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1.

Enhetsbeskrivelse

Alto™ abdominalt stentgraftsystem er en endovaskulær enhet som føres inn via et lavprofilkateter for behandling av abdominale aortaaneurismer (AAA). Stentgraftet er konstruert for
å fungere som et nytt rør i den syke vaskulaturen, og sørge for at endovaskulært blod har
en kanal som isolerer aneurismet fra blodstrømmen med høyt trykk, og således redusere
faren for ruptur. Stentgraftet er en modulær konfigurasjon som består av en aortahoveddel,
bekkenforgreininger og bekkenforlengelser etter behov (figur 1).
Alto™ abdominalt stentgraftsystem inkluderer:
• Et aortahoveddel-stentgraft og innføringskateter
• Ovation iX™ stentgrafter for bekkenforgreining og innføringskatetre
• Ovation iX™ stentgrafter for bekkenforlengelse og innføringskatetre, etter behov
• CustomSeal™ polymerfyllsett
• Autoinjektor 2

Figur 1: Illustrasjon av Alto™ abdominalt stentgraftsystem
Alto™ abdominalt stentgraftsystem inneholder følgende primære modifikasjoner i forhold
til det nåværende godkjente Ovation iX abdominalt stentgraftsystem:
•
•
•

lokaliserende forseglingsring 7 mm under nyrearteriene
en integrert ballong
bruk av en autoinjektor 2 med lavt trykk

Modifikasjonene er basert på tilbakemeldinger fra brukere av Ovation iX, og opprettholder
de grunnleggende design- og teknologiegenskapene til den polymerbaserte Ovationplattformen.

1.1. Alto™ stentgraftimplantat
Aortahoveddel
Aortahoveddelen består av en proksimal stent for suprarenal fiksering og et
polytetrafluoretylen-graft (PTFE) med lav gjennomtrengelighet som er tilkoblet ved hjelp
av enkeltfester og festecoils som vist i figur 2. Den proksimale stenten er konstruert med
8 forankringer som hjelper til med å fiksere enheten til aortaveggen. Stenten ligger
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komprimert i kateteret klar til innføring. Når stenten frigjøres fra komprimert tilstand,
utvides den slik at den tar tak i karveggen.

Figur 2: Illustrasjon av Alto™ aortahoveddel-stentgraft

Se materialene i Alto™ aortahoveddel-stentgraft nedenfor i tabell 1.
Tabell 1: Materialer i aortahoveddel-stentgraftet
Implantatkomponent

Materiale

Graft

Polytetrafluoretylen (PTFE)

Polymerinjektorport

Polytetrafluoretylen (PTFE)

Proksimal stent

Nikkel-titan-legering (nitinol)

Enkeltfester

Nikkel-titan-legering (nitinol) med fluorinert
etylenpropylen (FEP)

Røntgentette markører (festecoils)

Nikkel-titan-legering (nitinol)

Den proksimale stenten i nitinol er røntgentett, og det er plassert røntgentette markører
(festecoils) nær graftets proksimale ende. Disse røntgentette markørene hjelper til med å
plassere enheten på tiltenkt sted i forhold til nyrearteriene. Fyllpolymeren er røntgentett og
hjelper til med å visualisere polymerfyllkanalene så snart graftet er fylt. Figur 3 viser
plasseringen av de røntgentette markørene i Alto™ aortahoveddel-stentgraft.
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Nr.

Markør

Materiale

1

Stent-til-graft-fester ved krage

Nitinolvaier og
nitinolstent

2

Kontinuerlig markør for
polymerfylt primær
forseglingsring (flytende
og herdet)

Røntgentett
fyllpolymer

3

Kontinuerlig markør for
polymerfylt sekundær
støttering (flytende og herdet)

Røntgentett
fyllpolymer

4

Kontinuerlig markør for
polymerfylte fyllkanaler
(flytende og herdet)

Røntgentett
fyllpolymer

5

Kontinuerlig markør for
polymerfylte støtteringer for
bein (flytende og herdet)

Røntgentett
fyllpolymer

Figur 3: Plassering av de røntgentette markørene i Alto™ aortahoveddel-stentgraftet

Hoveddelen på graftet har et nettverk av oppblåsbare kanaler og ringer som fylles
med en flytende røntgentett polymer (se figur 3 ovenfor) som stivner under
utplasseringsprosedyren. Dette gjøres for å forsegle den proksimale enden på graftet og
for å gi støtte til beina på aortahoveddelen der bekkenforgreiningene er festet. Graftet
har en fylleport som forbinder graftets fyllnettverk med innføringskateteret. Figur 4
nedenfor viser enheten med den proksimale forseglingsringen i aorta. Aortahoveddelen
fås med proksimale forseglingsringer i fem størrelser: 20, 23, 26, 29 og 34 mm. Selv
om diameteren på aortahoveddelen varierer med produktmodellen, er kroppslengden
(40 mm), beinlengden (35 mm på ipsilateral side og 40 mm på kontralateral side) og beinets
distale indre diameter (11 mm) konstante. På grunn av enhetens forseglingsfunksjon, må
størrelsen vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dette er beskrevet mer i detalj i del 7.2 (Valg av
størrelse på Alto™ abdominalt stentgraft).
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Figur 4: Alto™ aortahoveddel-stentgraft i aorta

Bekkenforgreininger/-forlengelser
Bekkenforgreiningene og -forlengelsene består av en nitinolstent som er innkapslet i PTFE
med lav gjennomtrengelighet. Se materialene i tabell 2 nedenfor. Bekkenforgreiningene
settes inn i beina på aortahoveddelen. Røntgentette markører gir legen mulighet til å
visualisere den korrekte overlappingen av bekkenforgreiningen og aortahoveddelen eller
av bekkenforlengelsen og bekkenforgreiningen under kateterbasert innsetting. Hvor stor
overlappingen må være for hver kombinasjon av enheter, er beskrevet i trinn 3 i del
11.3.10, Innsetting og utplassering av bekkenforlengelse. De røntgentette markørene er
plassert på samme sted på stentgraftet for både bekkenforgreininger og -forlengelser, som
vist i figur 5.
Stentens radialstyrke sørger for både fiksering og forsegling av overgangen mellom
aortahoveddelen og hver bekkenforgreining, mellom bekkenforgreiningen og
bekkenforlengelsen, og mellom bekkenforgreining/-forlengelse og landingssonen i
bekkenarterien. Bekkenforgreiningene fås med 7 forskjellige distale diametre (10, 12, 14,
16, 18, 22, 28 mm) og 5 forskjellige lengder (80, 100, 120, 140, 160 mm). Den proksimale
delen av bekkenforgreiningene har en konstant diameter på 14 mm. Bekkenforlengelsene
fås med en konstant lengde på 45 mm og de samme 7 distale diametrene som
bekkenforgreiningene. Hvilke vurderinger som må foretas ved valg av størrelse på
bekkenforgreininger og -forlengelser, er beskrevet mer i detalj i del 7.2 (Valg av størrelse
på Alto™ abdominalt stentgraft).
Tabell 2: Materialer i stentgrafter for bekkenforgreining/-forlengelse
Implantatkomponent

Materiale

Graft

Polytetrafluoretylen (PTFE)

Stent og fester

Nikkel-titan-legering (nitinol)

Røntgentette markører

Platina-iridium-legering
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Stentgraft for bekkenforgreining

Stentgraft for bekkenforlengelse

Nr.
3

4

Markør
Markør(er) på
proksimal
bekkenforgreining/forlengelse
Markør på distal
bekkenforgreining/forlengelse

Materiale
Platina-iridiumlegering
Platina-iridiumlegering

Figur 5: Plassering av røntgentette markører på stentgrafter for bekkenforgreining/-forlengelse

1.2. Innføringssystem
For å forenkle innføringen av enheten i tilgangskaret er aortahoveddelen,
bekkenforgreiningene og bekkenforlengelsene forhåndsplassert i innføringskatetre, som
illustrert i figur 6–7. Hvert innføringskateter har et lumen som brukes med en 0,89 mm
(0,035 tommer) ledevaier for å gjøre innføringen og utplasseringen enklere. De ytre
hylsene har et hydrofilt belegg. Det er to variasjoner av innføringssystemet: én for
aortahoveddel-stentgraftet (figur 6) og én for bekkeforgreiningene/-forlengelsene (figur 7).
Begge systemene gjør det mulig å trekke ut det indre kateteret gjennom den ytre hylsen,
mens den ytre hylsen og den integrerte hemostaseventilen blir igjen i vaskulaturen for å
lette innføringen av tilleggsenheter.

Figur 6: Illustrasjon av innføringskateter for aortahoveddelen i Alto™ abdominalt stentgraftsystem
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Figur 7: Illustrasjon av Ovation iX innføringskateter for bekkenforgreining/bekkenforlengelse

Aortahoveddelen utplasseres via innføringskateteret for aortahoveddelen (figur 6), som har
en arbeidslengde på ca. 60 cm og en ytre hylsediameter på 15 Fr (indre diameter 13 Fr).
Kateteret er forbundet med de distale beina på aortahoveddelen. Under utplassering av
aortahoveddel-stentgraftet posisjoneres enheten først, så trekkes hylsen tilbake. Den
proksimale stenten utplasseres ved bruk av frigjøringsbrytere for stenten på håndtaket,
med en ballong som brukes til å lette åpning av graftet. Fyllpolymeren føres deretter inn
gjennom fylltilkoblingsporten ved bruk av autoinjektor 2.
De kontralaterale og ipsilaterale bekkenforgreiningene utplasseres via innføringskatetre
for bekkenforgreining (figur 7). Katetrene for bekkenforgreining har en arbeidslengde
på ca. 60 cm og 4 forskjellige ytre diametre basert på bekkenforgreiningens diameter:
Bekkenforgreininger på 10–14 mm har en ytre/indre hylsediameter på 12/10 Fr,
bekkenforgreininger på 16–18 mm har en ytre/indre hylsediameter på 13/11 Fr,
bekkenforgreininger på 22 mm har en ytre/indre hylsediameter på 14/12 Fr og
bekkenforgreininger på 28 mm har en ytre/indre hylsediameter på 15/13 Fr. Etter
utplassering av aortahoveddelen blir en ledevaier plassert fra det kontralaterale
tilgangsstedet til det kontralaterale, distale beinet på aortahoveddelen. Det integrerte
crossover-lumenet på innføringssystemet for aortahoveddelen kan brukes for å forenkle
prosessen. Den kontralaterale bekkenforgreiningen føres inn i posisjon og utplasseres
i beinet på aortahoveddelen ved å trekke tilbake kateterhylsen, med kateteret i riktig
posisjon. Innføringskateteret for den kontralaterale forgreiningen brukes deretter som en
integrert hylse for å lette innføringen av tilleggsenheter, eller trekkes ut fra vaskulaturen.
Etter at fyllpolymeren har herdet i den primære forseglingsringen på aortahoveddelen, kan
den integrerte ballongen i innføringskateteret for aortahoveddelen brukes til å forbedre
forseglingsringens apposisjon. Kateteret kobles fra fylleporten på aortahoveddel-graftet og
kan brukes som en integrert hylse (som beskrevet ovenfor), eller trekkes ut fra vaskulaturen.
Innføringskateteret for den ipsilaterale bekkenforgreiningen føres inn over den ipsilaterale
ledevaieren og utplasseres ved hjelp av metoden beskrevet ovenfor for den kontralaterale
forgreiningen. Innføringskateteret for den ipsilaterale forgreiningen kan deretter brukes
som en integrert hylse (som beskrevet ovenfor), eller trekkes ut fra vaskulaturen.
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Hvis det er behov for en bekkenforlengelse, føres innføringssystemet inn over ledevaieren
og utplasseres ved hjelp av metoden beskrevet ovenfor for de kontralaterale og ipsilaterale
forgreiningene.
Alto™ abdominalt stentgraftsystem er konstruert for å kunne tilpasses ulike aortaanatomier,
inkludert en rekke proksimale og distale aortadiametre, aneurismelengder og diametre på
arteria iliaca communis. Se tabell 21 (del 7.2) for informasjon om valg av størrelse for
pasienter og tabell 22–24 (del 9.1) for produktstørrelser og konfigurasjoner.

1.3. Polymerfyllsett (CustomSeal™-sett) og autoinjektor 2
CustomSeal™-settet består av to fyllesprøyter som inneholder fyllpolymer, som brukes
til å blåse opp et nettverk av kanaler og ringer i aortahoveddelen (se figur 3 ovenfor)
og stivner under utplasseringsprosedyren. Fyllpolymeren består av tre komponenter
som blandes i fyllesprøytene før blandingen injiseres i aortahoveddel-stentgraftet.
Komponentene omfatter en bufret løsning som inneholder et kontrastmiddel i den ene
sprøyten, og en reaktiv monomer i den andre sprøyten. Den tredje komponenten
er en separat reaktiv monomer som befinner seg i forbindelsesrøret mellom sprøytene.
Reaksjonen mellom de to monomerene resulterer i dannelsen av en fast hydrogel
inni den primære forseglingsringen, den sekundære støtteringen, fyllkanalene og
beinstøtteringene i graftmaterialet til aortahoveddelen (se figur 3) under
utplasseringsprosedyren. CustomSeal™-settet (figur 8) er merket med en frakoblingstid
på 14 minutter, noe som betyr at innføringskateteret for aortahoveddelen ikke må kobles
fra graftet før polymeren har fått 14 minutter til å herde. Det potensielle behovet for å
endre polymerens herdetid basert på pasientens kroppstemperatur, er beskrevet i del 4.4
nedenfor.
For å klargjøre fyllpolymeren for injeksjon i aortahoveddel-stentgraftet åpnes de to
ventilene på fyllsettet og komponentene i fyllpolymeren blandes ved vekselvis å trykke
de to sprøytestemplene helt ned minst 20 ganger (10 på hver side). Den korrekt fylte
sprøyten fjernes fra holderen og kobles deretter til fylleporten på innføringskateteret for
aortahoveddelen. Figur 6 viser plasseringen av polymerfylleporten på innføringskateteret
for aortahoveddelen. Autoinjektor 2 festes over sprøytestempelet (se figur 9) og vris
en kvart omgang for å låses på plass. Autoinjektor 2 bruker kontrollert kraft på
sprøytestempelet for å injisere fyllpolymeren i graftet inntil det oppnås likevekt i trykk
og den primære forseglingsringen, fyllkanalene og støtteringene i graftmaterialet til
aortahoveddelen er fylt helt opp.
Etter blanding og injeksjon i aortahoveddel-stentgraftet danner polymerkomponentene
en røntgentett tverrbundet polymer som fyller den primære forseglingsringen,
fyllkanalene og støtteringene i graftmaterialet til aortagraftets kropp og bein.
Fyllpolymerens røntgentetthet oppløses over tid (1–2 måneder), slik at det ikke skapes
avbildningsartefakter som kan interferere med påvisning av endolekkasje ved
etterfølgende CT-avbildningsoppfølging.
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Figur 8: CustomSeal-sett med frakoblingstid på 14 minutter

Figur 9: Autoinjektor 2 festet over sprøytestempel

1.4. Spesifikke anatomiske vurderinger ved bruk av Alto™ abdominalt
stentgraftsystem
De spesifikke designegenskapene til dette endovaskulære graftet påvirker vurderingen av
hvorvidt en pasient er egnet for behandling. Følgende diagrammer indikerer de spesifikke
anatomiske forholdene som må tas i betraktning ved vurdering av egnethet for behandling
med enheten, som beskrevet i Indikasjoner for bruk.

Figur A: Proksimal landingssone og konisitet
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Figur B: Proksimal landingssone

Figur C: Trombe ved forseglingssone
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Figur D: Aortavinkel

2.

Indikasjoner for bruk
Alto™ abdominalt stentgraftsystem er indisert for behandling av pasienter med
infrarenale abdominale aortaaneurismer som har en vaskulær morfologi som er
egnet for endovaskulær reparasjon med enheten, inkludert:
• tilstrekkelig bekken-/femurtilgang som er kompatibel med vaskulære
tilgangsteknikker (femoral blottlegging eller perkutant), enheter og/eller tilbehør,
• en proksimal aortalandingssone for forseglingsringen 7 mm under arteria renalis
inferior.
• En aortaforseglingssone som består av frisk aorta definert som:
o fravær av signifikant trombe > 8 mm i tykkelse; på et hvilket som helst
punkt langs aortaomkretsen på nivå 7 mm under arteria renalis inferior,
o fravær av signifikant forkalkning på nivå 7 mm under arteria renalis
inferior,
o konisitet < 10 % som målt fra arteria renalis inferior til aorta 7 mm under
arteria renalis inferior,
o en indre veggdiameter på minimum 16 mm og maksimum 30 mm ved
7 mm under arteria renalis inferior, og
o en aortavinkel på ≤ 60 grader.
• En distal bekkenlandingssone:
o med en lengde på minimum 10 mm, og
o med en indre veggdiameter på minimum 8 mm og maksimum 25 mm.
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3.

Kontraindikasjoner

• Pasienter som har en tilstand som kan medføre infeksjoner i graftet.
• Pasienter med kjent følsomhet eller allergi overfor enhetens materialer (inkludert
polytetrafluoretylen (PTFE), polyetylenglykol (PEG)-baserte polymerer, kontrastmidler,
fluorinert etylenpropylen (FEP), titan, nikkel, platina eller iridium).

4.

Advarsler og forholdsregler

OBS! Les alle instruksjoner nøye. Hvis instruksjoner, advarsler og forholdsregler ikke
følges nøye, kan det få alvorlige konsekvenser for eller føre til skade på pasienten.

4.1. Generelt
Advarsler
• AltoTM abdominalt stentgraftsystem er kun beregnet til bruk på én pasient. Må ikke brukes,
behandles eller steriliseres på nytt. Hvis enheten brukes, behandles eller steriliseres på
nytt, kan det ødelegge enhetens strukturelle integritet og/eller føre til svikt i enheten, som
i sin tur kan føre til pasientskade, sykdom eller dødsfall. Hvis enheten brukes, behandles
eller steriliseres på nytt, kan det også oppstå fare for kontaminering av enheten og/eller
pasientinfeksjon, inkludert, men ikke begrenset til, overføring av infeksjonssykdommer fra
én pasient til en annen. Kontaminering av enheten kan føre til pasientskade, sykdom eller
dødsfall.
• Enheten skal ikke brukes hvis pasienten ikke ønsker eller ikke er i stand til å bli evaluert
ved hjelp av de nødvendige preoperative og postoperative avbildningsteknikkene.
Forholdsregler
• Nøyaktig fluoroskopisk avbildning er nødvendig under alle endovaskulære prosedyrer og
for å sikre korrekt utplassering av enheten. Implantasjon av denne enheten skal utføres
av personell med relevant opplæring i en operasjonssal, endovaskulær stue,
kateteriseringslaboratorium eller lignende sterile omgivelser, der det finnes egnet utstyr
og avbildningsmuligheter.
• Les alle instruksjoner nøye. Hvis instruksjoner, advarsler og forholdsregler ikke følges
nøye, kan det få alvorlige konsekvenser for eller føre til skade på pasienten.
• Det skal alltid være et kvalifisert operasjonsteam tilgjengelig under implantasjons- eller
reintervensjonsprosedyrer i tilfelle det blir nødvendig å konvertere til åpen kirurgisk
reparasjon.
• Alto abdominalt stentgraftsystem skal bare brukes av leger og personell som har erfaring
med endovaskulære teknikker, og som har fått opplæring i bruk av disse. Slik erfaring
skal inkludere:
- Kunnskap om det historiske opphavet til AAA, vanlige komorbiditeter og komplikasjoner
som er forbundet med AAA-reparasjon
- Vaskulære tilgangsteknikker
- Ikke-selektive og selektive ledevaier- og kateterteknikker
- Tolkning av radiografisk, fluoroskopisk og angiografisk avbildning
- Embolisering
- Angioplastikk
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- Endovaskulær stentplassering
- Snareteknikker
- Korrekt bruk av radiografisk kontrastmateriale
- Teknikker for minimering av strålingseksponering
- Ekspertise i pasientoppfølgingsmodaliteter

4.2. Utvelgelse av pasient og enhet

Advarsler
• Denne enheten anbefales ikke til pasienter som: har, eller mistenkes å ha, en aktiv
systemisk infeksjon; ikke tåler kontrastmidler som er nødvendig for intraoperativ
og postoperativ oppfølgingsavbildning og/eller er følsom eller allergisk mot materialene
i stentgraftsystemet, platehemmere eller antikoagulanter; har et kreatininnivå
på >2,0 mg/dl; har ustabil angina og/eller myokardinfarkt (MI) eller cerebrovaskulær
sykdom (CVA) mindre enn 3 måneder før implantasjon; og/eller overskrider de
nødvendige grensene for vekt og/eller størrelse for å oppfylle avbildningskravene.
Forholdsregler
• Diameter på tilgangskar, karmorfologi og diameter på innføringssystem må være
kompatible med vaskulære tilgangsteknikker (femoral blottlegging eller perkutant).
• Kar med signifikant forkalkning, okklusjon, stenose, buktning, aneurisme eller
trombebelegg kan hindre plassering av enheten.
• Alto™ abdominalt stentgraftsystem er ikke evaluert hos pasienter som:
- er gravide eller ammer
- er yngre enn 18 år
- har traumatisk aortaskade, eller ruptur, akutt rupterte aneurismer, aneurismer som
holder på å sprekke eller som har behov for akutt aorta-/aneurismebehandling
- har suprarenale, toraks- eller torakoabdominale, iliofemorale, juxtarenale, pararenale,
mykotiske, inflammatoriske eller pseudo-aneurismer
- har hyperkoagulabilitet, blødningsdiatese eller koagulopati
- har en okklusiv sykdom i mesenterica- og/eller coeliac-arterien og en dominant, åpen
arteria mesenterica inferior
- har en bindevevssykdom eller medfødt degenerativ kollagensykdom, f.eks. Marfans
syndrom
- har ektatiske bekkenarterier som krever bilateral eksklusjon av hypogastrisk blodstrøm
• Irregulær forkalkning, plakk og/eller trombetykkelse > 8 mm på et hvilket som helst punkt
langs aortaomkretsen i forseglingssonene kan kompromittere fiksering og/eller forsegling
på implantasjonsstedene.
• Ikke-frisk aorta i forseglingssonene kan føre til økt risiko for lekkasje inn i aneurismet eller
til migrasjon av protesen. Viktige anatomiske elementer som kan påvirke en vellykket
eksklusjon av aneurismet, inkluderer kraftig proksimal halsangulering (> 60°), distal
bekkenlandingssone < 10 mm, indre veggdiameter på aorta-/bekkenarterie som er
uegnet for stentgraftet og/eller trombe eller kalsium særlig i forseglingssonene.
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• Aortabifurkasjonen skal være tilpasset de to bekkenforgreiningene i Alto™-systemet.
Diameteren på aortabifurkasjonen skal, etter legens vurdering, ikke kompromittere strøm
gjennom bekkenforgreiningene.
• Vær svært oppmerksom på bekkengraftets landingssonemorfologi for å vurdere riktig
valg/egnethet for forgreiningsgraft.
• Feil pasientvalg kan føre til dårlig enhetsytelse eller til en enhetsytelse som ikke er i
henhold til spesifikasjonene.

4.3. Før og under implantasjonsprosedyren
Advarsler
• Kun til engangsbruk. Ingen av komponentene i Alto™ abdominalt stentgraftsystem skal
steriliseres eller brukes på nytt. Hvis enheten brukes, behandles eller steriliseres på nytt,
kan det ødelegge enhetens strukturelle integritet og/eller føre til svikt i enheten, som i sin
tur kan føre til pasientskade, sykdom eller dødsfall.
• Vær oppmerksom på produktets utløpsdato («Use by»). Ikke bruk enheten etter
utløpsdatoen.
• Systemisk antikoagulasjon skal brukes under implantasjonsprosedyren basert på
sykehusets og legens foretrukne protokoll. Hvis heparin er kontraindisert, må det
vurderes en alternativ antikoagulant.
• Ikke bøy eller knekk komponentene i Alto abdominalt stentgraftsystem unødig, da det kan
skade enheten og/eller komponentene.
• Ikke bruk aortahoveddelen hvis polymerfylleslangen på innføringssystemet inneholder
væske etter skylling.
• Ikke fortsett å føre inn eller trekke tilbake ledevaieren eller enhver del av
innføringssystemet hvis du merker motstand under innføringen av prosedyretilbehør eller
stentgraftsystemet.
• Vær ekstra forsiktig i områder med stenose, intravaskulær trombose eller i forkalkede
eller buktende kar.
• Med mindre det er medisinsk indisert, må du ikke plassere stentgraftkomponentene på et
sted som vil okkludere arterier som er nødvendige for blodforsyningen til organer eller
ekstremiteter, eller som vil føre til en endolekkasje.
• Ikke trekk hardt i aortahoveddelens innføringssystem etter at den proksimale stenten er
ferdig utplassert. Dette er for å unngå at polymerfylltilkoblingen løsner fra implantatet ved
et uhell.
• Drei hele innføringssystemet som én enhet under bruk av enheten. Ikke drei
kateterhylsen eller håndtaket hver for seg. Unngå unødig katetermanipulering for å
opprettholde tilkobling til innføringssystemet.
• Bruk bare autoinjektor 2 til å fylle aortahoveddel-stentgraftet. Manuell injeksjon skal ikke
brukes og kan skade implantatet.
• Bruk aldri luft eller gass til å blåse opp den integrerte ballongen.
• Manuell injeksjon av en oppløsning med en maksimal konstrastkonsentrasjon på
4:1 saltvann og kontrast ved hjelp av en sprøyte anbefales for å blåse opp den integrerte
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ballongen. Ikke bruk en automatisk oppblåsingsanordning for å blåse opp den integrerte
ballongen.
• Ikke blås opp den integrerte ballongen ut over maksimalt oppblåsingsvolum. Ballongen
kan sprekke. Hvis ballongen blåses opp for mye, kan det føre til skade på karvegg og/eller
karruptur, eller til skade på stentgraftet.
Forholdsregler
• Preoperativ planlegging for tilgang og plassering skal utføres før enhetsemballasjen
åpnes.
• Studier indikerer at faren for mikroembolisering øker med prosedyrens varighet.
• Nyrekomplikasjoner kan forekomme på grunn av overdreven bruk av kontrastmidler
og/eller som et resultat av en embolus eller feilplassert stentgraft.
• Kontroller nøye at enhetsemballasjen og enheten ikke er skadet eller defekt før bruk. Ikke
bruk enheten hvis det er tegn på skader eller feil, eller hvis den sterile barrieren blir brutt
for tidlig. Returner den defekte pakken og/eller enheten til Endologix.
• Minimer håndteringen av stentgraftet som er festet på innføringskateteret under
klargjøring og innføring for å redusere risikoen for kontaminering og infeksjon.
• Bruk alltid fluoroskopisk veiledning ved fremføring av innføringssystemet og overvåking
av implantasjonsprosedyren, plassering av enheten og injeksjon/herding av
fyllpolymeren.
• Vær forsiktig når du utfører håndterings- og innføringsteknikker for å unngå karruptur.
• Hvis bekkeninnføringssystemets graftdeksel trekkes tilbake ved et uhell, vil enheten bli
utplassert for tidlig og kan bli plassert feil.
• Unøyaktig plassering eller utilstrekkelig forsegling kan føre til økt risiko for endolekkasje
inn i aneurismet eller migrasjon av protesen.
• Stentgraftkomponenter kan ikke plasseres på nytt eller trekkes tilbake i
innføringssystemet, selv om stentgraftkomponenten bare er delvis utplassert.
• Ved utilsiktet delvis utplassering eller migrasjon av stentgraftet kan det bli nødvendig med
kirurgisk fjerning eller reparasjon.
• Kontroller at det ikke er spenning på aortahoveddelens stentgraft før eller under
plassering av bekkenforgreiningen eller bekkenforlengelsen for å unngå mulig stenose
eller okklusjon.
• Verifiser kanylering av aortahoveddelens kontralaterale beinport for å sikre nøyaktig
plassering av den kontralaterale forgreiningen.
• Hvis du merker motstand under frakobling av kateteret, må du kontrollere at kateteret er
frigjort fra aortahoveddelen ved hjelp av den tredje frigjøringsbryteren. Hvis det fortsatt er
vanskelig å koble fra kateteret, må du verifisere at kateteret ikke sitter fast i den
suprarenale stenten. Når det er bekreftet, kan den integrerte hylsen brukes som «støtte»
for å stabilisere aortahoveddelen. Hvis du merker motstand ved uttrekking av konspissen,
støtter du første ring i ipsibeinet med aortahoveddelens hylse. Før du kobler konspissen
til hylsespissen, trekker du hylsen 2 cm tilbake slik at fylleporten ikke blir klemt mellom
hylsen/konspissen.
• Det anbefales ikke å blåse opp ballongen før 14 minutter etter at polymeren er ferdig
blandet. Oppblåsing av ballongen før det har gått 14 minutter, kan skape et trykk som er
så høyt at det kan skade forseglingsringen og føre til polymerlekkasje.
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• Det er viktig å måle og velge riktig størrelse på ballongene som skal brukes under
utplassering av enheten, og å følge instruksjonene for utplassering. Hold ballongen inne
i graftet under oppblåsing, og pass på at den ikke blåses opp for mye inne i stentgraftet.
Selv om det ikke ble registrert under den kliniske studien av Alto™, kan oppblåsing av
ballongen utenfor graftet føre til karskade eller -ruptur. Følg nøye ballongprodusentens
oppblåsingsparametre som er beskrevet på produktmerkingen.
• Maksimal kontrastkonsentrasjon for integrert ballongoppløsning er en 4:1-blanding av
saltvann og kontrast.
• Hold den integrerte ballongen inne i graftet. Oppblåsing av den integrerte ballongen
utenfor graftet kan føre til karskade eller -ruptur.
• Overvåk kontinuerlig manipuleringer og oppblåsing av ballongen ved bruk av fluoroskopi.
• Tøm den integrerte ballongen helt og kontroller at det er undertrykk i sprøyten før du
reposisjonerer kateteret eller fjerner det fra den integrerte hylsen.
• Hvis ballongtrykket forsvinner og/eller ballongen sprekker, må du tømme ballongen og
fortsette med prosedyren for frakobling og uttrekking av kateteret.
• Vær oppmerksom ved valg av enhet og riktig plassering/posisjonering av enheten i
anatomisk utfordrende situasjoner, f.eks. i områder med signifikant stenose,
intravaskulær trombe, forkalkning, buktning og/eller angulering som kan påvirke hvorvidt
den innledende behandlingen av aneurismet blir vellykket eller ikke.
• Etter bruk kan alle brukte komponenter og emballasjematerialer utgjøre en potensiell
biologisk fare. Disse må håndteres og kastes i samsvar med godkjent medisinsk praksis
og gjeldende lokale og nasjonale lover og bestemmelser.

4.4. Informasjon om polymer
Advarsler
• Ikke koble fra innføringssystemet før den spesifiserte frakoblingstiden er utløpt.
Minimumstiden for frakobling av innføringssystemet fra stentgraftet er basert på en minste
kjernekroppstemperatur på 35 °C. Pasienter med en kjernekroppstemperatur under 35
°C kan kreve minst et ekstra minutt per grad under 35 °C før frakobling. Frakobling av
innføringssystemet før anbefalt minimumstid når pasienten har lav kroppstemperatur, kan
føre til polymerlekkasje.
• Eksterne tegn som kan tyde på polymerlekkasje inkluderer rask tømming av
fyllpolymersprøyten, en tom fyllpolymersprøyte, ufullstendig fylling av polymerkanalene
og signifikant distal bevegelse av røntgentett markør. Hvis dette blir observert, må
pasienten overvåkes nøye, og enhver mistanke om polymerlekkasje må behandles som
beskrevet ovenfor.
Forholdsregler
• Påse at det ikke er en ekstra stiv vaier i aortahoveddelen under injeksjon av fyllpolymeren.
Dette er for å sikre at stentgraftet kan tilpasses den naturlige anatomien.
• Kast fyllpolymeren dersom det oppstår en feil i tidsberegningen, blandingen eller
overføringen. Observer under injeksjon og herding av fyllpolymeren om kateterets
røntgentette markør beveger seg, og hvis den gjør det, må du umiddelbart koble fra
autoinjektor 2 fra fyllpolymersprøyten.
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• Under injeksjon av fyllpolymer eller bruk av det integrerte crossover-lumenet må du
kontrollere at det ikke er spenning på aortahoveddel-stentgraftet. Dette er for å sikre at
stentgraftet kan tilpasses den naturlige anatomien.
• Pasienter som opplever hypersensitivitetsreaksjoner (inkludert alvorlig allergisk reaksjon
og/eller anafylaktisk reaksjon) på noe tidspunkt under prosedyren, særlig under
polymerfylling, skal håndteres i samsvar med standard anbefalinger for behandling av
pasienter med alvorlige allergier mot røntgenkontrastmidler (f.eks. væsker,
antihistaminer, kortikosteroider, adrenalin).
• Under polymerinjeksjonstrinnet i prosedyren kan systemisk hypotensjon indikere at det
har oppstått en polymerlekkasje. Blodtrykksovervåking under polymerfylling kan bidra til
tidlig identifisering av en potensiell polymerlekkasje. Hvis det ikke er andre klare
diagnoser som kan være årsak til hypotensjon under polymerfylling, anbefaler Endologix
at en hypersensitivitetsreaksjon (alvorlig allergisk reaksjon eller anafylaktisk reaksjon) på
intravaskulær polymerlekkasje vurderes som en sannsynlig diagnose. Pasienter med
polymerlekkasje skal få rask behandling for potensiell alvorlig hypersensitivitetsreaksjon
i samsvar med institusjonens protokoller (f.eks. intravaskulære væsker, antihistaminer,
kortikosteroider, adrenalin).
• Eksterne tegn som kan tyde på polymerlekkasje inkluderer rask tømming av
fyllpolymersprøyten, en tom fyllpolymersprøyte, ufullstendig fylling av polymerkanalene
og signifikant distal bevegelse av røntgentett markør. Hvis dette blir observert, må
pasienten overvåkes nøye, og enhver mistanke om polymerlekkasje må behandles som
beskrevet ovenfor.
• Aneurismebehandlingsproblemer som kan oppstå i forbindelse med polymerlekkasje
(f.eks. type IA-endolekkasje som følge av ufullstendig polymerfylling av graft) skal
behandles med standard endovaskulære teknikker etter legens vurdering, ved bruk av
tilleggsutstyr oppført i del 10.3. Den spesifikke behandlingen vil være avhengig av
omfanget og plasseringen til den ufullstendige fyllingen av polymerringene og de
tilknyttede kliniske funnene.

4.5

Behandling og oppfølgingsplan

Forholdsregler
•
•

Langtidsytelsen for dette implantatet har ennå ikke blitt fastslått.
Alle pasienter som behandles med denne enheten må gjennomgå regelmessig
avbildning resten av livet for å evaluere stentgraftets integritet og posisjon, størrelsen
på aneurismet, aneurismets pulsatilitet og potensielle endolekkasjer og/eller
okklusjon av kar i behandlingsområdet. Signifikant aneurismeforstørrelse (> 5 mm),
vedvarende endolekkasje, nyoppdaget endolekkasje, endring i aneurismets
pulsatilitet, migrasjon av enheten, redusert blodstrøm gjennom graftet og/eller
nedsatt nyrefunksjon på grunn av okklusjon av nyrearterie, fordrer videre
undersøkelse av behovet for ytterligere pasientbehandling, inkludert ytterligere
intervensjon eller kirurgisk konvertering. Hos pasienter som opplever problemer med
enhetens effektivitet, skal det vurderes supplerende oppfølging med
pasientavbildning.
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•
•
•

4.6

Alle pasienter skal få god informasjon om behovet for langsiktig oppfølging. Det
anbefales ikke å bruke enheten på pasienter som ikke er i stand til, eller ikke ønsker,
å følge informasjonen som gis i Anbefalinger for oppfølgingsavbildning (del 12).
Eventuelle endolekkasjer som ikke behandles under implantasjonsprosedyren,
må overvåkes nøye etter implantasjon.
Etter endovaskulær aneurismereparasjon kan iskemi i ryggmargen en sjelden gang
føre til paraplegi eller paraparese. Det anbefales å utføre spinalvæsketapping hvis
det er mistanke om iskemi i ryggmargen.

Sikkerhetsinformasjon knyttet til MR-undersøkelse
Ikke-klinisk testing har vist at Alto™-enheten er MR-betinget. Alto™-enheten kan
trygt skannes i både 1,5 T og 3,0 T MR-systemer, og kun disse, med de spesifiserte
parametrene som er oppført i avsnitt 10.4.

5.

Bivirkninger

5.1. Kjente/potensielle bivirkninger
Bivirkninger som kan oppstå og/eller krever intervensjon, inkluderer, men er ikke begrenset til:
•
akutt og kronisk nyresvikt, renal mikroembolisme, nyreinsuffisiens, okklusjon av
nyrearterie, kontrasttoksisitet
•
amputasjon
•
anestesikomplikasjoner og etterfølgende problemer (aspirasjon)
•
aneurismeforstørrelse eller -ruptur
•
skade på aorta (perforering, disseksjon, blødning, ruptur)
•
aortocaval fistel
•
aortoenterisk fistel
•
blod eller blødningshendelser som anemi, gastrointestinal blødning, retroperitoneal
blødning
•
tarmsykdommer som tarmiskemi, infarkt, nekrose i tarmen, koloniskemi, paralytisk
eller adynamisk ileus, obstruksjon, fistel
•
hjertesykdommer og etterfølgende problemer som kongestiv hjertesvikt,
volumoverbelastning, arytmier, myokardieinfarkt, ubehag i brystet eller angina,
forhøyninger i kreatininfosfokinase (CPK), hypotensjon, hypertensjon
•
hjernesykdommer (lokale eller systemiske) og etterfølgende problemer som endring
i mental tilstand, cerebrovaskulær sykdom (blødning eller embolisk), reversibel
iskemisk nevrologisk svikt, nerveskade, transitorisk iskemisk anfall (TIA), paraplegi,
paraparese, paralyse
•
klaudikasjon
•
kontrasttoksisitet/anafylaksi
•
dødsfall
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problemer med enheten, som feil med plasseringen eller med enheten, brudd i
stenten, tap av integriteten til komponent i stentgraftsystemet, vridning og/eller
knekk på graftet, slitasje på graftmaterialet, dilatering, erosjon, punksjon, okklusjon
av endograft, migrasjon, løsning, endolekkasje
ødem
emboli og trombosehendelser (med transitorisk eller permanent iskemi eller infarkt)
som dyp venetrombose, tromboembolisme, mikroembolisme, tromboflebitt,
flebotrombose, luftembolisme
endolekkasjer (eller perigraft-strøm)
feber
gastrointestinale komplikasjoner
generelt ubehag knyttet til prosedyren
generalisert inflammatorisk respons som kan være knyttet til forhøyede nivåer av
systemiske inflammatoriske mediatorer, forhøyet temperatur
genito-urologiske komplikasjoner og etterfølgende problemer som iskemi, erosjon,
fistel, inkontinens, hematuri, infeksjon
hematom (kirurgisk)
leversvikt
hypersensitivitet (alvorlig allergisk reaksjon og/eller anafylaktisk reaksjon) overfor
røntgenkontrastvæske, platehemmende behandling, materialer i enheten, inkludert
polytetrafluoretylen (PTFE), polyetylenglykol (PEG)-baserte polymerer,
kontrastmidler, fluorinert etylenpropylen (FEP), titan, nikkel, platina eller iridium
innføringskomplikasjoner og andre vaskulære komplikasjoner på tilgangsstedet som
infeksjon, disseksjon, transitorisk feber, blødning, smerter, forsinket heling,
abscessdannelse, hematom, dehiscens, serom, cellulitt, nerveskade, nevropati,
nevralgi, vasovagal respons, pseudoaneurisme, anastomotisk falskt aneurisme,
arteriovenøs fistel
impotens, seksuell dysfunksjon
feil plassering av stentgraft
ufullstendig utplassering av stentgraft
problemer med innsetting og fjerning
lymfekomplikasjoner og etterfølgende problemer som lymfevæske, lymfefistel
multiorgansvikt
neoplasme
konvertering til åpen kirurgi
operativ og postoperativ blødning, koagulopati
paralyse (midlertidig eller permanent) som paraplegi, monoplegi, parese, iskemi i
ryggraden, hemiplegi, inkontinens for urin eller avføring
perikarditt
pneumotoraks
polymerlekkasje med hypersensitivitetsreaksjon
mulig infeksjon – urinveier, systemisk eller lokalisert (tilgangssted), endograft
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•
•
•

okklusjon/stenose av protese
pseudoaneurisme
pulmonale/respiratoriske hendelser og etterfølgende problemer som
pulmonalinsuffisiens, lungebetennelse, nedsatt respirasjon eller respirasjonssvikt,
lungeødem, lungeembolisme, atelektase, pleuravæske
•
stråleskade, sen malignitet
•
nyresvikt/nyreinsuffisiens
•
sepsis
•
serom
•
sjokk
•
nevrologiske spinalforstyrrelser
•
stenose/okklusjon av naturlig kar
•
kirurgisk konvertering til åpen reparasjon
vaskulær spasme eller vaskulær skade/traume, inkludert skade på blodkar og omgivende
vev, aterosklerotisk sår, kardisseksjon, perforering, plakkdisseksjon, stenose,
pseudoaneurisme, karokklusjon, embolisering, iskemi, tap av vev, tap av ekstremitet,
koldbrannssykdom, forverret eller ny halting, ødem, fistel, blødning, ruptur, dødsfall
• sår eller komplikasjoner på tilgangssted
For informasjon om de spesifikke bivirkningene som forekom i den kliniske studien, se del
6.2.7 nedenfor.

5.2. Rapportering av hendelser
Alle hendelser, inkludert eventuelle bivirkninger, skal rapporteres til Endologix umiddelbart.
For å rapportere en hendelse, kan du kontakte din lokale representant og/eller Endologix
på (707) 543-8800.

6.Sammendrag av klinisk informasjon
6.1 Klinisk studie av Alto™ abdominalt stentgraftsystem (referanse-ID for
ClinicalTrials.gov: NCT02949297).
Hovedmålet med den amerikanske pivotale studien av Alto™ abdominalt stentgraftsystem
var å evaluere sikkerheten og effekten av Alto™ abdominalt stentgraftsystem i
behandlingen av pasienter med abdominalt aortaaneurisme (AAA). Studien var en
prospektiv, ikke-randomisert, klinisk multisenter-evaluering med løpende påmelding. Totalt
75 personer ble påmeldt på 13 steder i USA.
6.1.1 Endepunkt
Det primære endepunktet var definert som vellykket aneurismebehandling, et sammensatt
endepunkt definert som følger:
•
teknisk suksess,
•
frihet fra type I- og III-endolekkasje ved 12 måneder, skulle vurderes av et uavhengig
kjernelab,
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frihet fra stentgraft-migrasjon > 10 mm ved 12 måneder (sammenlignet med
1 måneds baseline), skulle vurderes av et uavhengig kjernelab,
frihet fra AAA-forstørrelse > 5 mm ved 12 måneder (sammenlignet med 1 måneds
baseline),
frihet fra AAA-ruptur opp til 12 måneder,
frihet fra konvertering til åpen reparasjon opp til 12 måneder,
frihet fra stenose eller okklusjon av stentgraft eller knekk på stentgraft som krever ny
intervensjon opp til 12 måneder,
frihet fra tromboembolisk hendelse som kan være forårsaket av stentgraftet og som
krever ny intervensjon opp til 12 måneder, og
frihet fra stentfraktur som krever ny intervensjon opp til 12 måneder.

Teknisk suksess var et endepunkt sammensatt av alle følgende elementer:
•

vellykket innføring, definert som evne til å føre inn implantatet til det tiltenkte stedet
uten behov for uforutsett korrigerende intervensjon knyttet til innføringen, ved hjelp av
en tilleggsenhet utenfor Alto™ abdominalt stentgraftsystem,
•
vellykket og nøyaktig utplassering, definert som:
o
utplassering av det endovaskulære stentgraftet på det planlagte stedet,
o
åpenhet i det endovaskulære stentgraftet, fravær av deformasjoner i enheten
(f.eks. knekk, eversjon av stent, feil eller unøyaktig utplassering) som krever
ikke-planlagt plassering av en ekstra enhet inne i det endovaskulære
stentgraftet, og
o
vellykket uttrekking av innføringssystemet uten behov for uforutsett
korrigerende intervensjon knyttet til uttrekkingen.
Det primære endepunktet ble definert som behandlingssuksess ved 1 år i forhold til et
ytelsesmål på 80 %, som representerer en klassisk 1 års ytelsesterskel for EVAR-enheter.
De primære effekthypotesene ble definert som:
•
H0: π ≤ 80 %
•
H1: π > 80 %, der π var den forventede behandlingssuksessraten ved 12 måneder
hos pasienter behandlet med Alto™-enheten. Det primære endepunktet for effekt vil
være oppfylt hvis den nedre grensen for ensidig 95 % konfidensintervall for π er
større enn 80 %.
6.1.2 Utvalgsstørrelse
Studiens utvalgsstørrelse ble beregnet basert på det primære endepunktet for
behandlingssuksess ved 12 måneder. Det ble estimert at 60 deltakere med evaluerbare
data ved 1 år ville gi en statistisk styrke på 80 % for å teste den primære hypotesen
(estimert behandlingssuksess på 92,8 % ved 12 måneder) ved det ensidige nivået på
0,05. Det ble antisipert en frafallsrate på 20 % opp til 12 måneder, noe som førte til en
utvalgsstørrelse på 75 deltakere for studien. Det primære endepunktet ved ett år ble
beregnet ut fra 61 evaluerbare personer.
6.1.3 Ytterligere vurderinger
Ytterligere vurderinger inkluderte følgende:
•
Type I-endolekkasje, skulle vurderes av et uavhengig kjernelab
•
Type III-endolekkasje, skulle vurderes av et uavhengig kjernelab
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Stentgraft-migrasjon > 10 mm (sammenlignet med 1 måneds baseline), skulle
vurderes av et uavhengig kjernelab
AAA-forstørrelse > 5 mm (sammenlignet med 1 måneds baseline)
Tap av åpenhet
Stentfraktur, skulle vurderes av et uavhengig kjernelab
AAA-ruptur
Konvertering til åpen reparasjon
Sekundære intervensjoner
AAA-relatert dødelighet
Bivirkninger, uavhengig av alvorlighetsgrad eller årsak, inkludert:
o Alvorlige bivirkninger
o Større bivirkninger (MAE)
o Prosedyrerelaterte bivirkninger
o Enhetsrelaterte bivirkninger

Et eksternt uavhengig kjernelab ble brukt til å evaluere CT- og røntgenbilder fra utskrivning
(kun røntgen) opp til 1 års oppfølging (CT og røntgen). De vurderte følgende hendelser:
aneurismeforstørrelse, endolekkasjer, stentfraktur, migrasjon av stentgraft og andre
stentgraftrelaterte funn (knekk og kompresjon av stentgraft) samt angiografi-undersøkelser
på forespørsel.
En komité for kliniske hendelser (Clinical Events Committee – CEC) ble brukt til å
gjennomgå og vurdere alle enhetsrelaterte bivirkninger og alle alvorlige bivirkninger,
uavhengig av om de var relatert til enheten eller ikke. CEC bestemte også hvilke
bivirkninger som skulle betraktes som større bivirkninger (Major Adverse Events – MAE)
ved evaluering av det primære (30 dager) og det sekundære (1 år) endepunktet for
sikkerhet. Komiteen besto av tre leger som representerte flere spesialiteter som var kjent
med reparasjon av abdominale aortaaneurismer. CEC leverte evalueringen til
overvåkingsutvalget for datasikkerhet (Data Safety Monitoring Board – DSMB).
DSMB-utvalget ble brukt til å gjennomgå sikkerheten og fremdriften til den kliniske studien,
og var ansvarlig for å gjennomgå dataene knyttet til enheten og deltakerne. DSMB ga
uavhengige anbefalinger til sponsoren basert på gjennomgangen av dataene og
informasjon fra CEC.

6.1.4 Pasientscreening og påmelding
Pasientscreeningprosessen fulgte disse trinnene:
1. Studiestedet godkjente personen i henhold til deres samtykkeprosess.
2. Studiestedet oversendte personens CT til Endologix.
3. Etter mottakelse ble CT-ene gjennomgått av Endologix Imaging Services. Imaging
Services evaluerte personens anatomiske mål i forhold til inklusjons- og
eksklusjonskriteriene, og også den generelle egnetheten for EVAR. Hvis personen
ikke oppfylte anatomiske kriterier, ble personen ekskludert.
4. Hvis personen ble godkjent av Imaging Services, ble CT-en gjennomgått av et utvalg
for kasusgjennomgang (Case Review Board – CRB). CRB besto av to karkirurger.
Et kasus måtte gjennomgås av minst ett CRB-medlem. Utprøvere på studiestedene

22

mottok åpne invitasjoner til hvert CRB-møte, og sammendrag av CT-gjennomganger
ble distribuert til utprøverne. CRB gjennomgikk personenes screeningfilmer for
generell vaskulær egnethet, som overdreven halstrombe og fravær av proksimal
aortahals.
5. Hvis både CRB og Imaging Services godkjente personen, fikk studiestedet tillatelse til
å inkludere personen i studien.
Totalt 140 personer ble screenet for studieinklusjon, hvorav 75 personer ble inkludert og
65 personer ble ekskludert fra studien. De 65 ekskluderte personene ble avvist av enten:
Imaging Services, CRB eller utprøvere på studiestedet. Tjuefem personer ble ekskludert
av Imaging Services (basert på en kvantitativ anatomisk vurdering av CT-en). De vanligste
årsakene til at Imaging Services ekskluderte personer fra studien, var at de ikke oppfylte
kriteriene for juxtarenal aortahalsangulering på ≤ 60º, åpne bekkenarterier eller femorale
arterier som tillater endovaskulær tilgang med Alto™ abdominalt stentgraftsystem, og
proksimal aortalandingssone med en indre veggdiameter på minimum 16 mm og
maksimum 30 mm ved 7 mm under arteria renalis inferior. Nitten personer ble ekskludert
av CRB. De vanligste årsakene til at disse pasientene ble ekskludert, var: juxtarenalt AAA,
stor trombe i forseglingssonen, smal naturlig bifurkasjon (<18 mm) og for liten størrelse på
aneurismet. Personer kunne bli ekskludert av utprøverne på studiestedene på ethvert
tidspunkt i studien. Tjueto personer ble ekskludert av utprøverne på studiestedene.
De vanligste årsakene inkluderte: Utøverens beslutning i forhold til personens anatomi,
personens muligheter for oppfølging og personens tilbaketrekking av samtykket. Det var
fire personer som utprøverne vurderte som ikke-egnede kandidater for studien av
anatomiske årsaker: en person hadde behov for okklusjon av intern bekkenarterie for et
aneurisme i arteria iliaca communis og personen nektet embolisering av arteria iliaca
interna med coils; en person hadde behov for embolisering av sekken som følge av at
store lumbalarterier ble observert på preoperativt CT; preop CT-skanning hos en person
indikerte at øvre høyre nyrearterie var dominant, men på angiografi hadde høyre nyre lik
forsyning fra øvre og nedre høyre nyrearterie og det ble derfor vurdert en alternativ AAAenhet; og legen fastslo at en person hadde dårlige oppfølgingsmuligheter.
6.1.4.1 Pasienter
Pasienter som deltok i denne studien hadde et infrarenalt aortaaneurisme som oppfylte
følgende anatomiske egenskaper:
•
•
•
•
•
•

Åpne bekkenarterier eller femorale arterier som tillot endovaskulær tilgang med
Alto™ abdominalt stentgraftsystem.
Proksimal aortalandingssone med en indre veggdiameter på minimum 16 mm og
maksimum 30 mm ved 7 mm under arteria renalis inferior.
Tilstrekkelig distal bekkenlandingssone med en indre veggdiameter på minimum 8 mm
og maksimum 25 mm.
Tilstrekkelig distal bekkenlandingssone med en lengde på minimum 10 mm. Den
resulterende reparasjonen skulle ha opprettholdt åpenhet i minst én intern bekkenarterie.
Den målte avstanden fra den mest distale nyrearterien til den øverste arteria iliaca
interna var på minst 125 mm.
Juxtarenal aortahalsangulering < 60º hvis proksimal hals var ≥ 7 mm, og ≤ 45 grader
hvis proksimal hals var < 7 mm.

23

Pasienter ble ekskludert fra studien hvis de oppfylte følgende anatomiske eller fysiologiske
egenskaper:
•
signifikant trombe > 8 mm i tykkelse; på et hvilket som helst punkt langs
aortaomkretsen på nivå 7 mm under arteria renalis inferior
•
diameter på aortabifurkasjon som, etter legens vurdering, ville kompromittere
strømmen gjennom bekkenforgreiningene
•
dissekerende aneurisme
•
akutt rupturert aneurisme
•
kjent torakalt aortaaneurisme eller disseksjon
•
historie med bindevevssykdom (f.eks. Marfans eller Ehlers-Danlos' syndrom)
•
historie med blødningssykdommer eller nekter blodoverføringer
•
dialyseavhengig nyresvikt eller baseline serum kreatininnivå >2,0 mg/dl
•
kjent hypersensitivitet eller kontraindikasjon for antikoagulasjons- eller kontrastmidler
som ikke kunne kontrolleres med forbehandling
•
kjent allergi eller intoleranse for polytetrafluoroetylen (PTFE), PEG-baserte
polymerer, fluorinert etylenpropylen (FEP) eller nitinol/ nikkel
•
•

begrenset forventet levetid på under 1 år
andre medisinske, sosiale eller psykologiske forhold som, etter utprøverens
vurdering, ekskluderte dem fra å gjennomgå prosedyrer og evalueringer knyttet til
forbehandling, nødvendig behandling og etterbehandling
All pasienter som deltok i denne studien, oppfylte disse seleksjonskriteriene basert på en
klinisk vurdering utført av utprøveren, og CT-gjennomganger av de anatomiske kriteriene utført
av Endologix Imaging Services, med ytterligere relevant informasjon fra Case Review Board.

6.2 Studieresultater
6.2.1 Deltakernes etterlevelse og oppfølging
Ett hundre prosent (100 %) av de kvalifiserte deltakerne fullførte 1 måneds oppfølgingen
(75/75) og 6 måneders oppfølgingen (72/72). Ved 1 år var oppmøteraten 98,5 % (67/68)
for kvalifiserte deltakere.
89,7 % (61/75) til 94,1 % (64/75) (avhengig av den vurderte målingen) av deltakerne
hadde tilstrekkelig avbildning ved 1 år, som vurdert av det eksterne kjernelabet.
To deltakere trakk seg før 6-månedersoppfølgingen, men etter 1-månedsoppfølgingen,
1 deltaker trakk seg før 1-årsoppfølgingen, men etter 6-månedersoppfølgingen, 1 deltaker
døde før 6-månedersoppfølgingen, men etter 1-månedsoppfølgingen, 2 deltakere døde før
1-årsoppfølgingen, men etter 6-månedersoppfølgingen, og 1 konvertering ble rapportert
før 1-årsoppfølgingen, men etter 6-månedersoppfølgingen. Det var ingen konverteringer
som resulterte i perioperativt dødsfall. Én deltaker gikk tapt for oppfølging etter
besøksvinduet for 1 års oppfølgingen. Detaljert informasjon om deltakernes etterlevelse og
oppfølging vises i tabell 3. Tallene i tabell 3 og i de etterfølgende delene representerer de
deltakerne som hadde data tilgjengelig for å vurdere de relevante parametrene.
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Tabell 3: Etterlevelse for deltakere og avbildning opp til 12 måneders oppfølgingsbesøk (Alto™ behandlingsgruppe)
Avbildningsetterlevelse
CT

Røntgen
Tilstrekkelig
avbildning for å
vurdere parameter
n (% av kvalifiserte)

Forfalt (forbi) †

Uteblitt besøk‡

I vindu, oppfølging
venter¥

Ennå ikke satt opp
til neste besøk€

Utført av
studiested@

Gjennomgått av
kjernelab#

Økt størrelse (per
kjernelab)

Endolekkasje (per
kjernelab)

Migrasjon (per
kjernelab)

Åpenhet (per
studiested)

Gjennomgått av
kjernelab

Fraktur

Annet stentfunn

LTF eller WD

Død

Konvertering

Konvertering + død

Operativ

75

75

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

68 (90,7
%)

68 (90,7 %)

68 (90,7
%)

0

0

0

0

1 måned

75

75 (100,0
%)

0

0

0

0

74 (98,7
%)

74 (100,0
%)

74 (98,7 %)

73 (97,3
%)

74 (98,7
%)

74 (98,7
%)

70 (93,3
%)

70 (93,3 %)

70 (93,3
%)

2

1

0

0

6 måneder

72

72 (100,0
%)

0

0

0

0

72 (100,0
%)

72 (100,0
%)

72 (100,0
%)

70 (97,2
%)

72 (100,0
%)

72 (100,0
%)

69 (95,8
%)

69 (95,8 %)

69 (95,8
%)

1

2

1

0

1 år

68

67 (98,5 %)

1**

0

0

0

63 (92,6
%)

65 (103,2
%)$

64 (94,1 %)

61 (89,7
%)

64 (94,1
%)

64 (94,1
%)

61 (89,7
%)

61
(89,7 %)

61 (89,7
%)

0

0

0

0

Besøk

Deltakere med
oppfølging

Hendelser som oppsto
før neste intervall

Kvalifisert for
oppfølging*

Tilstrekkelig avbildning for
å vurdere parameter
n (% av kvalifiserte) §

* Kvalifisert for oppfølging = deltakere med oppfølging + forfalt + uteblitt besøk. Inkluderer ikke dem som venter på oppfølging, som ennå ikke er satt opp til neste besøk, tidligere dødsfall,
konverteringer og dem som er tapt for oppfølging (LTF) eller har trukket seg (WD).
† Deltakere uten et oppfølgingsbesøk, men som ennå ikke er i neste vindu
† Deltakere uten et oppfølgingsbesøk og som er i neste vindu
¥ Deltakere som er i vinduet, men data er ikke tilgjengelige ennå
€ Deltakere som ikke er i vinduet ennå
§ Disse tallene gjenspeiler antall deltakere med tilstrekkelig avbildning, som bestemt av kjernelab.
** Denne ene deltakeren ble klassifisert som forfalt fordi personen avsluttet studien på postoperativ dag 455 og var derfor registrert som deltaker i hele oppfølgingsperioden på 1 år. Ettersom
det ikke var noen oppfølgingsvinduer tilgjengelig ut over ett år, er statusen ikke klassifisert som et uteblitt besøk.
@
Innenfor hvert besøksvindu bruker «Utført av studiested» og 4 variabler under «Tilstrekkelig avbildning» alle antallet «Kvalifiserte» deltakere som nevner. Iblant kan antall deltakere med
tilstrekkelig avbildning for en bestemt variabel være høyere eller lavere enn frekvensen for «Utført på studiested», ettersom sistnevnte kun telte bilder av den påkrevde typen (kontrast-CT
eller ikke-kontrast-CT + dobbel ultralyd). For eksempel når et studiested ikke kan ta et CT, men fortsatt kan utføre en ultralyd. Dette ble ikke betraktet som et kvalifisert avbildningsbesøk for
studiestedet og ble derfor ikke tatt med i kolonnen «Utført av studiested». Det kan likevel fortsatt være tilstrekkelig informasjon for spesifikke variabler som sekkstørrelse, så bildet ble tatt
med i de kolonnene der evaluerbar informasjon ble samlet.
#
Kolonnen «Gjennomgått av kjernelab» representerer antall CT-er/US gjennomgått av kjernelaben, og bruker antall tilstrekkelige bilder i kolonnen «Utført av studiested» som nevner. Iblant
gjennomgikk kjernelaben flere bilder enn de samsvarende bildene som ble innhentet av studiestedet.
$
Én deltaker ble registrert å ha kun en ultralyd og ingen CT ved 1 år (kjernelaben gjennomgikk ultralyden). En annen deltaker hadde ikke et kontrast-CT tatt av studiestedet i datasettet, men
kjernelaben evaluerte et ikke-kontrast-CT. Prosentandelen var større enn 100 % for 1 års besøket fordi to deltakere ikke hadde den påkrevde avbildningstypen, men ble tatt med under
«Gjennomgått av kjernelab».
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6.2.2 Studiedemografi
Baseline-data knyttet til deltakernes demografi er oppsummert i tabell 4. De fleste
deltakerne i studien var menn 93 % (70/75) og eldre (gjennomsnittsalder: 73 år). Med
hensyn til rase/etnisitet var 77 % (58/75) av deltakerne Hvit / ikke hispano eller latino,
15 % (11/75) var Ukjent / ikke hispano eller latino, 1 % (1/75) var Hvit / hispano eller
latino, og 1 % (1/75) var Svart eller afrikansk-amerikaner / ikke hispano eller latino.
Tabell 4: Deltakerdemografi
Statistisk

Alto™
behandlingsgruppe

N

75

Gjennomsnitt ± std

73 ± 7

Gjennomsnitt ± std

30 ± 7

Mann

% (n/N)

93 % (70/75)

Kvinne

% (n/N)

7 % (5/75)

Hvit / ikke hispano eller latino

% (n/N)

77 % (58/75)

Hvit / hispano eller latino

% (n/N)

1 % (1/75)

Svart eller afrikansk-amerikaner /
ikke hispano eller latino

% (n/N)

1 % (1/75)

Ukjent / ikke hispano eller latino

% (n/N)

15 % (11/75)

Ukjent / hispano eller latino

% (n/N)

1 % (1/75)

Ukjent / ukjent

% (n/N)

4 % (3/75)

Variabel

Alder (år)
Beregnet kroppsmasseindeks (BMI),
Kjønn

Rase/etnisitet

(kg/m2)
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6.2.3 Medisinsk historie – baseline
Baseline-data for medisinsk historie er oppsummert i tabell 5. Deltakerne hadde typiske
komorbidititer observert hos AAA-pasienter, hvorav de mest utbredte var hypertensjon
83 % (62/75), hyperlipidemi 76 % (57/75) og røykehistorie 75 % (56/75). Deltakerne ble
risikoklassifisert ved bruk av kriteriene fra American Society of Anesthesiology (ASA),
og de fleste ble kategorisert som ASA klasse III og IV, 93 % (70/75).
Tabell 5: Deltakernes medisinske historie
Alto™ behandlingsgruppe
% (n/N)

Variabel
ASA-klassifisering

1/2

5 (7 %)

3/4

70 (93 %)

Kardiovaskulær historie

72/75 (96 %)

Koronarsykdom

35/75 (47 %)

Klaffesykdom

11/75 (15 %)

Angina pectoris eller ubehag i brystet

5/75 (7 %)

Kardiomyopati

3/75 (4 %)

Kongestiv hjertesvikt

6/75 (8 %)

Myokardinfarkt

11/75 (15 %)

Arytmi

17/75 (23 %)

Hypertensjon

62/75 (83 %)

Hypotensjon

0 (0 %)

Hyperlipidemi

57/75 (76 %)

Historie med perifer vaskulær sykdom, slag og aneurisme
Perifer vaskulær sykdom

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

Carotissykdom

6/75 (8 %)

Transitorisk iskemisk anfall (TIA)

4/75 (5 %)

Slag

0 (0 %)

Familiehistorie med aneurismer

9/75 (12 %)

Lungehistorie

71/75 (95 %)

Bruk av tobakk (nå)

15/75 (20 %)

Bruk av tobakk (tidligere)

56/75 (75 %)

KOLS

27/75 (36 %)

Gastrointestinal, genito-urologisk, reproduktiv historie
Nyreinsuffisiens

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

Endokrin

31/75 (41 %)

Diabetes (type II)

22/75 (29 %)

Hematologisk

9/75 (12 %)
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Alto™ behandlingsgruppe
% (n/N)

Variabel
Anemi

5/75 (7 %)

Psykososialt

11/75 (15 %)

Depresjon

7/75 (9 %)

Alkohol

3/75 (4 %)

Annen signifikant medisinsk historie

26/75 (35 %)

6.2.4 Vaskulære egenskaper – baseline
Baseline-data ble utelukkende rapportert av Imaging Services. Tabell 6 inneholder de
vaskulære baseline-egenskapene til studiepopulasjonen.
Alle deltakerne som var med i denne studien, oppfylte inklusjonskriteriene basert på CTmålinger utført av Imaging Services. Gjennomsnittlig AAA-diameter var 51,7 mm, med
en gjennomsnittlig proksimal halslengde på 27,9 mm. Diameter på iliaca externa målte
8,2 ± 1,7 mm på venstre side, og 8,1 ± 1,5 mm på høyre side.
Tabell 6: Vaskulære egenskaper
Variabel

N

Alto™
behandlingsgruppe*

75

23,1 ± 18,7

Min (mm)

75

25,0 ± 2,3

Maks (mm)

75

26,6 ± 2,4

Gjennomsnitt (mm)

75

25,9 ± 2,3

Min (mm)

75

21,8 ± 2,5

Maks (mm)

75

23,2 ± 2,6

Gjennomsnitt (mm)

75

22,5 ± 2,5

Min (mm)

75

21,8 ± 2,3

Maks (mm)

75

23,0 ± 2,7

Gjennomsnitt (mm)

75

22,4 ± 2,4

75

0,0 ± 7,2

Min (mm)

75

21,8 ± 2,5

Maks (mm)

75

23,4 ± 2,8

Gjennomsnitt (mm)

75

22,6 ± 2,5

Statistisk

Juxtarenal vinkel (°)

Aortadiameter inferior renalis-35 mm

1

Aortadiameter inferior renalis (eller tiltenkt posisjon)

Aortadiameter inferior renalis + 7 mm

Endring fra inferior renalis til inferior renalis+7 (%)

Aortadiameter inferior renalis + 10 mm

Maks. sekkdiameter (mm)

75

51,7 ± 6,6

mm#

4

5%

≥40, <50 mm

23

31 %

≥50, <60 mm

40

53 %

≥60 mm

8

11 %

74

20,1 ± 5,1

<40

Naturlig bifurkasjon

Min (mm)
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Statistisk

N

Alto™
behandlingsgruppe*

Maks (mm)

74

26,2 ± 6,7

Tverrmål for tilstøtende normalt aortasegment (mm)

27

22,7 ± 4,1

Halslengde (mm)

75

27,9 ± 13,7

75

182,5 ± 24,7

75

181,2 ± 21,0

75

110,9 ± 13,1

Min (mm)

75

15,8 ± 3,8

Maks (mm)

75

17,1 ± 4,0

Gjennomsnitt (mm)

75

16,5 ± 3,9

Min (mm)

75

7,6 ± 1,6

Maks (mm)

75

8,7 ± 1,6

Gjennomsnitt (mm)

75

8,1 ± 1,5

Min (mm)

75

15,1 ± 3,0

Maks (mm)

75

16,4 ± 3,3

Gjennomsnitt (mm)

75

15,8 ± 3,1

Min (mm)

75

7,6 ± 1,9

Maks (mm)

75

8,7 ± 1,6

Gjennomsnitt (mm)

75

8,2 ± 1,7

Landingssone, venstre distal iliaca (mm)

75

49,1 ± 18,7

Landingssone, høyre distal iliaca (mm)

75

50,1 ± 20,7

SIR-forkalkningsgrad2

Forkalkning 0 % av omkrets

14

19 %

Forkalkning <25 % av omkrets

49

65 %

Forkalkning 25–50 % av omkrets

11

15 %

Forkalkning >50 % av omkrets

1

1%

Trombe 0 % av omkrets

27

36 %

Trombe <25 % av omkrets

16

21 %

Trombe 25–50 % av omkrets

18

24 %

Trombe >50 % av omkrets

14

19 %

Variabel

Avstand fra den mest distale nyrearterien til øverste venstre
arteria iliaca interna (mm)
Avstand fra den mest distale nyrearterien til øverste høyre
arteria iliaca interna (mm)
Inferior renalis til aortabifurkasjon (mm)

Diameter på høyre distal iliaca

Diameter på høyre iliaca externa

Diameter på venstre distal iliaca

Diameter på venstre iliaca externa

SIR-trombegrad2

*Resultater

er presentert som gjennomsnitt ± SD (min, maks) [med] eller % av totale svar.
4 pasienter som var med hadde AAA-diameter <40 mm. Alle disse fire pasientene deltok under Rev A (under
Rev A var dette ikke et brudd på inklusjons-/eksklusjonskriterier). Etter at denne protokollen ble endret under
Revisjon B, var det ikke mulig for personer med AAA-diameter <40 mm å delta i studien. Ingen andre personer med
AAA-diameter <40 mm deltok i studien etter at det korrigerende memoet ble distribuert.
1 Data gitt av avbildning på studiested
2 Forkalknings- og trombeskår for proksimal hals: Mengde kalsium og/eller trombe til stede i tverrsnittarealet på
målposisjonen for forseglingsringen (IR+4 til IR+10).
#
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6.2.5 Enheter implantert/brukt
Totalt 75 aortahoveddeler,155 bekkenforgreininger og 7 bekkenforlengelser ble
implantert hos 75 deltakere under den innledende implantasjonsprosedyren.
Designet på denne enheten krever implantasjon av minst én aortahoveddel og to
bekkenforgreininger. Ytterligere bekkenforgreininger og bekkenforlengelser kan brukes
for å utvide lengden på enheten, der det er indisert. Fire personer hadde bilaterale
forgreiningsforlengelser. Fire personer hadde unilaterale forgreiningsforlengelser
(tre på venstre side og én på høyre). Sju bekkenforlengelser ble brukt,
og 5 bekkenforgreininger ble brukt som forlengelser. Én person hadde en
ballongekspanderbar stent som ble implantert på dag 48 for å behandle en type
IA-endolekkasje.
Et sammendrag av implanterte Alto™-komponenter vises i tabell 7. Det totale antallet
Alto™-enheter som ble implantert hos hver person etter diameter vises i tabell 8.
Tabell 7: Sammendrag av implementerte Alto™-komponenter
Alto™-komponenter
Alto™ behandlingsgruppe % (n/N)
Aortahoveddel

100 % (75/75)

Ipsilateral forgreining

100 % (75/75)

Kontralateral forgreining

100 % (75/75)

Bekkenforlengelse

9,3 % (7/75)

Ipsi/kontra-forgreining brukt som forlengelse

7,0 % (5/75)

Tre deltakere fikk emboliserings-coils under indeksprosedyren: To deltakere fikk coils
plassert i de venstre aksessoriske nyrearteriene, og én deltaker fikk coils plassert i iliaca
interna/intern bekkenarterie. Én selvekspanderende stent ble plassert i iliaca externa
som følge av stenose og disseksjon.
Fordeling av brukte enheter etter størrelse vises i tabell 8 nedenfor.
75 aortahoveddeler, 155 bekkeforgreininger og 7 bekkenforlengelser ble implantert.
Tabell 8: Fordeling av implanterte enhetsstørrelser
Enhetstype

Diameter
(mm)

Alto™ behandlingsgruppe
% (n⁄N)

Aortahoveddel
N=75

20

0,0 % (0/75)

23

18,7 % (14/75)

26

45,3 % (34/75)

29

29,3 % (22/75)

34

6,7 % (5/75)

10

1,3 % (2/155)

12

9,7 % (15/155)

14

14,2 % (22/155)

Bekkenforgreining
N=155*
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Enhetstype

Diameter
(mm)

Alto™ behandlingsgruppe
% (n⁄N)

16

26,5 % (41/155)

18

21,3 % (33/155)

22

18,7 % (29/155)

28

8,4 % (13/155)

10

0,0 % (0/7)

12

0,0 % (0/7)

14

0,0 % (0/7)

16

14,3 % (1/7)

18

57,1 % (4/7)

22

14,3 % (1/7)

28

14,3 % (1/7)

Bekkenforlengelse
N=7

* Fem bekkenforgreininger ble brukt som forlengelser.

Aortahoveddelen i Alto™ abdominalt stentgraftsystem var 80 mm lang,
bekkenforgreiningene var tilgjengelige i 5 lengder (80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm
og 160 mm) og bekkenforlengelsene var 45 mm lange, som angitt i del 9 (Levering).

6.2.6 Informasjon om akutt prosedyre
Følgende sekundære kliniske nytte-endepunkter ble samlet inn, og vises i Tabell 9.
Bilateral perkutan tilgang ble utført hos 90,7 % (68/75) av deltakerne, og 33,3 % (25/75) av
deltakerne hadde ikke behov for generell anestesi. Den endovaskulære prosedyren varte i
gjennomsnitt 90 minutter med minimalt blodtap (gjennomsnitt: 52,5 ml), og krevde et kort
sykehusopphold (gjennomsnitt: 1,3 dager). 26,7 % av deltakerne (20/75) ble lagt inn på
intensivavdeling. Deltakerne som ble lagt inn på intensivavdeling var der gjennomsnittlig i
0,9 dager. Gjennomsnittlig fluoroskopitid var 20 minutter. Teknisk suksess (vellykket
innføring av enhet, utplassering og uttrekking) ble oppnådd i 100 % av tilfellene.
Tabell 9: Prosedyreinformasjon

Statistisk*

Alto™ behandlingsgruppe

N

75

Median

90

Min, maks

41, 241

< 90 min

% (n/N)

49,3 % (37/75)

≥ 90 min, < 150 min

% (n/N)

44,0 % (33/75)

≥ 150 min, < 210 min

% (n/N)

5,3 % (4/75)

≥ 210 min

% (n/N)

1,3 % (1/75)

N

72

Median

52,5

Variabel
Total prosedyretid (min)

Estimert blodtap under prosedyre (ml)
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Statistisk*

Alto™ behandlingsgruppe

Min, maks

10, 1000

N

75

Median

1,3

Min, maks

0,2, 20,2

N

20

Median

0,9

Min, maks

0,6, 1,3

N

75

Generell

% (n/N)

66,7 % (50/75)

Regional

% (n/N)

1,3 % (1/75)

Lokal med våken sedasjon

% (n/N)

32,0 % (24/75)

N

50

Median

147

Min, maks

86, 316

< 90 min

% (n/N)

2,0 % (1/50)

≥ 90 min, < 150 min

% (n/N)

50,0 % (25/50)

≥ 150 min, < 210 min

% (n/N)

28,0 % (14/50)

≥ 210 min

% (n/N)

20,0 % (10/50)

Statistisk*

Alto™ behandlingsgruppe

N

75

Median

20

Min, maks

6,46

< 10 min

% (n/N)

6,7 % (5/75)

≥ 10 min, < 20 min

% (n/N)

42,7 % (32/75)

≥ 20 min, < 30 min

% (n/N)

28,0 % (21/75)

≥ 30 min

% (n/N)

22,7 % (17/75)

N

75

Perkutant

% (n/N)

94,7 % (71/75)

Blottlegging

% (n/N)

5,3 % (4/75)

% (n/N)

100 % (75/75)

Variabel
Lengde på sykehusopphold (dager)

Lengde på opphold på intensivavdeling (blant
personer som var på intensivavdeling, i dager)

Anestesitype

Total anestesitid (min)

Variabel
Fluoroskopitid (min)

Tilgang for aortahoveddel

Teknisk

suksess@

* Resultater er presentert som median (min, maks), eller som % av totale svar.
@
Teknisk suksess er definert som:
•
•

Vellykket innføring, definert som evne til å føre inn implantatet til det tiltenkte stedet uten behov for uforutsett korrigerende
intervensjon knyttet til innføringen, ved hjelp av en tilleggsenhet utenfor Alto™ abdominalt stentgraftsystem.
Vellykket og nøyaktig utplassering, definert som:
o
utplassering av det endovaskulære stentgraftet på det planlagte stedet
o

•

åpenhet i det endovaskulære stentgraftet, fravær av deformasjoner i enheten (f.eks. knekk, eversjon av stent, feil eller
unøyaktig utplassering) som krever ikke-planlagt plassering av en ekstra enhet inne i det endovaskulære stentgraftet

vellykket uttrekking av innføringssystemet uten behov for uforutsett korrigerende intervensjon knyttet til uttrekkingen
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Én deltaker var på sykehuset i 20,2 dager. Denne deltakeren ble lagt inn på sykehus
én dag før planlagt AAA-reparasjon som følge av et fall. Deltakeren hadde noen
komplikasjoner på grunn av fallet, og ble værende på sykehuset. Deltakeren
gjennomgikk prosedyren på dag 15 i sykehusoppholdet. Deltakeren var en 73 år
gammel mann som hadde HTN, HLD, røykte, var kraftig overvektig, hadde diabetes,
perifer vaskulær sykdom og var klassifisert i ASA III, og som gjennomgikk en vellykket
implantasjon av Alto™-stentgraftsystemet i et 65,6 mm infrarenalt aortaaneurisme.
Under prosedyren hadde deltakeren et blodtap på 1 l som følge av tilgangsproblemer
som resulterte i kirurgisk blottlegging og overføring av 2 enheter PRBC. Til tross for
et vanskelig forløp før operasjonen, var det ingen etterfølgende postoperative
komplikasjoner, og deltakeren ble utskrevet på dag 5 etter operasjonen i god form.
Hendelsen ble vurdert som ikke-relatert til enheten av både studiestedet og CEC.
Deltakeren fullførte studieoppfølgingen og avsluttet studien etter å ha fullført 1 års
oppfølgingsbesøket.

6.2.7 Studieresultater: Sikkerhetsrelatert
6.2.7.1 Større bivirkninger (MAE) opp til 365 dager
Sekundære sikkerhetsendepunkter inkluderer større bivirkninger (MAE) og de
individuelle komponentene opp til 1 år. Insidensen av MAE opp til 365 dager (tabell 10)
hos deltakere behandlet med Alto™-enheten, var 10,7 % (8/75). Ingen deltakere hadde
mer enn én hendelse. Tre deltakere fikk tarmiskemi på henholdsvis postoperativ dag 1,
5 og 5. Alle tre tilfeller av tarmiskemi ble vurdert å være knyttet til prosedyren og ikke
til enheten. Ifølge CEC hadde to av deltakerne anatomiske faktorer som kan ha gjort at
de var predisponert for disse hendelsene. Én deltaker med tarmiskemi krevde ingen
behandling. Én deltaker hadde behov for en koloskopi og en diett i form av klar væske.
På én deltaker ble det forsøkt utført en SMA-angioplastikk (arteria mesenterica
superior), men den ble ikke fullført på grunn av vanskeligheter med passasjen av
katetre i nærheten av suprarenale stenttråder og funn av en 18 mm trykkgradient.
Deltakerens symptomer forsvant etter hvert. Alle tre deltakere med tarmiskemi fullførte
studien med suksess ved 1 år.
Det var én deltaker som hadde et blodtap under prosedyren på over 1000 ml på
postoperativ dag 0. Clinical Events Committee (CEC) vurderte dette til å være
prosedyrerelatert, og ikke relatert til enheten. Det ble rapportert tre dødsfall i studien.
Én deltaker døde på postoperativ dag 97 av ukjent årsak. Én deltaker døde på
postoperativ dag 225 som følge av lungekreft, og en annen deltaker døde på
postoperativ dag 248 som følge av komplikasjoner etter ekstremitetstraume. Alle tre
dødsfall ble vurdert til ikke å være prosedyre- eller enhetsrelatert. Én deltaker hadde et
myokardinfarkt (som ikke førte til dødsfall) på postoperativ dag 225. Denne hendelsen
ble vurdert til ikke å være relatert til enheten eller prosedyren. Deltakeren fullførte
studien. Det ble ikke rapportert noen tilfeller av paralyse, nyresvikt, respirasjonssvikt
eller slag.
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Tabell 10: MAE-rater opp til 365 dager
≤30 dager

31 dager–1 år

Totalt innenfor år 1

5,3 % (4/75)

5,3 % (4/75)

10,7 % (8/75)

0%

4,0 % (3/75)

4,0 % (3/75)

4,0 % (3/75)

0%

4,0 % (3/75)

Myokardinfarkt

0%

1,3 % (1/75)

1,3 % (1/75)

Paralyse (ekskl. paraparese)

0%

0%

0%

Nyresvikt (ekskl. nyreinsuffisiens)

0%

0%

0%

Respirasjonssvikt

0%

0%

0%

Slag (ekskl. TIA)

0%

0%

0%

1,3 % (1/75)

0%

1,3 % (1/75)

Større bivirkninger (MAE)
Deltakere med ≥1 MAE
Død
Tarmiskemi

Blodtap under prosedyre ≥ 1 000 cc

6.2.7.2 Dødelighet av alle årsaker opp til 365 dager
Tabell 11–12 inneholder resultatene for dødelighet av alle årsaker. Dødelighet av alle
årsaker opp til 365 dager etter behandling var 4,0 % (3/75). Alle de tre dødsfallene
forekom etter 30 dager etter prosedyre, på dag 97, 225 og 248. Dødsfallene skyldtes
ukjent årsak (dag 97), lungekreft (dag 225) og komplikasjoner etter ekstremitetstraume
(dag 248). Alle dødsfall ble vurdert av CEC til ikke å være relatert til enheten og
prosedyren. Frihet fra dødelighet av alle årsaker ble estimert til å være 100 % ved
30 dager, 98,7 % ved 180 dager og 95,9 % ved 365 dager. Det var ingen AAA-relaterte
dødsfall i studien opp til 365 dager.
Tabell 11: Dødelighet av alle årsaker opp til 365 dager
Variabel

≤30 dager

31–365 dager

0–365 dager

0%

4,0 % (3/75)

4,0 % (3/75)

Dødsfall (av alle årsaker)

Tabell 12: Frihet fra dødelighet av alle årsaker opp til 365 dager: Kaplan-Meier-estimat
Variabel
Behandling til 30 dager
31 til 180 dager
181 til 365 dager
Antall i faresone1

75

75

73

Antall hendelser2

0

1

2

Antall sensurert3

0

1
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100

98,7

95,9

0

1,3

2,3

Kaplan-Meier-estimat4
Standardfeil

1 Antall deltakere i faresonen ved intervallstart
2 Alle hendelser innenfor tidsintervallet
3 Deltakere sensureres på den aktuelle postoperative dagen basert på datoen for datakutt, etter å ha fullført studien, eller hvis
deltakeren trekker seg eller ikke kan følges opp
4 Estimat på slutten av tidsintervallet
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6.2.8 Studieresultater: Effekt
6.2.8.1 Behandlingssuksess
Det primære endepunktet oppfylte det forhåndsdefinerte ytelsesmålet på 80 %.
Suksessraten for aneurismebehandling opp til 1 år var 95,1 % (58/61) (tabell 13).
Et ensidig Clopper-Pearson 95 % konfidensintervall ble konstruert for
behandlingssuksessraten som ble registrert i studien. Den nedre grensen for dette
konfidensintervallet ble sammenlignet med ytelsesmålet for å evaluere nullhypotesen
om at den forventede behandlingssuksessraten var mindre enn eller lik 80 %.
Nullhypotesen ble avvist gitt den nedre grensen på 90 %, og dataene støttet således
den alternative hypotesen om at behandlingssuksessen var større enn 80 %.
Tabell 13: Primært endepunkt: Behandlingssuksess
Variabel
Behandlingssuksess

Alto™
Nedre ensidig 95 %
behandlingsgruppe
Ytelsesmål
konfidensgrense*
% (n⁄N)
95,1 % (58/61)

87,8 %

80 %

Studieendepunkt
MET

* Nøyaktig (Clopper-Pearson) konfidensintervall

Gitt at 14 av 75 deltakere deltok i studien, men manglet nødvendig informasjon for å
evaluere det primære endepunktet, ble det utført en post-hoc sensitivitetsanalyse for å
beregne Kaplan-Meier-estimatet av det primære endepunktet. Kaplan-Meier-estimatet
av det primære endepunktet viser 96,8 % frihet fra feil ved 1 år, noe som kan
sammenlignes med det forhåndsspesifiserte primære analysefunnet på 95,1 %.
Det primære endepunktet er en sammensetning av teknisk suksess for prosedyren,
og fravær av ruptur, konvertering, sekundære intervensjoner for stenose, okklusjon,
tromboembolisk hendelse, stentfraktur eller -knekk opp til 1 år, så vel som fravær
av avbildningsfunn ved 12 måneders avbildningsvinduet (sekkutvidelse >5 mm,
stentmigrasjon >10 mm opp til 1 år og type I- eller III-endolekkasjer). Tre deltakere
oppnådde ikke endepunktet definert nedenfor (tabell 14). Én deltaker hadde en
konvertering til åpen reparasjon på dag 273 etter implantasjon som følge av en
enhetsinfeksjon. En annen deltaker ble registrert å ha aneurismeekspansjon
(5,9 mm) i 1 års avbildningsvinduet. CEC vurderte det som sannsynlig at denne
aneurismeekspansjonen var forårsaket av en type II-endolekkasje. En annen deltaker
hadde en type IA-endolekkasje ved 30 dagers oppfølging, som ble korrigert med en
ballongekspanderbar stent på postoperativ dag 48. CEC vurderte denne hendelsen
til å være relatert til enheten. Deltakeren fullførte studien med suksess. Kaplan-Meierestimatet for type IA-endolekkasjer er drøftet separat.
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Tabell 14: Behandlingssuksess opp til 1 år
Utfall

Resultat

Komparator

(n=61)
Totalt antall deltakere med behandlingssuksess

58 (95,1 %)

Totalt antall deltakere med behandlingssvikt

3 (4,9 %)

Teknisk svikt under prosedyre

0 (0,0 %)

Aneurismeruptur

0 (0,0 %)

Konvertering til åpen reparasjon

1 (1,6 %)

Sekundære intervensjoner

0 (0,0 %)

Ekspansjon av aneurismesekk

1 (1,6 %)

Klinisk signifikant migrasjon

0 (0,0 %)

Type I-endolekkasje*

1 (1,6 %)

Type III-endolekkasje

0 (0,0 %)

80 %

*En deltaker hadde en type IA-endolekkasje ved 30 dagers oppfølging, og ble behandlet med en
ballongekspanderbar stent (sekundær intervensjon) på postoperativ dag 48.

6.2.8.2 Teknisk suksess
Teknisk suksess vises i tabell 15. Teknisk suksess ble oppnådd hos 100 % (75/75) av
pasientene, og det var ingen enhetsfeil (f.eks. polymerlekkasje) i noen tilfeller under
innføring som forhindret teknisk suksess.
Tabell 15: Endepunkt for effekt: Komponenten teknisk suksess
Teknisk suksess

100 % (75/75)

Vellykket innføring*

100 % (75/75)

Vellykket utplassering**

100 % (75/75)

Vellykket uttrekking#

100 % (75/75)

* Vellykket innføring, definert som evne til å føre inn implantatet til det tiltenkte stedet uten behov for
uforutsett korrigerende intervensjon knyttet til innføringen, ved hjelp av en tilleggsenhet utenfor Alto™
abdominalt stentgraftsystem.
**Vellykket og nøyaktig utplassering, definert som:
o utplassering av det endovaskulære stentgraftet på det planlagte stedet
o åpenhet i det endovaskulære stentgraftet, fravær av deformasjoner i enheten (f.eks. knekk,
eversjon av stent, feil eller unøyaktig utplassering) som krever ikke-planlagt plassering av en
ekstra enhet inne i det endovaskulære stentgraftet
# Vellykket uttrekking av innføringssystemet uten behov for uforutsett korrigerende intervensjon
knyttet til uttrekkingen.
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6.2.8.3 Enhetens integritet
Stentgraftets integritet ble evaluert av kjernelabet ved bruk av abdominal
røntgenavbildning på regelmessig planlagte oppfølgingsbesøk. Alle frakturerte stenter,
og eventuelle andre problemer som kompromitterer stentgraftets integritet, ble
rapportert. Utskrivning eller den abdominale røntgenavbildningen ved 1 måned ble
brukt som baseline for alle evalueringer av stentgraftintegritet. Insidens av tap av
stentgraftintegritet ble beregnet som antall deltakere med tap av stentgraftintegritet
dividert med antall deltakere med tilstrekkelig avbildning til å vurdere endepunktet.
Kjernelabet rapporterte ingen enhetsfrakturer eller andre problemer som kompromitterer
stentgraftets integritet på noe tidspunkt.
6.2.8.4 Migrasjon
Migrasjon var definert som evidens av proksimal eller distal bevegelse av stentgraftet
>10 mm i forhold til fikserte anatomiske landemerker. Spiral-CT-bilder vil bli brukt til å
bestemme migrasjon ved regelmessig planlagte oppfølgingsbesøk. Bildet ved 1 måned
ble brukt som baseline-vurdering. Det var ingen stentbevegelser som oppfylte
protokollens definisjon av migrasjon. Den største bevegelsen som ble rapportert,
var 7 mm hos én deltaker. Denne deltakeren hadde ingen sekundær intervensjon for
migrasjon under studien.
6.2.8.5 Endolekkasje
Endolekkasje ble evaluert av kjernelabet og er definert av den vedvarende
blodstrømmen utenfor det endovaskulære graftets lumen, men innenfor
aneurismesekken, og kan klassifiseres som:
• Type I – ineffektiv forsegling ved enten proksimal eller distal forseglingssone
o Type IA – ineffektiv forsegling ved proksimal forseglingssone
o Type IB – ineffektiv forsegling ved distal forseglingssone
• Type II – retrograd blodstrøm fra lumbalarterier, arteria mesenterica inferior eller
andre kollaterale kar inn i aneurismesekken
• Type III – en lekkasje forårsaket av rift eller revne i vev, løsning av komponent eller
oppløsning av graft
• Type IIIA – lekkasje ved kobling eller løsning av komponent
• Type IIIB – hull i midten av graftet
• Type IV – blodstrøm gjennom intakt vev
• Ukjent endolekkasje – endolekkasje til stede, men ikke i stand til å bestemme type
Kaplan-Meier-metodologien ble brukt til å estimere raten for frihet fra endolekkasje
gjennom studiens varighet. Dette tar hensyn til deltakere som gikk tapt for oppfølging
eller som på annet vis ikke var i stand til å ta et kontrast-CT opp til 1 år. Ved
12 måneder hadde 61 pasienter evaluerbar avbildning for endolekkasjer. Raten for
frihet fra type IA-endolekkasje ved 6 måneder og 1 år var 98,7 % (tabell 16), ettersom
en deltaker rapporterte en type IA-endolekkasje. Type IA-endolekkasjen ble rapportert
ved 1 måneds oppfølgingsbesøket og ble behandlet postoperativt på dag 48 med en
ballongekspanderbar stent (BES). Type IA-endolekkasjen ble håndtert,
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og aneurismeekspansjon ble ikke rapportert for denne deltakeren. Denne hendelsen ble
vurdert å være enhetsrelatert.
Raten for frihet fra type II-endolekkasje ved 6 måneder og 1 år var henholdsvis 53,3 %
og 51,7 %. Bare ett tilfelle av ekspansjon av aneurismesekk ble rapportert, og CEC
vurderte det som sannsynlig at det var forårsaket av en type II-endolekkasje.
Deltakeren avsluttet studien uten å ha en sekundær AAA-intervensjon.
Som følge av den høye raten for type II-endolekkasje, ble det utført en analyse av
ELEVATE-studien for å definere faktorer som var ansvarlige for type II-endolekkasjer.
Baseline-demografi, medisinsk historie og anatomiske målinger ved baseline ble
evaluert ved bruk av en logistisk regresjonsmodell. Blant alle baseline-komorbiditetene
var røykestatus en signifikant negativ prediktor (beskyttende) for type II-endolekkasjer
(Odds ratio: 0,12, 95 % CI 0,026–0,602).
Raten for frihet fra ukjent endolekkasje ved 6 måneder og 1 år var henholdsvis 96,0 %
og 94,3 %. Ukjente endolekkasjer ble ikke vurdert av CEC.
Ingen type IB-, III- eller IV-endolekkasjer ble observert i studien opp til 1 år.
Tabell 16: Kaplan-Meier-estimater for endolekkasjer (EL)
Kaplan-Meier-estimater
6 måneder
12 måneder
Frihet fra type IA EL
98,7 %
98,7 %
Frihet fra type II EL
53,3 %
51,7 %
Frihet fra ukjent type EL
96,0 %
94,3 %

6.2.8.6 AAA-forstørrelse
Aneurismeforstørrelse var definert som en økning av aneurismestørrelsen på over
5 mm (diameter). Spiral-CT-bilder ble brukt til å bestemme aneurismeforstørrelse
ved regelmessig planlagte oppfølgingsbesøk. Bildet ved 1 måned ble brukt som
baseline-vurdering. Én forstørrelse av aneurismediameter (tabell 17), identifisert av
avbildningskjernelaboratoriet, ble rapportert ved 1 år etter behandling (1,6 %, 1/61).
Studiestedet noterte dette som en AE ved 6 måneders oppfølgingsbesøket. CEC
vurderte det som sannsynlig at aneurismeekspansjonen var forårsaket av en type
II-endolekkasje. Denne hendelsen ble også vurdert til å være alvorlig, relatert til
prosedyren og ikke relatert til enheten. Deltakeren avsluttet studien med suksess
uten noen sekundære intervensjoner for å behandle aneurismeekspansjonen.
Tabell 17: Endringer i sekkdiameter opp til 12 måneder rapportert av kjernelab
Sekkdiameter ved besøk

Endring av sekkdiameter fra 1 måned

Tidspunkt

N

Sekkdiameter
(mm)

N*

Redusert
(>5 mm)

Stabil
(±5 mm)

Økt
(>5 mm)

Ingen
vekst

Screening

75

51,7 ± 6,6

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

1 måned

74

51,1 ± 7,0

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

6 måneder

72

49,6 ± 7,3

69

7 (10,1 %)

62 (89,9 %)

0 (0,0 %)

69 (100,0 %)

12 måneder

64

49,0 ± 8,3

61

13 (21,3 %)

47 (77,0 %)

1 (1,6 %)

60 (98,4 %)

*Dette tallet representerer antall deltakere med CT både ved 1 måned og ved senere oppfølging, slik at en endring i
sekkdiameter kan evalueres.
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6.2.8.7 Stentgraftets åpenhet
Åpenhet var definert som fravær av komplett okklusjon (100 %) av enheten eller det
naturlige karet. Åpenhet kan være enten innenfor enheten (enhetsåpenhet) eller det
naturlige karet utenfor enheten (karåpenhet). Trombose var definert som komplett
okklusjon (100 %) av enheten eller det naturlige karet. Trombose kan være enten
innenfor enheten (enhetstrombose) eller det naturlige karet utenfor enhetens
behandlingsområde (kartrombose). Stenose var definert som innsnevring av
blodstrømlumenet som var mindre enn 100 % okklusjon. Stenose kan være enten
innenfor enheten (enhetsstenose) eller det naturlige karet utenfor enhetens
behandlingsområde (karstenose). Åpenhet, trombose og stenose kan observeres med:
CT, angiografi, ultralyd eller annen avbildningsmodalitet, eller patologisk analyse, og ble
vurdert av studiestedene for studien. Studiestedene rapporterte ingen hendelser knyttet
til åpenhetsrelaterte problemer på noe tidspunkt.
6.2.8.8 Tromboemboliske hendelser
Tromboemboliske hendelser var definert som dyp venetrombose, lungeembolisme,
embolisk hjerneslag, iskemi i ekstremitet i nærvær av okklusjon eller trombose av
stentgraftet. Det var ingen tromboemboliske hendelser som krevde en sekundær
intervensjon som ble rapportert av studiestedene på noe tidspunkt.
6.2.8.9 Konvertering til åpen reparasjon opp til 12 måneder
Konverteringsraten (tabell 18–19) opp til 365 dager etter behandling var 1,3 % (1/75).
Raten for frihet fra konvertering var 98,6 % opp til 1 år. En deltaker ble konvertert til
åpen reparasjon ved 273 dager etter implantasjon som følge av stentgraftinfeksjon.
Konverteringen var vellykket, og deltakerens infeksjon ble helbredet.
Tabell 18: Kirurgiske konverteringer opp til 365 dager
Variabel
Konvertering

≤30 dager

31–365 dager

0–365 dager

0

1,3 % (1/75)

1,3 % (1/75)

Tabell 19: Frihet fra kirurgisk konvertering opp til 365 dager: Kaplan-Meier-estimat
Variabel
Behandling til 30 dager 31 til 180 dager 181 til 365 dager
Antall i faresone1

75

75

73

Antall hendelser2

0

0

1

Antall sensurert3

0

2

34

100

100

98,6

0

0

1,4

Kaplan-Meier-estimat4
Standardfeil

1 Antall deltakere i faresonen ved intervallstart
2 Alle hendelser innenfor tidsintervallet
3 Deltakere sensureres på den aktuelle postoperative dagen basert på datoen for datakutt, etter å ha fullført
studien, eller hvis deltakeren trekker seg eller ikke kan følges opp
4 Estimat på slutten av tidsintervallet
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6.2.8.10 Sekundære intervensjoner
Totalt 3 AAA-relaterte sekundære prosedyrer ble utført hos 2 (2,7 %) deltakere. En deltaker
hadde en type 1A-endolekkasje og fikk satt inn en ballong og stent i bart metall under en
intervensjon på postoperativ dag 48, som behandlet endolekkasjen. Dette ble vurdert av CEC
til å være enhets- og prosedyrerelatert. En annen deltaker hadde en enhetsinfeksjon og ble
konvertert til åpen reparasjon på postoperativ dag 273. Dette ble vurdert av CEC til å være
enhetsrelatert, men ikke prosedyrerelatert. AAA-relaterte sekundære intervensjoner kan ses
i tabell 20.
Tabell 20: AAA-relaterte sekundære prosedyrer opp til 365 dager
Sekundær intervensjon
≤30 dager
31–365 dager
Totalt antall deltakere
Endolekkasje IA
Ballonginnsetting
Ballongekspanderbar stent i bart metall
Enhetsinfeksjon
Konvertering til åpen reparasjon

(N=75)
0
0
0
0
0
0

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

0–365 dager (år 1)
(N=75)
2 (2,7 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)

7. Pasientutvelgelse og behandling
7.1. Individualisering av behandling
Leger skal arbeide sammen med hver pasient for å finne ut hvorvidt Alto™ abdominalt
stentgraftsystem vil være en egnet enhet for å behandle deres aneurisme basert på om
pasienten oppfyller kriteriene som er spesifisert i Indikasjoner for bruk, inkludert:
• tilstrekkelig bekken-/femurtilgang som er kompatibel med vaskulære
tilgangsteknikker (femoral blottlegging eller perkutant), enheter og/eller tilbehør,
• en proksimal aortalandingssone for forseglingsringen 7 mm under arteria renalis
inferior.
• En aortaforseglingssone som består av frisk aorta definert som:
o
fravær av signifikant trombe > 8 mm i tykkelse; på et hvilket som helst punkt
langs aortaomkretsen på nivå 7 mm under arteria renalis inferior,
o
fravær av signifikant forkalkning på nivå 7 mm under arteria renalis inferior,
o
konisitet < 10 % som målt fra arteria renalis inferior til aorta 7 mm under
arteria renalis inferior,
o
en indre veggdiameter på minimum 16 mm og maksimum 30 mm ved 7 mm
under arteria renalis inferior, og
o
en aortavinkel på ≤ 60 grader.
• En distal bekkenlandingssone:
o
med en lengde på minimum 10 mm, og
o
med en indre veggdiameter på minimum 8 mm og maksimum 25 mm.
Se del 2 for mer informasjon.
Hensyn som må tas ved pasientutvelgelse inkluderer, men er ikke begrenset til:
•

Pasientens alder og forventet levetid
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•

Komorbiditeter (f.eks. hjerte-, lunge- eller nyreinsuffisiens før operasjon, kraftig
overvekt)
Pasientens morfologiske egnethet for endovaskulær reparasjon
Hvorvidt pasienten er egnet til åpen kirurgisk reparasjon
Evnen til å tolerere generell, regional eller lokal anestesi

•
•
•

7.2. Valg av størrelse på Alto™ abdominalt stentgraftsystem
Alto™ abdominalt stentgraftsystem må velges i en størrelse som passer til pasientens
anatomi. Det er legens ansvar å velge riktig størrelse på enheten. Alternative størrelser
på enheten er angitt i tabell 21.
Tabell 21: Informasjon om valg av pasientstørrelse
Bekkenforgreining/forlengelse

Aortahoveddel

Diameter på
stentgraft, mm

Aorta-ID,
mm

Maksimum aortakardiameter
ved forankringer, mm (35 mm
over laveste nyrearterie)

Diameter på
stentgraft, mm

BekkenID, 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

For aortahoveddelen må du kontrollere den indre aortadiameteren ved posisjonen for
den proksimale forseglingsringen 7 mm under arteria renalis inferior. Påse tilstrekkelig
overdimensjonering av den proksimale stenten ved forankringsposisjonen.
OBS! Det er legens ansvar å velge riktig størrelse på Alto™ abdominalt stentgraft.
Denne størrelsesveiledningen for stentgraft inkluderer anbefalt overdimensjonering
av enheten i forhold til anatomiske mål, og ble basert på in-vitro testdata.
Den anbefalte generelle lengden på det utplasserte, implanterte systemet skal strekke
seg fra like distalt for den laveste nyrearterien til like over iliaca communis-bifurkasjonen.
Kontroller at lengden fra den laveste nyrearterien til den naturlige aortabifurkasjonen er
>80 mm for å sikre at Alto™-graftet får plass i pasientens anatomi. Hvis preoperative
målinger for kasusplanlegging ikke er sikre, må du påse at alle potensielle lengder og
diametre på stentgrafter er tilgjengelige for å kunne fullføre prosedyren.
Under kasusplanleggingsprosessen kan Endologix konsultere med leger for å
bestemme riktig stentgraftstørrelse basert på legens vurdering av pasientens
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anatomiske mål. Før bruk av Alto™ abdominalt stentgraftsystem må de fordeler og
risikoer som tidligere er beskrevet, vurderes for hver enkelt pasient.

8. Rådgivende pasientinformasjon
Før behandling skal legen sammen med pasienten gå gjennom risikoer og fordeler med
denne endovaskulære enheten og prosedyren, inkludert:
•
risikoer og fordeler med aneurismereparasjon i forhold til pasientens alder og
forventet levetid
•
risikoer, fordeler og forskjeller i forhold til åpen kirurgisk reparasjon
•
risikoer, fordeler og forskjeller i forhold til endovaskulær reparasjon
•
risikoer for aneurismeruptur sammenlignet med risikoen for endovaskulær
reparasjon med Alto™-enheten i forhold til andre endovaskulære graftsystemer
•
risikoer knyttet til ikke-intervensjonell behandling (medisinsk behandling)
•
langsiktig sikkerhet og effekt av endovaskulær reparasjon med Alto™-enheten er
ikke kjent
•
viktigheten av livslang, regelmessig oppfølging for å vurdere pasientens
helsetilstand og stentgraftets ytelse
•
det kan være nødvendig med etterfølgende endovaskulær eller åpen kirurgisk
reparasjon av aneurismet
•
pasienter med spesifikke kliniske funn (f.eks. endolekkasjer, voksende aneurismer)
må overvåkes nøye
•
tegn på når man skal oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart (inkludert okklusjon av
forgreining, forstørret aneurisme eller ruptur)
Endologix anbefaler at legen informerer pasienten skriftlig om alle risikoer som er forbundet
med behandling ved bruk av Alto™ abdominalt stentgraftsystem. Detaljer om risikoer som
kan oppstå under og etter implantasjon av enheten er gitt i del 5 (Bivirkninger).

9.

Levering

Alto™ abdominalt stentgraftsystem består av stentgraft/innføringssystem for aortahoveddel, stentgraft/innføringssystem for bekkenforgreininger og bekkenforlengelser,
CustomSeal-settet og autoinjektor 2.

9.1

Stentgraftstørrelser og -konfigurasjoner

Stentgraftene er tilgjengelige i følgende størrelser og konfigurasjoner(tabell 22–24).
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Tabell 22: Størrelser på Alto™ aortahoveddel-stentgraft
Proksimal
diameter på
stentgraft, mm

Kateterets
arbeidslengde,
cm

Ytterprofil på
innføringssystem, F

Indre diameter
på integrert
hylse, F

20
23
26
29

60

15

13

Lengde på
tildekket
stentgraft,
mm
80

34

Tabell 23: Ovation iX, størrelser på bekkenforgreining
Proksimal
diameter på
stentgraft,
mm
14

Distal
diameter på
stentgraft,
mm
10
10

Kateterets
arbeidslengde, cm

Ytterprofil på
innføringssystem, F

60

12

Indre diameter
på integrert
hylse,
F
10

Lengde på
tildekket
stentgraft,
mm
80
100

10
10
10
12
12
12

120
140
160
80
100
120

12
12
14
14
14
14
14

140
160
80
100
120
140
160

16
16
16
16
16
18

13

18
18
18
18
22
22

14

22

11

12

80
100
120
140
160
80
100
120
140
160
80
100
120
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Proksimal
diameter på
stentgraft,
mm

Distal
diameter på
stentgraft,
mm
22
22
28
28
28
28

Kateterets
arbeidslengde, cm

Ytterprofil på
innføringssystem, F

Indre diameter
på integrert
hylse,
F

15

13

28

Lengde på
tildekket
stentgraft,
mm
140
160
80
100
120
140
160

Tabell 24: Ovation iX, størrelser på bekkenforlengelse
Stentgraft,
proksimal og
distal diameter,
mm
10

Kateterets
arbeidslengde,
cm
60

Ytterprofil på
innføringssystem,
F
12

Indre
diameter på
integrert hylse,
F
10

13

11

14
15

12
13

12
14
16
18
22
28

9.2

Lengde på
tildekket
stentgraft,
mm
45

Informasjon om sterilisering

Stentgrafter/innføringssystemer leveres STERILE og pyrogenfrie ved bruk av en
etylenoksidprosess (EO). CustomSeal-settet og autoinjektor 2 leveres STERILE ved bruk
av en steriliseringsprosess med E-stråle. CustomSeal-settet er pyrogenfritt.
• Inspiser enheten og emballasjen for å verifisere at det ikke har oppstått skader under
transporten. Ikke bruk enheten hvis den er skadet, eller hvis steriliseringsbarrieren er
skadet eller brutt.
• Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten.
• Oppbevares kjølig og tørt.
• Kun til bruk på én enkelt pasient. Må ikke brukes, behandles eller steriliseres på nytt.
Hvis enheten brukes, behandles eller steriliseres på nytt, kan det ødelegge enhetens
strukturelle integritet og/eller føre til svikt i enheten, som i sin tur kan føre til
pasientskade, sykdom eller dødsfall. Hvis enheten brukes, behandles eller steriliseres
på nytt, kan det også oppstå fare for kontaminering av enheten og/eller
pasientinfeksjon, inkludert, men ikke begrenset til, overføring av infeksjonssykdommer
fra én pasient til en annen. Kontaminering av enheten kan føre til pasientskade,
sykdom eller dødsfall.
• Etter bruk skal produktet og emballasjen kastes i henhold til sykehusets praksis,
administrativ praksis og/eller lokale bestemmelser.
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10.

Informasjon om klinisk bruk

10.1. Opplæring av lege
OBS! Det skal alltid være et kvalifisert operasjonsteam tilgjengelig under
implantasjons- eller reintervensjonsprosedyrer i tilfelle det blir nødvendig med
konvertering til åpen kirurgisk reparasjon.
OBS! Alto abdominalt stentgraftsystem skal bare brukes av leger og team som har
fått opplæring i vaskulære intervensjonsteknikker og i bruk av denne enheten.
Anbefalte ferdighets-/kunnskapskrav for leger som bruker Alto abdominalt
stentgraftsystem er beskrevet nedenfor. Hvis du har spørsmål om produktet eller valg av
størrelse, kan du kontakte Endologix ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne
håndboken.
Nedenfor følger kunnskapskrav for bruk av denne enheten:
• Kunnskap om det historiske opphavet til abdominale aortaaneurismer (AAA),
komorbiditeter og komplikasjoner som er forbundet med AAA-reparasjon.
• Kunnskap om tolkning av radiografisk avbildning, valg av enhet og størrelser.
Et tverrdisiplin-team som har kombinert prosedyreerfaring med:
• Femoral blottlegging, arteriell bypass, arteriotomi og reparasjon
• Teknikker for perkutan tilgang og lukking
• Ikke-selektive og selektive ledningsvaier- og kateterteknikker
• Tolkning av fluoroskopisk og angiografisk avbildning
• Embolisering
• Angioplastikk
• Endovaskulær stentplassering
• Snareteknikker
• Korrekt bruk av radiografisk kontrastmateriale
• Teknikker for minimering av strålingseksponering
• Ekspertise i nødvendige pasientoppfølgingsmodaliteter

10.2. Inspeksjon før bruk
Inspiser enheten og emballasjen for å verifisere at det ikke har oppstått skader under
transporten. Ikke bruk enheten hvis den er skadet, eller hvis steriliseringsbarrieren er
skadet eller brutt. Hvis det har oppstått skade, må du ikke bruke produktet. Kontakt din
Endologix-representant for informasjon om returnering.
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10.3. Nødvendige materialer
Se tabell 25 nedenfor for å få informasjon om utstyr og ekstraartikler som er
nødvendige ved bruk av Alto™ abdominalt stentgraftsystem.
Tabell 25: Utstyr og ekstraartikler
Nødvendig utstyr
Alto™ aortahoveddel-stentgraft
forhåndsplassert i innføringssystem

Ekstrautstyr

Tilleggsutstyr (for å bruke integrert crossover-lumen)
• Ledevaier med ikke-hydrofilt belegg, maks. 0,46 mm
(0,018 tommer), utvekslingslengde påkrevd, spiss
må være kompatibel med en snare
• Snare
• Innføringshylse, minimum 5 F indre diameter

Ovation iX bekkenforgreininger (2)
forhåndsplassert i innføringssystemer
Ovation iX bekkenforlengelser forhåndsplassert i
innføringssystemer
CustomSeal-sett

CustomSeal-reservesett
Tidsur eller klokke

Autoinjektor 2
Avbildningsutstyr med mulighet for
registrering og tilbakehenting av alle bilder
• Avbildningsbord, eller operasjonsbord som
er designet for bruk med C-arm
• Mulighet for fluoroskopi
• Mulighet for digital subtraksjonsangiografi
(DSA)
• Egnet personalverneutstyr for fluoroskopi

Videoopptaker
Strøminjektor

Angiografi- og utvekslingskatetre
Assortiment av adekvate størrelser
(kompatible med 0,89 mm [0,035 tommer]) og
assorterte lengder
Ledevaiere: Assorterte størrelser etter legens
preferanse, kompatible med 0,89 mm
(0,035 tommer)
Kontrastmidler
Heparinisert saltvann og sprøyter
Standard anbefalinger for behandling av
pasienter med alvorlige allergier mot
røntgenkontrastmidler (f.eks. væsker,
antihistaminer, kortikosteroider,
adrenalin).
Vaskulære instrumenter og tilbehør

Endovaskulært tilbehør
• 3-veis stoppekraner
• Tuohy-Borst-adaptere
Valgfritt:
• Innføringshylser < 35 cm lengde
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Nødvendig utstyr

Ekstrautstyr
• Angioplastikkballonger i en rekke passende
størrelser (ballongdiameter og lengde,
og skaftlengde):
- 12 mm ikke-samsvarende ballong(er) for mulig
ballonginnsetting i kobling mellom
bekkenforgreining og aortahoveddel
- ikke-samsvarende ballonger til behandling av,
og tilsvarende størrelse som, den distale
bekkendiameteren
- samsvarende og ikke-samsvarende ballonger til
behandling av, og tilsvarende størrelse som,
aortadiameteren
- Merk: Ikke-samsvarende ballonger som har lang
konus / store «skuldre», er kanskje ikke egnet for
bruk med denne enheten.
• Kommersielle stenter i en rekke størrelser
• Emboliseringsenheter, som coils

10.4. Informasjon om MR-sikkerhet
MR-betinget
MR-betinget
Ikke-klinisk testing utført på Alto™ abdominalt stentgraftsystem viste at enheten er MRbetinget. En pasient med denne enheten kan trygt skannes under følgende forhold:
• Statisk magnetfelt på 1,5 og 3,0 T
• Maksimalt spatialt magnetisk gradientfelt på 4000 gauss/cm (40 T/m)
• Maksimalt rapportert helkropps gjennomsnittlig absorpsjonsrate (SAR) for MRsystem på 2 W/kg (normal driftsmodus).
Under skanneforholdene definert ovenfor forventes Alto™ abdominalt stentgraftsystem å
produsere en maksimal temperaturøkning på 2 °C etter 15 minutters kontinuerlig
skanning.
I ikke-klinisk testing strekker bildeartefaktet forårsaket av enheten seg ca. 5 mm fra Alto™
abdominalt stentgraftsystem når avbildet med en gradientekkopulssekvens og et 3,0 T
MR-system.

11.

Bruksanvisning

11.1 Klargjøring av pasient
• Generelt skal det brukes lignende preoperative trinn som for standard åpen AAAreparasjon: faste, klargjøring av tarm og profylaktisk antibiotikaregime. Klargjør og kle
pasienten for en åpen kirurgisk AAA-prosedyre i tilfelle det blir nødvendig å konvertere
til åpen kirurgi.

47

• Protokollen for pasientanestesi under den endovaskulære prosedyren overlates til
legen som utfører implantasjonen, og anestesilegen. Generell anestesi, regional
anestesi eller lokal anestesi kombinert med våken sedasjon er alle egnet for bruk under
endovaskulære prosedyrer.
• Egnet prosedyreavbildning er nødvendig for å sikre vellykket plassering av Alto
abdominalt stentgraftsystem i vaskulaturen, og for å sikre riktig apposisjon i
arterieveggen. Det skal alltid brukes fluoroskopi for veiledning, innføring,
fyllpolymerinjisering/herding og observering av Alto abdominalt stentgraftsystem i
vaskulaturen.

11.2. Generelle forholdsregler for implantasjonsprosedyre
• Ikke bøy/knekk innføringskatetrene. Dette kan føre til skade på innføringskatetrene og
stentgraftene.
• Systemisk antikoagulasjon skal brukes under implantasjonsprosedyren basert på
sykehusets og legens foretrukne protokoll. Hvis heparin er kontraindisert, må det
vurderes en alternativ antikoagulant.
• Minimer håndteringen av stentgraftet som er festet på innføringskateteret under
klargjøring og innføring for å redusere risikoen for kontaminering og infeksjon.
• Ikke fortsett å føre inn ledevaieren eller innføringskateteret hvis du merker motstand,
ettersom det kan føre til skade på kar eller innføringskateter. Stopp og vurder hva som
kan være årsaken til motstanden. Se Frakobling og uttrekking av kateter for
aortahoveddel for mer informasjon.
• Ved utilsiktet delvis utplassering eller migrasjon av stentgraftet kan det bli nødvendig
med kirurgisk fjerning eller reparasjon.

11.3. Instruksjoner for implantasjonsprosedyre og utplassering
11.3.1 Vaskulær tilgang
1 Etabler bilateral tilgang ved bruk av standard intervensjonsteknikk.
2 Plasser et angiografikateter suprarenalt fra kontralateral side, og utfør
angiografisk vurdering av pasientens vaskulatur, om nødvendig.
3 Identifiser referanseposisjoner for nyrearterier.
4 Sett inn en ledevaier på 0,89 mm (0,035 tommer) på ipsilateral side og
posisjoner hensiktsmessig.
11.3.2 Klargjøring av innføringssystem(er)
1 Inspiser all emballasje for skade eller brutt steriliseringsbarriere. Bytt til ny enhet
hvis det er tegn på skade.
2 Bruk steril teknikk, og ta innføringssystemet ut av den sterile emballasjen og legg
innføringssystemet på et sterilt område.
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3 Inspiser innføringssystemet for skade, og bytt til ny enhet hvis det er tegn på
skade.
4 Skyll innføringssystemets hylse med heparinisert saltvann ved bruk av
skylleporten på hylsen. Den dreibare hemostaseventilen kan vris for å stramme
ventilen.
OBS! For aortahoveddelen, kontroller at det ikke er væske igjen i
polymerfylleslangen etter skylling av hylsen. Hvis det er væske der,
må aortahoveddel-stentgraftkateteret skiftes ut.
5 Skyll ledevaierlumen med heparinisert saltvann ved bruk av ledevaierens
skylleport på håndtaket.
6 Sett den blå hetten over crossover-lumenporten.
11.3.3 Innsetting og utplassering av aortahoveddel
1 Fjern innføringshylsen fra det ipsilaterale tilgangsstedet (hvis aktuelt).
2 Plasser innføringssystemet for aortahoveddelen over ledevaieren.
3 Aktiver det hydrofile belegget på utsiden av innføringshylsen ved å tørke forsiktig
av overflaten med heparinisert saltvann.
4 Posisjoner innføringssystemet med hylsens skylleport og de samlede bryterne
vendt mot pasientens ipsilaterale side.
5 Under kontinuerlig fluoroskopisk veiledning, sett innføringssystemet inn i
vaskulaturen og før det inn inntil de røntgentette markørene på aortahoveddelen
er ca. 1 cm proksimalt for det tiltenkte landingsstedet.
6 Når aortahoveddelen skal orienteres lateralt, må hele innføringssystemet for
aortahoveddelen dreies inntil de to korte røntgentette markørene på innføringssystemet er synlige på hver side av ledevaieren, OG den lange røntgentette
markøren på innføringssystemet er vendt mot pasientens ipsilaterale side.
Ipsilateral side
Lang markør
To korte markører

OBS! Drei hele leveringssystemet som én enhet. Ikke drei kateterhylsen
eller håndtaket hver for seg. Unngå unødig katetermanipulering for å
opprettholde tilkobling til innføringssystemet.
7 Under fluoroskopisk veiledning, trekk den ytre hylsen på innføringssystemet
tilbake inntil bryteren for uttrekking av hylsen treffer håndtaket.
8 Kontroller at de røntgentette markørene på aortahoveddelen er like proksimalt for
landingsstedet. Posisjoner om nødvendig innføringssystemet forsiktig på nytt.
9 Kontroller at den lange røntgentette markøren på innføringssystemet fortsatt er
vendt mot pasientens ipsilaterale side. Drei om nødvendig hele
innføringssystemet for aortahoveddelen.
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10 Utplasser det første segmentet av den proksimale stenten (midten av krone): drei
den første frigjøringsbryteren for stenten en kvart omgang mot urviseren, trekk
deretter bryteren og den tilkoblede vaieren jevnt ut av håndtaket.
11 Fjern den hvite hetten fra ballonginjeksjonsporten på håndtaket. Blås opp
ballongen med standard 4:1-blanding av saltvann og kontrast. Følg anbefalte
oppblåsingsvolumer i diagrammet nedenfor.
Tøm den integrerte ballongen helt ved å lage undertrykk i oppblåsingssprøyten.
Diameter på
Anbefalt
Maksimalt
aortahoveddeloppblåsingsvolum for oppblåsingsvolum for
stentgraft
integrert ballong
integrert ballong
20 mm
7 ml
23 mm
5 ml
8 ml
26 mm
12 ml
29 mm
15 ml
10 ml
34 mm
19 ml
ADVARSEL: Maksimal kontrastkonsentrasjon for integrert ballongoppløsning er en 4 : 1-blanding av saltvann og kontrast.
ADVARSEL: Bruk aldri luft eller gass til å blåse opp den integrerte
ballongen.
ADVARSEL: Det anbefales å bruke manuelle injeksjoner ved hjelp av en
sprøyte for den integrerte ballongen. Ikke bruk en automatisk
oppblåsingsanordning for å blåse opp den integrerte ballongen.
ADVARSEL: Ikke blås opp den integrerte ballongen ut over maksimalt
oppblåsingsvolum. Ballongen kan sprekke. Hvis ballongen blåses opp for
mye, kan det føre til skade på karvegg og/eller karruptur, eller til skade på
stentgraftet.
ADVARSEL: Tøm den integrerte ballongen helt og kontroller at det er
undertrykk i sprøyten før du posisjonerer kateteret.
12 Orienter C-armen for å justere de røntgentette markørene for implantatet slik at
du får ortogonal visning.
13 Posisjoner de røntgentette markørene nøyaktig på det endelige proksimale
landingsstedet. Bruk kontrastinjeksjoner etter behov for å bekrefte
implantatposisjonen i forhold til nyrearteriene.
14 Trekk angiografikateteret bort av den proksimale stenten.
15 Utplasser resten av den proksimale stenten (proksimal krone): drei den andre
frigjøringsbryteren for stenten en kvart omgang mot urviseren, trekk deretter
bryteren og den tilkoblede vaieren jevnt ut av håndtaket.
ADVARSEL: IKKE trekk hardt i innføringssystemet når den proksimale stenten
er ferdig utplassert. Dette er for å unngå at polymerfyllingskoblingen løsner fra
implantatet ved et uhell.
ADVARSEL: IKKE bruk crossover-lumen på dette stadiet i prosedyren. Bruk av
crossover-lumen før polymerfylling kan føre til lekkasje av polymer.
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11.3.4 Klargjøring av fyllpolymer
1 Bruk steril teknikk og plasser CustomSeal-settet og autoinjektor 2 i et sterilt
område.
2 Åpne begge sprøyteventilene på fyllsettet, og overfør innholdet mellom
sprøytene ved hjelp av minst 20 hele, uavbrutte stempelslag.
Merk: Kontroller at hver sprøyte er trukket helt tilbake før du begynner med de
20 uavbrutte, hele stempelslagene.
Overfør innholdet til sprøyten med grønt bånd (fyllesprøyte) i henhold til
minstevolumet for fyllesprøyten angitt nedenfor, og steng begge stoppekranene.
Riv av fliken og koble fra fyllesprøyten.
Merk: Hvis det slipper ut luft eller fyllpolymer fra fyllesprøyten før stoppekranene
stenges, må følgende minstevolum med fyllpolymer være i sprøyten for å sikre at
stentgraftet kan fylles.
Diameter på
Volum i
aortahoveddel-stentgraft
fyllesprøyte
20 mm
≥ 7 ml
23 mm
≥ 8 ml
26 mm
≥ 9 ml
29 mm
≥ 11 ml
34 mm
≥ 13 ml
CustomSeal-settet har en etikett som angir det minste polymervolumet som er
nødvendig i sprøyten for å kunne fylle hver stentgraftstørrelse. Disse minstevolumene må følges for å kontrollere injeksjonen av total mengde fyllpolymer og
for å redusere mengden fyllpolymer hvis det oppstår en polymerlekkasje.
3 Noter tidspunktet, eller start et tidsur, når blandingen er ferdig.
ADVARSEL: Hvis det skulle oppstå en feil under blandingen eller overføringen,
må fyllpolymeren kastes. Fyllpolymeren må injiseres rett etter blanding. Hvis
injeksjonen blir forsinket med 2 minutter eller mer når du bruker CustomSealsettet, må fyllpolymeren kastes. Start blanding med et nytt fyllsett.
11.3.5 Injeksjon av fyllpolymer
ADVARSEL: IKKE trekk hardt i innføringssystemet når den proksimale stenten
er ferdig utplassert. Dette er for å unngå at polymerfyllingskoblingen løsner fra
implantatet ved et uhell. For tidlig frakobling kan føre til polymerlekkasje.
ADVARSEL: Bruk bare autoinjektor 2 til å fylle aortahoveddel-stentgraftet.
Manuell injeksjon skal ikke brukes og kan skade implantatet.
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1 Riv av fliken og koble fyllesprøyten fra tilkoblingsslangen. Fjern sprøyten fra
sprøyteholderen. Ta av den grønne fyllehetten på injeksjonsporten for fyllpolymer
på kateterhåndtaket.

CustomSeal-sett

Distal ende av innføringskateter for aortahoveddel

2 Fest fyllesprøyten til polymerinjeksjonsporten på håndtaket.
3 Hold den fylte sprøyten rolig, skyv autoinjektor 2 over stempelet og kontroller at
den er plassert over «skuldrene» på sprøytekroppen. Drei autoinjektor 2 90
grader for å låse (bekreftes ved at du hører et klikk). Fyllpolymeren begynner å
fylle aortahoveddelen.
4 Trekk spissen på aortahoveddelens ledevaier tilbake til den røntgentette
markøren distalt for aortahoveddelen.
5 Bruk fluoroskopi og følg jevnlig med mens graftet fylles med den røntgentette
fyllpolymeren.
OBS! Kontroller at det ikke er spenning på aortahoveddel-stentgraftet. Dette er
for å sikre at stentgraftet kan tilpasses den naturlige anatomien.
ADVARSEL: For at stentgraftet skal kunne tilpasses den naturlige anatomien,
må du kontrollere at det ikke er en ekstra stiv vaier i aortahoveddelen under
injeksjon av fyllpolymeren.
ADVARSEL: Observer innføringssystemet og/eller sprøyten under injeksjon
og herding av fyllpolymeren i tilfelle utilsiktet frakobling eller
frigjøring/lekkasje av fyllpolymer inn i pasienten. Hypotensjon, signifikant
distal bevegelse av røntgentette markører og/eller rask tømming av
fyllpolymersprøyten kan være tegn på at fyllpolymeren ikke fyller stentgraftet
og lekker ut i pasienten. Hvis du ser dette, må du umiddelbart koble
autoinjektor 2 fra fyllpolymersprøyten.
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ADVARSEL: Pasienter som opplever hypersensitivitetsreaksjoner (inkludert
alvorlig allergisk reaksjon og/eller anafylaktisk reaksjon) under polymerfylling,
skal håndteres i samsvar med standard anbefalinger for behandling av
pasienter med alvorlige allergier mot røntgenkontrastmidler (f.eks. væsker,
antihistaminer, kortikosteroider, adrenalin).
11.3.6 Innsetting og utplassering av kontralateral forgreining
1

Se Klargjøring av innføringssystem(er) for trinnvis klargjøring av innføringssystemet.

2

Kanyler den kontralaterale porten med en ledevaier. Det integrerte crossoverlumenet i innføringssystemet for aortahoveddelen kan brukes for å forenkle
prosessen ved hjelp av en ledevaier på maks. 0,46 mm (0,018 tommer).
ADVARSEL: Bruk bare crossover-lumenet etter injeksjon av fyllpolymer.
Bruk av crossover-lumenet før polymerfylling (dvs. i feil rekkefølge) øker
risikoen for polymerlekkasje.
OBS! Kontroller at det ikke er spenning på aortahoveddel-stentgraftet før
eller under bruk av det integrerte crossover-lumenet. Dette er for å sikre
at stentgraftet kan tilpasses den naturlige anatomien.
OBS! Hvis du merker motstand når du trekker en crossover-ledevaier
tilbake fra ipsilateral side, må du ikke bruke for mye kraft. Crossoverledevaieren vil bli fjernet når aortahoveddel-kateteret kobles fra og
trekkes ut.

OBS! Kontroller kanyleringen av aortahoveddelens kontralaterale beinport for
å sikre nøyaktig plassering av den kontralaterale forgreiningen.
3

Bruk avbildningsteknikker for å lokalisere den kontralaterale arteria iliaca
interna.

4

Bekreft at den valgte størrelsen (diameter og lengde) på bekkenforgreiningen er
riktig for den kontralaterale siden.

5

Hold ledevaieren i posisjon, og fjern angiografikateteret og innføringshylsen fra
det kontralaterale tilgangsstedet (hvis aktuelt).

6

Plasser innføringssystemet for bekkenforgreiningen over ledevaieren. Kontroller
at det ikke er spenning på aortahoveddel-stentgraftet før eller under plassering
av bekkenforgreiningen i aortahoveddelen.
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7

Bruk kontinuerlig fluoroskopisk veiledning, sett innføringssystemet for
bekkenforgreiningen inn i vaskulaturen inntil de proksimale røntgentette
markørene på bekkenforgreiningen er mellom den tredje (3/4) ringen og den
fjerde (1/2) ringen på aortahoveddelen.

8

Bekreft at de røntgentette markørene på proksimal og distal bekkenforgreining
er riktig plassert, og at bekkenforgreiningen er i det kontralaterale lumenet
på aortahoveddel-stentgraftet. Uavhengig av lengde skal det brukes en
dokkingsone (overlapping) på 35 mm mellom bekkenforgreiningen og
aortahoveddel-stentgraftet. Ønsket lengde kan beregnes ved bruk av tabell 23
(Ovation iX, størrelser på bekkenforgreining) i del 9.1 (Stentgraftstørrelser og konfigurasjoner). Den målte avstanden fra den laveste nyreåpningen (ostium)
til den interne bekkenarterien er den totale lengden som kan behandles. Ved å
ta aortahoveddelens tildekkede lengde pluss den valgte bekkenforgreiningens
tildekkede lengde minus overlappingen (35 mm), får du enhetens totale
tildekkede lengde. Enhetens totale tildekkede lengde skal ikke være større enn
den totale lengden som kan behandles.

9

Trekk tilbake hylsen for å utplassere bekkenforgreiningen mens
kateterhåndtaket holdes i posisjon.

10 Hold hylsen i posisjon, og trekk tilbake kateterhåndtaket for å posisjonere
konspissen i enden av den ytre hylsen på innføringssystemet.
11 Slik bruker du den integrerte hylsen: Hold ledevaieren i posisjon og flytt hele
innføringssystemet til ønsket posisjon. Trekk tilbake håndtaket for å fjerne
kateteret fra den ytre hylsen. Ved behov dreier du hemostaseventilen for å
opprettholde hemostase.
Alternativt fjerner du hele innføringssystemet fra vaskulaturen.
11.3.7 Frakobling og uttrekking av aortahoveddel-kateteret
1

Minst 14 minutter etter at fyllpolymeren er ferdig blandet, kobler du autoinjektor
2 fra sprøyten. Hold autoinjektor 2 godt fast for å kontrollere kraften idet den
kobles fra skuldrene på sprøyten.
ADVARSEL: Ikke koble fra innføringssystemet før den spesifiserte
frakoblingstiden (14 minutter). Dette er for å hindre mulig frigjøring av
fyllpolymer.
OBS! Pasienter med en kjernekroppstemperatur under 35 °C kan kreve
minst ett ekstra minutt per grad under 35 °C før frakobling.
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MERK: Frakobling av innføringssystemet før anbefalt minstetid når
pasienten har lav kroppstemperatur, kan føre til polymerlekkasje.
2

Før frem aortahoveddelens ledevaier på nytt.

3

Den integrerte ballongen kan brukes til å forbedre forseglingsringens
apposisjon til karveggen på følgende måte:
Bruk fluoroskopi og posisjoner de røntgentette markørene på den integrerte
ballongen proksimalt for aortahoveddelens primære forseglingsring og distalt
for den sekundære ringen.

Blås opp den integrerte ballongen med standard 4:1-blanding av saltvann og
kontrast. Følg anbefalte oppblåsingsvolumer i diagrammet nedenfor. Tøm den
integrerte ballongen helt ved å lage undertrykk i oppblåsingssprøyten.
Diameter på aortahoveddelstentgraft
20 mm
23 mm
26 mm
29 mm
34 mm

Maksimalt oppblåsingsvolum for
integrert ballong
7 ml
8 ml
12 ml
15 ml
19 ml

ADVARSEL: Maksimal kontrastkonsentrasjon for integrert ballongoppløsning er en 4:1-blanding av saltvann og kontrast.
ADVARSEL: Bruk aldri luft eller gass til å blåse opp den integrerte
ballongen.
ADVARSEL: Det anbefales å bruke manuelle injeksjoner ved hjelp av en
sprøyte for den integrerte ballongen. Ikke bruk en automatisk
oppblåsingsanordning for å blåse opp den integrerte ballongen.
ADVARSEL: Ikke blås opp den integrerte ballongen ut over maksimalt
oppblåsingsvolum. Ballongen kan sprekke. Hvis ballongen blåses opp for
mye, kan det føre til skade på karvegg og/eller karruptur, eller til skade på
stentgraftet.
ADVARSEL: Tøm den integrerte ballongen helt og kontroller at det er
undertrykk i sprøyten før du posisjonerer kateteret.
ADVARSEL: Hold den integrerte ballongen inne i graftet. Oppblåsing av
den integrerte ballongen utenfor graftet kan føre til karskade eller -ruptur.
OBS! Overvåk kontinuerlig manipuleringer og oppblåsing av ballongen
ved bruk av fluoroskopi.
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OBS! Hvis ballongtrykket forsvinner og/eller ballongen sprekker, må du
tømme ballongen og fortsette med prosedyren for frakobling og
uttrekking av kateteret.
OBS! Det anbefales ikke å blåse opp ballongen før 14 minutter etter at
polymeren er ferdig blandet. Oppblåsing av ballongen før det har gått
14 minutter kan skade forseglingsringen.
4

Frigjør kateteret fra aortahoveddelen: drei den tredje frigjøringsbryteren for
graftet en kvart omgang mot urviseren, trekk deretter bryteren og den tilkoblede
vaieren jevnt ut av håndtaket.

5

Bruk fluoroskopi og trekk forsiktig ut det indre kateteret. Den røntgentette
markøren på ledevaier-lumenet skal bevege seg bort fra stentgraftet.
ADVARSEL: STOPP hvis du merker motstand under frakobling av
kateteret. Kontroller at kateteret ble frigjort fra aortahoveddelen ved bruk
av bryteren for frigjøring av graftet (den tredje frigjøringsbryteren).
Hvis det fortsatt er vanskelig å koble fra kateteret, må du kontrollere at
kateteret ikke sitter fast i den suprarenale stenten. Når det er bekreftet,
kan den integrerte hylsen brukes som «støtte» for å stabilisere
aortahoveddelen.
Hvis du merker motstand ved uttrekking av konspissen, støtter du første
ring i det ipsilaterale beinet med aortahoveddelens hylse. Før du kobler
konspissen til hylsespissen, trekker du hylsen 2 cm tilbake slik at
fylleporten ikke blir klemt mellom hylsen/konspissen.

6

Hold ledevaieren i posisjon, trekk hylsen litt tilbake og trekk deretter tilbake
kateterhåndtaket for å reposisjonere konspissen i enden av den ytre hylsen
på innføringssystemet. Det kan være nok å dreie kateteret for å overvinne
motstanden.

7

Slik bruker du den integrerte hylsen: Hold ledevaieren i posisjon og flytt hele
innføringssystemet til ønsket posisjon. Trekk tilbake håndtaket for å fjerne
kateteret fra den ytre hylsen. Ved behov dreier du hemostaseventilen for å
opprettholde hemostase.
Alternativt fjerner du hele innføringssystemet fra vaskulaturen.

11.3.8 Innsetting og utplassering av ipsilateral forgreining
1 Se Klargjøring av innføringssystem(er) for trinnvis klargjøring av innføringssystemet.
2 Følg de nødvendige prosedyretrinnene for utplassering av ipsilateral forgreining,
som tidligere beskrevet i Innsetting og utplassering av kontralateral forgreining.
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11.3.9 Fullføre utplassering
1 Verifiser eksklusjon av aneurismet. Utfør angiografi fra proksimalt landingssted
til distalt landingssted.
2 Selv om det ikke er nødvendig som en del av implantasjonsprosedyren,
kan du bruke angioplastikkballonger i egnede størrelser (diameter tilsvarende
karstørrelsen) for å forbedre eksklusjon av aneurismet eller for å forbedre
stentgraftlumenet.
ADVARSEL: Det er viktig å bruke ballonger i riktig størrelse, og å ikke
blåse ballongen for mye opp i stentgraftet. Følg nøye ballongprodusentens
oppblåsingsparametre som er beskrevet på produktmerkingen.
• Klargjør ballongkatetre og andre tilleggsenheter som skal brukes i henhold til
produsentens bruksanvisning.
• Kobling mellom bekkenforgreining og aortahoveddel: Det kan brukes ballong
i koblingen. Bruk da en ikke-samsvarende ballong på 12 mm, og blås opp til
maksimalt 5 atm. Teknikken «kissing balloon» kan brukes på dette stedet.
• Distalt bekken: Det kan brukes ballong i dette området. Bruk da en ikkesamsvarende ballong med samme diameter som diameteren på distalt bekken.
ADVARSEL: Ikke bruk en samsvarende ballong i koblingen mellom
bekkenforgreining og aortahoveddel eller i distalt bekken.
Når angiografikateteret (hvis aktuelt) er tatt ut, kan den proksimale
aortahoveddelen utvides med ballong før innføringssystemet tas ut ved
å bruke en samsvarende ballong med samme diameter som den proksimale
aortadiameteren. En ikke-samsvarende ballong skal bare brukes i
aortahoveddelen etter at innføringssystemet er tatt ut. Aortahoveddelen kan
remodelleres ved hjelp av en ballong opp til 40 minutter etter at CustomSealsettets polymerblanding er fullført.
OBS! Det anbefales ikke å blåse opp ballongen før 14 minutter etter at
polymeren er ferdig blandet. Oppblåsing av ballongen før det har gått
14 minutter, kan skape et trykk som er så høyt at det kan skade
forseglingsringen og føre til polymerlekkasje.
3 Hvis det ikke er nødvendig med andre intervensjoner og eksklusjon av
aneurismet er bekreftet, tar du ut angiografikateteret og holder ledevaierne i
posisjon. Følg trinnene for Innsetting og utplassering av forlengelse nedenfor
hvis det er nødvendig med bekkenforlengelse.
4 Ta ut ledevaierne og innføringshylsene. Lukk vaskulær tilgang.

57

11.3.10

Innsetting og utplassering av bekkenforlengelse

1 Bruk de røntgentette markørene på den distale enden av bekkenforgreiningen
som mål, og bruk standard vaskulære teknikker til å kanylere
bekkenforgreiningens lumen med en ledevaier (om nødvendig).
2 Bestem nødvendig lengde på forlengelsen. Ved 20 mm eller kortere, anbefales
det å bruke en rett distal forlengelse. Se tabellen nedenfor for informasjon
om diametre på distale, rette forlengelser (størrelser på bekkenforlengelse,
45 mm lengde) som er anbefalt for bruk med hver distal diameter på
bekkenforgreininger.

10
12
14
Distal diameter på
16
bekkenforgreining
18
22
28

Størrelse på bekkenforlengelse
(rett, 45 cm lengde)
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 maksimalt tillatt forlengelse

3 Se tabellen nedenfor når en bekkenforgreining skal brukes som en forlengelse.
Velg riktig lengde på forlengelseskomponenten basert på den distale diameteren
på bekkenforgreiningen og nødvendig lengde på forlengelse.
Distal diameter på
bekkenforgreining
(mm)
10
12
14
16
18
22
28

Nødvendig lengde
på forlengelse
(mm)
Opptil 50
51–70
71–90
91–110
111–130
Opptil 10 *
11–20
21–40
41–60
61-80

Lengde på
forlengelseskomponent
(mm)
80
100
120
140
160
80 *
100
120
140
160

* Diameteren på forlengelsen må være ≥ den distale diameteren på
bekkenforgreiningen.
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4 Klargjør innføringssystemet for bekkenforlengelsen som beskrevet i Klargjøring
av innføringssystem(er).
5 Hold ledevaieren i posisjon, fjern angiografikateteret og innføringshylsen fra
tilgangsstedet (hvis aktuelt).
6 Plasser innføringssystemet for bekkenforlengelsen over ledevaieren. Kontroller at
det ikke er spenning på aortahoveddel-stentgraftet før eller under plassering av
bekkenforlengelsen.
7 Før innføringssystemet inn i vaskulaturen inntil de røntgentette markørene på
forlengelsen er på linje med det distale målet. Bruk kontinuerlig fluoroskopisk
veiledning til å sikre at stentgraftet posisjoneres korrekt.
8 Bekreft riktig posisjonering av forlengelsen i forhold til bekkenforgreiningen og
vaskulaturen.

9 Trekk tilbake hylsen for å utplassere stentgraftet mens kateterhåndtaket holdes
i posisjon.
10 Hold ledevaieren i posisjon, stabiliser hylsen og trekk tilbake kateterhåndtaket for
å reposisjonere konspissen i enden av den ytre hylsen på innføringssystemet.
11 Slik bruker du den integrerte hylsen: Hold ledevaieren i posisjon og flytt hele
innføringssystemet til ønsket posisjon. Trekk tilbake håndtaket for å fjerne
kateteret fra den ytre hylsen. Ved behov dreier du hemostaseventilen for å
opprettholde hemostase.
Alternativt fjerner du hele innføringssystemet fra vaskulaturen.
12 Før frem og blås opp en ikke-samsvarende ballong i passende størrelse i
overlappingsområdet. Følg produsentens anbefalte metode for valg av størrelse,
klargjøring og bruk av ballonger.
13 Sett inn angiografikateteret på nytt og før det inn til suprarenal aorta. Utfør
angiografi ved fullført utplassering som beskrevet ovenfor.

12.

Anbefalinger for oppfølgingsavbildning

Endologix anbefaler følgende avbildningsplan (tabell 26) for pasienter som er behandlet
med Alto abdominalt stentgraftsystem. Det er legens ansvar å sette opp riktig
oppfølgingsavbildning og avbildningsmodaliteter for den enkelte pasient.
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Tabell 26: Anbefalt plan for pasientavbildning

Før prosedyre (baseline)
Før utskrivning
1 måned
6 måneder
12 måneder (deretter årlig)

Kontrastforsterket
spiral-CT*
X
X
X
X

Abdominal
røntgenavbildning**
X
X
X
X

* Abdominal/bekken. Brukes til å vurdere fiksering av graft, deformasjon, apposisjon til karveggen ved
proksimalt og distalt fikseringssted, migrasjon av stentgraft, åpenhet i stentgraft, AAA-størrelse,
okklusjon av grenkar og endolekkasje (inkludert eventuell kilde og type).
** AP, lateral, venstre skråstilt og høyre skråstilt visning. Brukes til å vurdere tilstedeværelsen av
stentfraktur. Kontroller at hele enheten vises på bildene for vurdering av enheten.
Pasienter skal informeres om viktigheten av å overholde den anbefalte oppfølgingsplanen i løpet av det
første året, og deretter årlig oppfølging. Basert på den kliniske evalueringen kan det være nødvendig
med hyppigere oppfølging for enkelte pasienter.

12.1. CT uten kontrast
For pasienter som har nedsatt nyrefunksjon eller som er allergisk mot kontrastmiddel, kan
det vurderes å bruke spiral-CT uten kontrast for å vurdere fiksering av graft, deformasjon,
apposisjon til karveggen ved proksimalt og distalt fikseringssted, migrasjon av stentgraft
og størrelse på AAA med målinger av diameter og volum.

12.2. Dobbel ultralyd
For pasienter som har nedsatt nyrefunksjon eller som er allergisk mot kontrastmiddel, kan
det vurderes å bruke dobbel ultralyd med farge for å vurdere størrelse på AAA med
diameter, endolekkasjer og okklusjon av og stenose i stentgraft. Hvis det er problemer
knyttet til avbildning av forkalkede områder, fikseringssteder eller den ytre veggen på
aneurismesekken, kan det være nødvendig med tilleggs-CT uten kontrast.

12.3. MR eller MRA
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon, dvs. nyreinsuffisiens, kan også vurderes for
magnetisk resonanstomografi eller angiografi (MR, MRA) på behandlingssteder som har
ekspertise på disse områdene. Det kan oppstå artefakter knyttet til stenten, og det må
utvises forsiktighet for å sikre tilstrekkelig avbildning av den ytre aneurismeveggen for å
bestemme AAA-størrelsen. Hvis det ikke vises tydelig krymping av aneurismet, kan det
være nyttig med volummåling. Hvis det er problemer knyttet til avbildning av forkalkede
områder, fikseringssteder eller den ytre veggen på aneurismesekken, kan det være
nødvendig med tilleggs-CT uten kontrast. Du finner spesifikk informasjon om MR i del 10.4.
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Endologix anbefaler kontrastforsterket spiral-CT-data til rekonstruksjon. Kravene er angitt
i tabell 27.
Pasientbevegelse skal unngås under skanning. Unngå om mulig å skanne ikkepasientobjekter i visningsfeltet. Ikke endre pasientposisjon, bordhøyde og visningsfelt
under skanning. Hvis pasienten beveger seg, må hele undersøkelsen gjentas.
Tabell 27: Krav til spiral-CT
Minimumsprotokoll

Protokoll for høy oppløsning
(anbefales)

Skannemodus

Helisk

Helisk

Skanneparametre

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

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

Snitt-tykkelse

3 mm

0,625–2 mm

Snitt-intervall

3 mm

0,625–2 mm

Pitch

0,984:1

0,984:1

Øvre utbredelse AAA

2 cm over utløp av truncus
coeliacus

2 cm over utløp av truncus coeliacus

Nedre utbredelse
AAA

Pre-op: Færre trokanter i lår for å
inkludere femoral bifurkasjon
Post-op: Minst 2 cm distalt for det
laveste utløp av intern
bekkenarterie

Pre-op: Færre trokanter i lår for å inkludere
femoral bifurkasjon
Post-op: Minst 2 cm distalt for det laveste
utløp av intern bekkenarterie

Kontrast

Standard i henhold til radiologisk
avdeling

Standard i henhold til radiologisk avdeling

Volum

80 ml kontrast med 40 ml
saltvannsskylling eller standard
kontrastvolum med
saltvannsskylling i henhold til
radiologisk avdeling

80 ml kontrast med 40 ml saltvannsskylling
eller standard kontrastvolum med
saltvannsskylling i henhold til radiologisk
avdeling

Hastighet

4 ml/sek

4 ml/sek

Skanneforsinkelse

ROI – terskel 90–100 HU i aorta

ROI – terskel 90–100 HU i aorta

Visningsfelt

Stor kropp

Stor kropp

Rekonstruksjonsalgoritme

Standard

Standard

13.
•

Enhetsregistrering
Implantatkort: Dette kortet inneholder informasjon om lege, stentgraft og
sykehus. Leger skal fylle ut dette kortet og be pasienten om å ha det med
seg hele tiden. Pasienten skal vise til kortet når han/hun besøker annet
helsepersonell, spesielt hvis de skal gjennomgå andre diagnostiske prosedyrer
(f.eks. MR).
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14.

Symboler Ordliste
Batchkode
Brukes innen
Innhold
Pyrogenfri

eIFU

Se bruksanvisningen https://www.e-labeling.eu
MR-betinget
Må ikke brukes på nytt

2

STERILIZE

Må ikke steriliseres på nytt
Oppbevares tørt
Skal ikke brukes dersom emballasjen er skadet
Sterilisert med etylenoksid
Sterilisert med stråling
Minst 14 minutter etter fyllpolymerblanding før frigjøring av
aortahoveddel-kateter
Autorisert representant i EU
Produsent

ID

Innføringssystem, indre diameter

OD

Innføringssystem, ytre diameter

POLYMER

Fyllpolymerslange

BALLONG

Fylleslange for integrert ballong
Maksimalt oppblåsingsvolum
Be om papirkopi.
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