕНОКОНТРАСТЕ
Н МАРКЕР НА ИЛИАЧНО
РАЗКЛОНЕНИЕ

9

Изтеглете дезилето, за да поставите стент-графта, като поддържате позицията на
дръжката на катетъра.

10 Поддържайте позицията на теления водач, стабилизирайте дезилето и изтеглете
дръжката на катетъра, за да позиционирате обратно предния конус в края на външното
дезиле на системата за доставяне.
11 За да използвате интегралното дезиле: Като поддържате позицията на теления водач,
преместете цялата система за доставяне на желаната позиция. Изтеглете дръжката, за
да отстраните катетъра от външното дезиле. Ако е необходимо, завъртете
хемостатичната клапа, за да поддържате хемостазата.
Като алтернатива можете да отстраните цялата система за доставяне от съдовата
система.
12 Придвижете напред и раздуйте подходящ размер несъответстващ балон в областта на
припокриване. Следвайте препоръчания от производителя метод относно избор на
размер, приготвяне и използване на балоните.
13 Въведете повторно ангиографския катетър и придвижете напред към надбъбречната
аорта. Извършете ангиография при завършване на поставянето, както е описано погоре.

12.

Препоръки за образно изследване при проследяване

Endologix препоръчва следния график за образно изследване (таблица 26) за пациенти, лекувани със
системата с абдоминален стент-графт Alto. Подходящите образни изследвания и методи на образно
изследване за проследяване за даден пациент са отговорност на клинициста.
Таблица 26: Препоръчителен график за образно изследване на пациента
Спирална КТ с контрастно
усилване*
Преди процедурата (базово ниво)

Рентгенография
на корем**

X

Преди изписване

X

1 месец

X

X

6 месеца

X

X

12 месеца (и ежегодно след това)

X

X

* На корем/таз. Използва се за оценка на фиксирането на графта, деформация, апозиция към

стената на съда в проксималното и дисталното място на фиксация, миграция на стент-графта,
проходимост на стент-графта, размер на AAA, оклузия на клоновите съдове и ендотеч
(включително източник и вид, ако е налично).
** Изгледи AP, латерален, откъм лява обликва и дясна обликва Използва се за оценка на наличие
на фрактура на стента. Уверете се, че цялото изделие е заснето на образните изследвания за
оценка на изделието.
Пациентите трябва да бъдат информирани относно важността на спазването на препоръчителния
график за проследяване през първата година и ежегодно след това. Може да е необходимо почесто проследяване за някои пациенти на базата на клинична оценка.
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12.1. КТ без контраст
За пациенти с увредена бъбречна функция или такива, които са алергични към контрастното вещество,
може да се обмисли спирална КТ без контраст за оценка на фиксацията на стент-графта, деформация,
апозиция към стената на съда при проксималното и дисталното място на фиксация, миграция на стентграфта и размер на ААА с измервания на диаметър и обем.

12.2. Дуплексна ехография
За пациенти с увредена бъбречна функция или такива, които са алергични към контрастното вещество,
може да се обмисли цветна дуплексна ехография за оценка на размера на ААА с диаметър, ендотечове
и оклузия и стеноза на стент-графта. Ако има притеснения относно образното изследване или
калцифицирани области, места на фиксация или външната стена на аневризмалния сак, може да
е необходима допълнителна КТ без контрастно вещество.

12.3. ЯМР или ЯМА
При пациенти с увредена бъбречна функция, т.е. бъбречна недостатъчност, може да се обмисли
и ядрено-магнитен резонанс или магнитно-резонансна ангиография (ЯМР, ЯМА) в бази с опит в тази
област. Може да се наблюдава артефакт, свързан със стента, и трябва да се внимава, за да се
гарантира адекватно образно изследване на външната аневризмална стена за оценка на размера на
ААА. Измерването на обема може да е полезно, ако аневризмата не се смалява ясно. Ако има
притеснения относно образното изследване или калцифицирани области, места на фиксация или
външната стена на аневризмалния сак, може да е необходима допълнителна КТ без контрастно
вещество. Конкретна информация за ЯМР може да бъде намерена в раздел 10.4.
Endologix препоръчва данни от спирална КТ с контрастно усилване за реконструкция. Изискванията са
посочени в Таблица 27.
Трябва да се избягва движение на пациента по време на сканиране. Ако е възможно, избягвайте да
сканирате обекти извън пациента във фокусното поле. Не променяйте позицията на пациента,
височината на масата или фокусното поле по време на сканиране. Ако пациентът мръдне, повторете
изследването изцяло.
Таблица 27: Изисквания за спирална КТ
Минимален протокол

Протокол с висока резолюция
(препоръчва се)

Режим на сканиране

Хеликален

Хеликален

Параметри на сканиране

110 – 140 kVp, Автом. mAs или
170 – 400 mA време на сканиране
0,5 sec

110 – 140 kVp, Автом. mAs или
170 – 400 mA време на сканиране
0,5 sec

Дебелина на среза

3 mm

0,625 – 2 mm

Интервал на среза

3 mm

0,625 – 2 mm

Захващане

0,984:1

0,984:1

Горен обхват на ААА

2 cm над мястото на излизане на
целиачната артерия

2 cm над мястото на излизане на
целиачната артерия

Долен обхват на ААА

Предоперативно:
Малките
трохантери на фемурите, за да се
включат феморалните бифуркации
Следоперативно:
Поне
2 cm
дистално на мястото на излизане
на
най-ниската
хипогастрична
артерия

Предоперативно:
Малките
трохантери на фемурите, за да се
включат феморалните бифуркации
Следоперативно:
Поне
2 cm
дистално на мястото на излизане на
най-ниската хипогастрична артерия

Контраст

Стандартен съгласно рентгеновото
отделение

Стандартен съгласно рентгеновото
отделение

Обем

80 ml контрастно вещество с 40 ml
физиологичен
разтвор
или
стандартен
обем
контраст

80 ml контрастно вещество с 40 ml
физиологичен
разтвор
или
стандартен
обем
контраст
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Минимален протокол

Протокол с висока резолюция
(препоръчва се)

с физиологичен разтвор съгласно
рентгеновото отделение

с физиологичен разтвор съгласно
рентгеновото отделение

Скорост

4 ml/sec

4 ml/sec

Забавяне на
сканирането

ROI – праг 90 – 100 HU в аортата

ROI – праг 90 – 100 HU в аортата

Фокусно поле

Голямо тяло

Голямо тяло

Алгоритъм за
реконструкция

Стандартен

Стандартен

Регистрация на изделието

13.
•

Карта за имплантирано изделие: Тази карта съдържа информация за лекаря, стент-графта
и болницата. Лекарите трябва да попълнят тази карта и да инструктират пациента да я държи
в себе си по всяко време. Пациентите трябва да предоставят тази карта винаги когато
посещават други медицински специалисти, особено при допълнителни диагностични
процедури (напр. ЯМР).
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Символи

14.

Код на партида
Годно до
Съдържание
Апирогенен

еИУ

Направете справка с инструкциите за употреба,
https://www.e-labeling.eu
Условно съвместим с МР
Да не се използва повторно

2

STERILIZE

Да не се стерилизира повторно
Пазете на сухо място
Не използвайте, ако опаковката е повредена
Стерилизирано с помощта на етиленов оксид
Стерилизирано чрез облъчване
14 минути минимум след смесване на полимера за запълване
преди отделяне на катетъра с аортното тяло
Оторизиран представител в Европейската общност
Производител
За патентно покритие вижте www.endologix.com/patents

ID

Вътрешен диаметър на системата за доставяне

POLYMER

Полимер

BALLOON

Балон
Максимален обем на раздуване
Заявка на печатно копие
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