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1.

Descrierea dispozitivului

Sistemul de grefă-stent abdominală Alto™ este un dispozitiv endovascular livrat printr-un cateter cu profil
redus, pentru tratamentul anevrismelor abdominale aortice (AAA). Grefa-stent este concepută să realinieze
vasculatura afectată, furnizând un circuit sangvin endovascular pentru izolarea anevrismului de fluxul
sangvin cu presiune ridicată, reducând astfel riscul de ruptură. Grefa-stent are o configurație modulară ce
include o secțiune de corp aortic, ramuri iliace și extensii iliace, dacă sunt necesare (Figura 1).

Sistemul de grefă-stent abdominală Alto™ include:
•
•
•
•
•

O grefă-stent abdominală de corp aortic și un cateter de introducere
Grefe-stent de ramură iliacă Ovation iX™ și catetere de introducere
Grefe-stent de extensie iliacă Ovation iX™ și catetere de introducere, dacă sunt necesare
Kit de umplere cu polimer CustomSeal™
Autoinjector 2
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Figura 1: Schema sistemului de grefă-stent abdominală Alto™

Sistemul de grefă-stent abdominală Alto™ încorporează următoarele modificări principale ale sistemului
de grefă-stent abdominală Ovation iX aprobat în prezent:
•
•
•

localizarea inelului de etanșare la 7 mm sub arterele renale
încorporarea unui balon integrat
utilizarea unui Autoinjector 2 de presiune mai mică

Modificările s-au bazat pe feedbackul de la utilizatorii sistemului Ovation iX și păstrează caracteristicile
fundamentale de proiectare și tehnologie ale platformei Ovation pe bază de polimer.

1.1. Implantul de grefă-stent Alto™
Corp aortic
Corpul aortic este alcătuit dintr-un stent proximal pentru fixare suprarenală și o grefă din politetrafluoretilenă
(PTFE) cu permeabilitate redusă conectată utilizând elemente de atașare separate și spirale de atașare,
așa cum se arată în Figura 2. Stentul proximal neacoperit este conceput cu 8 ancore care ajută la fixarea
dispozitivului de peretele aortic. Pentru introducere, stentul este în formă comprimată în interiorul cateterului.
Atunci când este eliberat din această formă comprimată, stentul se extinde pentru a adera la peretele
vasului.

3

Material de grefă PTFE

Port pentru injectare de
polimer

Stent proximal

Ancore

FEP
Elemente de atașare
separate și spirale de
atașare

Figura 2: Imagine a grefei-stent de corp aortic Alto™

Consultați materialele grefei-stent de corp aortic Alto™ din Tabelul 1 de mai jos.
Tabelul 1

Materialele grefei-stent de corp aortic

Componentă implant

Material

Grefă

Politetrafluoretilenă (PTFE)

Port pentru injectare de polimer

Politetrafluoretilenă (PTFE)

Stent proximal

Aliaj nichel-titan (nitinol)

Elemente de atașare separate

Aliaj nichel-titan (nitinol) cu politetrafluoretilenă
(PTFE)

Marcaje radioopace (spirale de atașare)

Aliaj nichel-titan (nitinol)

Stentul proximal din nitinol este radioopac, iar marcajele radioopace (spiralele de atașare) sunt amplasate
lângă marginea proximală a stentului. Aceste marcaje radioopace ajută la plasarea dispozitivului în locul
dorit în raport cu arterele renale. Polimerul de umplere este radioopac și permite vizualizarea canalelor de
umplere cu polimer după ce grefa este umplută. Figura 3 arată amplasarea marcajelor radioopace în grefastent de corp aortic Alto™.
Element

Marcaj
Elemente de atașare a
stentului la grefă la
manșon
Inel de etanșare primar
umplut cu polimer (lichid
și întărit), marcaj continuu
Inel de suport secundar
umplut cu polimer (lichid
și întărit), marcaj continuu

1
2

3

Canale de umplere
umplute cu polimer (lichid
și întărit), marcaj continuu
Inele de suport secundar
pentru brațul umplut cu
polimer (lichid și întărit),
marcaj continuu
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5

Material
Fir din nitinol și stent din
nitinol
Chimie polimer de
umplere radioopac
Chimie polimer de
umplere radioopac
Chimie polimer de
umplere radioopac
Chimie polimer de
umplere radioopac

Figura 3: Amplasarea marcajelor radioopace în grefa-stent de corp aortic Alto™
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Pentru a sigila capătul proximal al grefei-stent și pentru a furniza suport pentru brațele corpului aortic în
care sunt plasate ramurile iliace, corpul grefei-stent conține o rețea de canale și inele gonflabile care sunt
umplute cu un polimer lichid radioopac (vezi Figura 3 de mai sus) care se solidifică în cursul procedurilor de
plasare. Grefa-stent are un port de umplere care conectează rețeaua de umplere a grefei-stent la cateterul
de introducere. Figura 4 de mai jos arată dispozitivul cu inelul de sigilare proximal în aortă. Corpul aortic
este furnizat în cinci dimensiuni de inele de sigilare proximale: 20, 23, 26, 29 și 34 mm. În timp ce diametrul
corpului aortic variază în funcție de modelul produsului, lungimea trunchiului (40 mm), lungimea brațului
(35 mm pe partea ipsilaterală și 40 mm pe partea controlaterală), precum și diametrele interioare distale
ale brațului (11 mm) sunt constante. Datorită caracteristicii de sigilare a dispozitivului, considerațiile de
dimensionare sunt unice și sunt descrise în detaliu în Secțiunea 7.2 (Dimensionarea grefei-stent abdominale
Alto™).

Figura 4: Grefa-stent de corp aortic Alto™ în aortă

Ramuri/Extensii iliace
Ramurile și extensiile iliace sunt formate dintr-o grefă-stent din nitinol încapsulată în politetrafluoroetilenă
(PTFE) cu permeabilitate redusă. Materialele sunt enumerate în Tabelul 2 de mai jos. Ramurile iliace sunt
plasate în secțiunile brațelor corpului aortic. Marcajele radioopace permit medicului să vizualizeze dacă
suprapunerea ramură iliacă - corp aortic sau suprapunerea extensie iliacă - ramură iliacă este corectă în
timpul plasării cu ajutorul cateterului. Gradul de suprapunere care este adecvată pentru fiecare combinație
de dispozitive poate fi găsit la Pasul 3 din Secțiunea 11.3.10, Introducerea și plasarea extensiei iliace.
Marcajele radioopace se află în același loca pe grefa-stent atât pentru ramurile iliace, cât și pentru extensii,
așa cum este arătat în Figura 5.
Forța radială a grefei-stent permite atât fixarea, cât și sigilarea interfeței dintre corpul aortic și fiecare ramură
iliacă, între ramura iliacă și extensia iliacă și între ramura/extensia iliacă și zona de poziționare din artera
iliacă. Ramurile iliace sunt disponibile în 7 diametre distale diferite (10, 12, 14, 16, 18, 22, 28 mm) și 5
lungimi diferite (80, 100, 120, 140, 160 mm). Porțiunea proximală a ramurilor iliace are un diametru constant
de 14 mm. Extensiile iliace sunt disponibile cu o lungime constantă de 45 mm și aceleași 7 diametre ale
ramurilor iliace distale. Considerațiile privind dimensionarea ramurilor și extensiilor iliace sunt descrise în
detaliu în Secțiunea 7.2 (Dimensionarea grefei-stent abdominale Alto™).
Tabelul 2: Materialele grefei-stent de ramură/extensie iliacă
Componentă implant

Material

Grefă

Politetrafluoretilenă (PTFE)

Stent și elemente de atașare

Aliaj nichel-titan (nitinol)

Marcaje radioopace

Aliaj platină-iridiu
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Grefă-stent pentru artera iliacă

Element
Grefă-stent de extensie
iliacă

3

4

Marcaj
Marcaj(e)
proximal(e) de
ramură/extensie
iliacă
Marcaj distal de
ramură/extensie
iliacă

Material
Aliaj platinăiridiu
Aliaj platinăiridiu

Figura 5: Amplasarea marcajelor radioopace pe grefele-stent de ramură/extensie iliacă

1.2. Sistemul de introducere
Pentru a ajuta la introducerea dispozitivului în vasul de acces, corpul aortic, ramurile iliace și extensiile iliace
sunt preîncărcate în catetere de introducere, așa cum este ilustrat în Figura 6 și Figura 7. Cateterele de
introducere au fiecare un lumen pentru utilizare cu un fir de ghidare de 0,035” (0,89 mm) pentru facilitarea
accesului și plasării. Tecile exterioare sunt acoperite cu un strat hidrofil. Există două variante ale sistemului
de INTRODUCERE: una pentru grefa-stent de corp aortic (Figura 6) și una pentru ramurile/extensiile iliace
(Figura 7). Ambele sisteme permit retragerea cateterului interior prin teaca exterioară, cu teaca exterioară și
valva hemostatică integrată rămânând în vasculatură pentru facilitarea introducerii de dispozitive auxiliare.
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Figura 6: Schema cateterului de introducere pentru corp aortic a sistemul de grefă-stent abdominală Alto™
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Figura 7: Schema cateterului de introducere pentru ramură/extensie iliacă Ovation iX

Corpul aortic se plasează prin intermediul cateterului de introducere pentru corp aortic (Figura 6), care
are o lungime de lucru de aproximativ 60 cm și un diametru exterior al tecii exterioare de 15 Fr (diametru
interior de 13 Fr). Cateterul are o conexiune cu brațele distale ale corpului aortic. În cursul procesului de
plasare a grefei-stent de corp aortic, mai întâi se poziționează dispozitivul și apoi se retrage teaca. Grefastent proximală se plasează folosindu-se butoanele de eliberare de pe mâner, utilizându-se un balon integrat
pentru facilitarea deschideri grefei. Apoi se plasează polimerul de umplere prin portul conectorului de
umplere folosindu-se Autoinjectorul 2.
Ramurile iliace controlaterale și ipsilaterale se plasează fiecare prin intermediul cateterelor de introducere
pentru ramuri iliace (Figura 7). Cateterele pentru ramuri iliace au o lungime de lucru de aproximativ 60 cm
și 4 diametre exterioare diferite în funcție diametrul ramurii iliace: ramurile iliace de 10–14 mm au un
diametru exterior/interior al tecii de 12/10 Fr, ramurile iliace de 16–18 mm au un diametru exterior/interior
al tecii de 13/11 Fr, ramurile iliace de 22 mm au un diametru exterior/interior al tecii de 14/12 Fr, iar ramurile
iliace de 28 mm au un diametru exterior/interior al tecii de 15/13 Fr. După plasarea corpului aortic, se
plasează un fir de ghidare din punctul de acces controlateral în brațul controlateral distal al corpului aortic;
pentru facilitarea acestui proces, poate fi folosit lumenul de traversare integrat de pe sistemul de introducere
a corpului aortic. Ramura iliacă controlaterală se avansează în poziție și se plasează în brațul corpului
aortic retrăgându-se teaca cateterului împreună cu cateterul în poziția corespunzătoare. Apoi se utilizează
cateterul de introducere pentru ramura controlaterală ca o teacă integrată pentru facilitarea introducerii
dispozitivelor auxiliare sau se retrage din vasculatură.
După ce polimerul de umplere se întărește în inelul de sigilare primar, balonul integrat al cateterului de
introducere pentru corpul aortic poate fi folosit pentru a îmbunătăți fixarea inelului de sigilare. Cateterul se
desprinde de la portul de umplere al grefei-stent de corp aortic și poate fi folosit ca teacă integrată (așa cum
este descris mai sus) sau retras din vasculatură.
Cateterul de introducere pentru ramura iliacă ipsilaterală se avansează peste firul de ghidare ipsilateral și se
plasează folosindu-se metoda descrisă mai sus pentru ramura controlaterală. Apoi cateterul de introducere
pentru ramura ipsilaterală se folosește ca teacă integrată (așa cum este descris mai sus) sau se retrage din
vasculatură.
Dacă este nevoie de o extensie iliacă, sistemul de introducere se avansează peste firul de ghidare și se
plasează folosindu-se metoda descrisă mai sus pentru ramurile iliace controlaterală și ipsilaterală.
Sistemul de grefă-stent abdominală Alto™ este conceput să accepte diverse anatomii aortice, inclusiv o
diversitate de diametre aortice proximale și distale, de lungimi de anevrisme și de diametre de arterei iliace
comune. Consultați Tabelul 21 (Secțiunea 7.2) pentru informații de dimensionare în funcție de pacient și
Tabelele 22–24 (Secțiunea 9.1) pentru dimensiuni și configurații de produse.

1.3. Kitul de umplere cu polimer (kitul CustomSeal™) și Autoinjectorul 2
Kitul CustomSeal ™ este alcătuit din două seringi de umplere care conțin polimer de umplere, care este
utilizat pentru a umfla o rețea de canale și inele în corpul aortic (vezi Figura 3 de mai sus) și se solidifică în
timpul procedurii de plasare. Polimerul de umplere este alcătuit din trei componente care sunt amestecate
în seringile de umplere înainte de injectare în grefa-stent de corp aortic. Componentele includ o soluție
tamponată care conține un agent de contrast aflat într-o seringă și un monomer reactiv aflat în cealaltă
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seringă. A treia componentă este un monomer reactiv separat aflat în tubul de legătură dintre seringi.
Reacția dintre cei doi monomeri are ca rezultat formarea unui hidrogel solid în inelul de sigilare primar, inelul
de suport secundar, canalele de umplere și inelele de suport pentru braț din materialul grefei de corp aortic
(vezi Figura 3) în timpul procedurii de plasare. Kitul CustomSeal™ (Figura 8) este etichetat cu un timp de
detașare de 14 minute, ceea ce înseamnă că nu trebuie deconectat cateterul de introducere pentru corpul
aortic de la grefă până când polimerul nu a avut 14 minute de întărire. Necesitatea potențială de modificare
a timpului de întărire a polimerului în funcție de temperatura corpului pacientului este abordată în Secțiunea
4.4 de mai jos.
Pentru a pregăti polimerul de umplere pentru injectare în grefa-stent de corp aortic, cele două valve de pe
kitul de umplere sunt deschise și componentele polimerului de umplere sunt amestecate prin apăsarea
alternativă a celor două pistoane de seringă pentru minimum 20 de curse complete (10 pe fiecare parte).
Seringa umplută corespunzător se îndepărtează din suportul său și apoi se conectează la portul de umplere
al cateterului de introducere pentru corp aortic. Figura 6 arată amplasarea portului de umplere cu polimer pe
cateterul de introducere pentru corp aortic. Autoinjectorul 2 se atașează peste pistonul seringii (vezi Figura
9) și i se rotește un sfert de tură pentru a se fixa în poziție. Autoinjectorul 2 aplică forță controlată pistonului
seringii pentru a injecta polimerul de umplere în grefă până la atingerea echilibrului de presiune și umplerea
completă a inelului de sigilare primar, a canalelor de umplere și a inelelor de suport din materialul grefei
corpului aortic.
La amestecare și injectare în grefa-stent de corp aortic, componentele polimerului formează un polimer
reticulat radioopac care umple inelul de sigilare primar, canalele de umplere și inelele de suport în materialul
grefei trunchiului și brațelor grefei aortice. Radioopacitatea polimerului de umplere se disipează în timp
(1–2 luni) pentru a nu se crea artefacte imagistice care ar putea interfera cu detectarea endoscurgerilor la
urmărirea ulterioară prin imagistică CT.

Figura 8: Kitul CustomSeal cu un timp de deconectare de 14 minute

Figura 9: Autoinjectorul 2 atașat peste pistonul seringii

1.4. Considerații anatomice specifice privind sistemul de grefă-stent abdominală
Alto™
Caracteristicile specifice de design ale acestei grefe endovasculare au impact asupra modului de evaluare a
adecvării unui pacient pentru tratament. Următoarele diagrame arată considerațiile anatomice specifice care
ar trebui luate în considerare la evaluarea adecvării pentru tratamentul cu dispozitivul, așa cum este descris
în declarația Indicații de utilizare.
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Figura A: Zona de poziționare proximală și conicitatea

Figura B: Zona de poziționare proximală
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Figura C: Sigilarea trombului zonei
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2.

Indicații de utilizare

Sistemul de grefă-stent abdominală Alto™ este indicat pentru tratarea pacienților cu anevrisme aortice
abdominale infrarenale având morfologie vasculară adecvată pentru reparație endovasculară cu dispozitivul,
care include următoarele:
•
Acces iliac/femural adecvat, compatibil cu tehnicile, dispozitivele și/sau accesoriile de abord vascular
(tehnici de intervenție în zona femurală sau percutanate).
•
O zonă de poziționare proximală aortică pentru inelul de sigilare la 7 mm sub artera renală inferioară.
•
O zonă de sigilare aortică compusă dintr-o aortă sănătoasă, definită astfel:
o
Absența unui tromb semnificativ >8 mm în grosime; în orice punct de-a lungul circumferinței
aortice la nivelul de 7 mm sub artera renală inferioară,
o
Absența unei calcificări semnificative la nivelul de 7 mm sub artera renală inferioară,
o
Conicitate <10% măsurată de la artera renală inferioară la aortă la 7 mm sub artera renală
inferioară,
o
Un diametru de perete interior de nu mai puțin de 16 mm și de nu mai mult de 30 mm la 7 mm
sub artera renală inferioară și
o
Un unghi aortic ≤60 de grade.
•
O zonă de poziționare iliacă distală:
o
Cu o lungime de cel puțin 10 mm și
o
Cu un diametru de perete interior de nu mai puțin de 8 mm și de nu mai mult de 25 mm.

3.
•
•

4.

Contraindicații
Pacienți care suferă de o afecțiune care amenință să infecteze grefa.
Pacienți cu sensibilități sau alergii cunoscute la materialele dispozitivului (inclusiv politetrafluoroetilenă
[PTFE], polimeri pe bază de polietilenglicol [PEG], agenți de contrast, etilenă-propilenă fluorurată
[FEP], titan, nichel, platină sau iridiu).

Avertizări și precauții

ATENȚIE! Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Nerespectarea instrucțiunilor, avertizărilor și
precauțiilor poate avea consecințe grave sau poate duce la vătămarea pacientului.
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4.1

Generalități

Avertizări
•

Sistemul de grefă-stent abdominală AltoTM este destinat utilizării la un singur pacient. Nu recongelați,
nu recondiționați și nu resterilizați. Reutilizarea, recondiționarea sau resterilizarea pot compromite
integritatea structurală a dispozitivului și/sau pot cauza defectarea acestuia, ceea ce poate duce la
vătămarea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului. De asemenea, reutilizarea, recondiționarea sau
resterilizarea pot conduce la un risc de contaminare a dispozitivului și/sau pot cauza infectarea
pacientului, inclusiv, dar fără a se limita la, transmiterea unor boli infecțioase de la un pacient la altul.
Contaminarea dispozitivului poate duce la vătămarea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului.

•

Nu utilizați acest dispozitiv dacă pacientul nu dorește sau nu poate fi evaluat folosindu-se procedurile
imagistice pre- și post-operatorii necesare.

Precauții
•

Pentru orice procedură endovasculară și pentru plasarea corectă a dispozitivului sunt necesare
proceduri imagistice fluoroscopice precise. Implantarea dispozitivului trebuie să se facă numai într-o sală
de operații, într-o încăpere destinată procedurilor endovasculare, într-un laborator de cateterizare sau
într-un mediu asemănător steril, de către personal instruit în mod corect, care folosește echipamente și
capacități de imagistică adecvate.

•

Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Nerespectarea instrucțiunilor, avertizărilor și precauțiilor poate avea
consecințe grave sau poate duce la vătămarea pacientului.

•

Pe durata procedurilor de implantare sau reintervenție trebuie să fie disponibilă în permanență o echipă
chirurgicală calificată, pentru cazul în care este necesară conversia la intervenție chirurgicală reparatorie
deschisă.

•

Sistemul de grefă-stent abdominală Alto trebuie utilizat doar de către medici și echipe cu experiență în
tehnici endovasculare și care au fost instruiți în utilizarea dispozitivului. Această experiență trebuie să
includă:
- Cunoștințe despre istoricul natural al AAA, comorbidități obișnuite și complicații asociate cu repararea
AAA
- Tehnici de abord vascular
- Tehnici selective și neselective cu fir de ghidare și cateter
- Interpretare a imaginilor radioscopice, fluoroscopice și angiografice
- Embolizare
- Angioplastie
- Plasare endovasculară de stenturi
- Tehnici de utilizare a anselor
- Utilizare adecvată a substanțelor de contrast radiografice
- Tehnici de minimizare a expunerii la radiații
- Experiență în modalitățile de monitorizare a pacienților

4.2

Selectarea pacienților și a dispozitivelor

Avertizări
•

Acest dispozitiv nu este recomandat pentru pacienții care: prezintă infecții sistemice active sau sunt
suspecți de acestea; nu pot tolera agenți de contrast necesari pentru proceduri imagistice de
monitorizare intra-operative și post-operative; și/sau au sensibilități sau alergii la materialele din care
este fabricat sistemul de grefă-stent, la terapie antiplachetară sau anticoagulanți; au un nivel de
creatinină >2,0 mg/dl; au avut anghină instabilă și/sau infarct miocardic (MI) sau un accident vascular
cerebral (AVC) cu 3 luni înainte de implant; și/sau depășesc greutatea și/sau limitele de dimensiuni
necesare pentru cerințele de imagistică.

Precauții
•
•

Diametrul vasului de acces, morfologia vasului și diametrul sistemului de introducere trebuie să fie
compatibile cu tehnicile de abord vascular (tehnici de intervenție în zona femurală sau percutanate).
Vasele care sunt semnificativ calcificate, ocluzionate, stenotice, sinuoase, cu anevrisme sau căptușite
cu trombi pot exclude plasarea dispozitivului.
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4.3

Sistemul de grefă-stent abdominală Alto™ nu a fost evaluat pentru următoarele categorii de pacienți:
- paciente gravide sau care alăptează;
- pacienți cu vârsta mai mică de 18 ani;
- pacienți care prezintă leziuni aortice traumatice, anevrisme rupte acut, anevrisme a căror rupere este
iminentă sau care necesită alt tratament emergent al aortei/anevrismului;
- Pacienți cu anevrisme suprarenale, toracice, toraco-abdominale, ilio-femurale, juxtarenale,
pararenale, micotice, inflamatorii sau pseudo-anevrisme;
- pacienți cu hipercoagulabilitate, diateză hemoragică sau coagulopatie;
- pacienți cu boală ocluzivă a arterei mezenterice și/sau celiace și o arteră mezenterică inferioară
dominantă permeabilă;
- pacienți cu boli ale țesutului conjunctiv sau cu boli congenitale degenerative de colagen, cum ar fi
sindromul Marfan;
- pacienți cu artere iliace ectatice necesitând excluderea bilaterală a fluxului sanguin hipogastric.
Calcifierea neregulată, placa și/sau trombii cu grosimea >8 mm în orice punct de-a lungul circumferinței
aortice a zonelor de sigilare pot compromite fixarea și/sau sigilarea la locurile de implantare.
Aorta nesănătoasă în zonele de sigilare poate cauza un risc crescut de scurgere în anevrism sau
migrarea protezei. Elementele anatomice cheie care pot afecta excluderea cu succes a anevrismului
includ angularea proximală severă a colului (>60°), zona de plasare iliacă distanțată la <10 mm,
diametrul peretelui interior aortic/iliac inadecvat pentru grefa-stent și/sau tromb ori calcifiere în special
în zonele de sigilare.
Bifurcația aortică trebuie să poată găzdui cele două ramuri iliace de ale sistemului Alto™. Diametrul
bifurcației aortice, la aprecierea medicului, nu trebuie să compromită fluxul prin ramurile iliace.
Acordați o atenție deosebită morfologiei zonei de plasare a grefei iliace pentru a evalua
selectarea/adecvarea grefei de ramură.
Selectarea necorespunzătoare a pacientului poate duce la performanțe slabe ale dispozitivului sau la
performanțe ale dispozitivului care nu corespund în mod specific specificațiilor.

Înainte și în timpul procedurii de implantare

Avertizări
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exclusiv de unică folosință. Nu resterilizați și nu reutilizați nicio componentă a sistemului de grefă-stent
abdominală Alto™. Reutilizarea, recondiționarea sau resterilizarea pot compromite integritatea
structurală a dispozitivului și/sau pot cauza defectarea acestuia, ceea ce poate duce la vătămarea,
îmbolnăvirea sau decesul pacientului.
Notați data „A se utiliza până la” a produsului și nu-l utilizați dacă data a fost depășită.
În timpul procedurii de implantare trebuie folosită anticoagularea sistemică, în funcție de protocolul
preferat de spital și de medic. Dacă heparina este contraindicată, trebuie avut în vedere un
anticoagulant alternativ.
Nu îndoiți sau răsuciți excesiv componentele sistemului de grefă-stent abdominală Alto, deoarece acest
lucru poate deteriora dispozitivul și/sau componentele acestuia.
Nu utilizați dispozitivul corpului aortic dacă tubul de umplere cu polimer din sistemul de introducere
conține lichid după spălare.
Nu continuați avansarea sau retragerea firului de ghidare sau a oricărei porțiuni a sistemului de
introducere dacă simțiți rezistență în timpul avansării accesoriilor de procedură sau a sistemului de
grefă-stent.
Aveți grijă în special în zonele de stenoză, tromboză intravasculară sau în vasele calcificate sau
sinuoase.
Nu plasați componentele grefei-stent într-un loc care obstrucționează arterele ce asigură fluxul sanguin
către organe sau extremități sau care poate provoca o endoscurgere decât dacă se recomandă medical
acest lucru.
Nu trageți ferm de sistemul de introducere a corpului aortic după plasarea completă a stentului proximal,
pentru a evita deconectarea accidentală a conectorului de umplere cu polimer de la implant.
În timpul utilizării dispozitivului, rotiți sistemul de introducere cu totul. Nu rotiți în mod independent teaca
sau mânerul cateterului. Evitați manipularea excesivă a cateterului pentru a menține conectarea
sistemului de introducere.

12

•
•
•
•

Utilizați numai Autoinjectorul 2 pentru a umple grefa-stent de corp aortic. Nu trebuie utilizată injectarea
manuală, deoarece poate deteriora implantul.
Nu utilizați niciodată aer sau oricare alt mediu gazos pentru a umfla balonul integrat.
Se recomandă injecții manuale cu soluție de balon integrat cu o concentrație maximă de 4:1 ser
fiziologic/substanță de contrast utilizându-se o seringă pentru umflarea balonului integrat. Nu folosiți
un dispozitiv de umflare prin presiune pentru umflarea balonului integrat
Nu umflați balonul integrat peste volumul maxim de umflare. Balonul se poate rupe. Supraumflarea
poate deteriora peretele vasului și/sau poate cauza ruperea vasului sau deteriorarea grefei-stent.

Precauții
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Planificarea pre-operatorie a accesului și a plasării trebuie efectuată înainte de a deschide ambalajul
dispozitivului.
Studiile arată că pericolul micro-embolizării crește odată cu creșterea duratei procedurii.
Pot apărea complicații renale datorită utilizării în exces a substanțelor de contrast și/sau ca urmare
a unei grefe-stent embolice sau plasate greșit.
Verificați cu atenție ambalajul și dispozitivul pentru a vă asigura că nu există defecțiuni sau deteriorări
înainte de utilizare. În cazul în care există semne de deteriorare sau defecte sau dacă se constată o
încălcare prematură a barierei sterile, nu utilizați dispozitivul. Returnați pachetul și/sau dispozitivul defect
la Endologix.
Reduceți la minimum manevrarea forțată a grefei-stent pe cateterul de introducere în timpul pregătirii și
introducerii, pentru a reduce riscul de contaminare și infecție.
Utilizați întotdeauna control fluoroscopic pentru a avansa sistemul de introducere și pentru a monitoriza
procedura de implantare, plasarea dispozitivului și injectarea/întărirea polimerului de umplere.
Aplicați cu grijă tehnicile de manevrare și plasare pentru a preveni ruperea vasului.
Dacă capacul grefe sistemului de introducere iliacă este retras accidental, dispozitivul se va desfășura
prematur și este posibil să fie poziționat incorect.
Plasarea inexactă sau sigilarea inadecvată poate cauza creșterea riscului de apariție a endoscurgerii
în anevrism sau migrarea dispozitivului.
Componentele grefei-stent nu pot fi înlocuite sau trase înapoi în sistemul de introducere, nici măcar
atunci când sunt plasate doar parțial.
Plasarea parțială accidentală sau migrarea parțială a grefei-stent poate necesita îndepărtarea sau
reparația pe cale chirurgicală.
Confirmați faptul că nu există tensiune în grefa-stent de corp aortic înainte de sau în cursul plasării
ramurii iliace sau a extensiei iliace pentru a preveni o eventuală stenoză sau ocluzie.
Confirmați canularea lumenului brațului controlateral al corpul aortic pentru a asigura o plasare precisă
a ramurii controlaterale.
Dacă întâmpinați rezistență în cursul desprinderii cateterului, confirmați faptul că acesta a fost eliberat
din corpul aortic folosind al treilea buton de eliberare. Dacă dificultatea de desprindere a cateterului
persistă, verificați dacă nu cumva cateterul prinde stentul suprarenal. Odată confirmată, teaca integrată
poate fi utilizată drept „contrafort” pentru stabilizarea corpului aortic. Dacă întâmpinați rezistență la
retragerea conului frontal, susțineți primul inel al brațului ipsilateral cu teaca corpului aortic. Înainte de
a uni conul frontal cu vârful tecii, retrageți teaca 2 cm pentru ca portul de umplere să nu fie prins în
teacă/conul frontal.
Nu se recomandă balonizarea mai devreme de 14 minute de la finalizarea amestecului final de polimeri.
Balonizarea la mai mult de 14 minute poate crea presiuni suficient de mari pentru a deteriora inelul de
sigilare și poate cauza scurgerea polimerului.
Este important să dimensionați și să alegeți corect baloanele de utilizat în timpul plasării dispozitivului
și să respectați instrucțiunile privind plasarea balonului. Balonul trebuie menținut în interiorul grefei în
timpul umflării și nu trebuie umflat excesiv în interiorul grefei-stent. Deși acest lucru nu a fost observat
în timpul derulării studiului clinic Alto™, umflarea balonului în afara grefei poate cauza deteriorarea sau
ruperea vasului. Respectați cu strictețe parametrii privind umflarea descriși de producătorul balonului pe
eticheta produsului.
Concentrația maximă de substanță de contrast pentru soluția de balon integrat este de 4:1 în amestecul
de soluție salină și agent de contrast.
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•
•
•
•

•

4.4

Mențineți balonul integrat în interiorul grefei. Umflarea balonului integrat în afara grefei poate cauza
deteriorarea sau ruperea vasului..
Monitorizați în permanență fluoroscopic manevrele asupra balonului și umflarea acestuia.
Înainte de repoziționarea cateterului sau scoaterea sa din teaca integrată, dezumflați complet balonul
integrat și verificați dacă există forță de vidare în seringă.
Dacă se pierde presiunea din balon și/sau balonul se rupe, dezumflați balonul și continuați cu procedura
de detașare și retragere a cateterului.
Aveți grijă la selectarea dispozitivului și plasarea/poziționarea corectă a dispozitivului în prezența unor
situații dificile din punct de vedere anatomic, cum ar fi zone de stenoză semnificativă, tromb
intravascular, calcificare, sinuozitate și/sau angulație care pot afecta tratamentul inițial cu succes al
anevrismului.
După utilizare, toate componentele utilizate și materialele de ambalare pot reprezenta un potențial
pericol biologic. Manipulați și aruncați în conformitate cu practica medicală acceptată și cu legile și
reglementările locale, statale și federale aplicabile.

Informații despre polimer

Avertizări
•

•

Nu deconectați sistemul de poziționare înainte de expirarea timpului de detașare specificat. Intervalele
minime specificate pentru deconectarea sistemului de introducere de la grefa-stent se bazează pe o
temperatură minimă centrală a corpului de 35°C. La pacienții cu o temperatură corporală centrală mai
mică de 35°C, este posibil să fie nevoie de cel puțin un minut suplimentar pentru fiecare grad sub 35°C
înainte de deconectare. Deconectarea sistemului de introducere înainte de trecerea perioadei minime
recomandate, în combinație cu o temperatură scăzută a corpului pacientului, poate determina scurgerea
polimerului.
Semnele externe care pot indica o scurgere de polimer includ golirea rapidă a seringii cu polimer
de umplere, o seringă cu polimer de umplere goală, umplerea incompletă a canalelor de polimer și
deplasarea semnificativă a marcajului radioopac distal. Dacă se observă aceste semne, pacientul
trebuie monitorizat îndeaproape și orice scurgere de polimer suspectată trebuie tratată așa cum este
descris mai sus.

Precauții
•
•

•
•

•

•

Asigurați-vă că în interiorul corpului aortic nu se află un fir de ghidare extra-rigid în timpul injectării
polimerului de umplere, pentru a permite conformarea grefei-stent la configurația anatomică nativă.
Aruncați polimerul de umplere în cazul în care apar erori privind coordonarea în timp, amestecarea sau
transferul. În timpul injectării și întăririi polimerului de umplere, țineți sub observație marcajul radioopac
al cateterului pentru a detecta orice eventuală deplasare. Dacă observați o astfel de deplasare,
deconectați imediat Autoinjectorul 2 de la seringa cu polimer de umplere.
Pe perioada injectării cu polimer de umplere sau a utilizării lumenului de traversare integrat, confirmați
că la nivelul grefei-stent pentru corpul aortic nu există tensiune pentru a permite conformarea grefeistent la configurația anatomică nativă.
Pacienții care prezintă reacții de hipersensibilitate (inclusiv reacții alergice severe și/sau răspuns
anafilactoid) oricând în timpul procedurii, mai ales în timpul umplerii cu polimer trebuie gestionați în
conformitate cu recomandările standard privind tratamentul pacienților cu alergii severe la agenți de
radiocontrast (de exemplu, fluide, antihistaminice, corticosteroizi, epinefrină).
În timpul etapei de injectare a polimerului din cadrul procedurii, hipotensiunea sistemică poate indica
faptul că apare o scurgere de polimer. Monitorizarea tensiunii arteriale în timpul umplerii cu polimer
poate ajuta la identificarea precoce a potențialelor scurgeri de polimer. În absența altor diagnostice clare
care cauzează hipotensiune arterială în timpul umplerii cu polimer, Endologix recomandă ca o reacție de
hipersensibilitate (o reacție alergică severă sau un răspuns anafilactic) la scurgerea intravasculară de
polimer să fie considerată un diagnostic probabil. Pacienții cu scurgere de polimer trebuie supuși unui
tratament imediat pentru un potențial răspuns sever de hipersensibilitate în conformitate cu protocoalele
instituționale (de exemplu, fluide intravasculare, antihistaminice, corticosteroizi, epinefrină).
Semnele externe care pot indica o scurgere de polimer includ golirea rapidă a seringii cu polimer de umplere,
o seringă cu polimer de umplere goală, umplerea incompletă a canalelor de polimer și deplasarea
semnificativă a marcajului radioopac distal. Dacă se observă aceste semne, pacientul trebuie monitorizat
îndeaproape și orice scurgere de polimer suspectată trebuie tratată așa cum este descris mai sus.
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•

4.5

Problemele legate de tratamentul anevrismului care pot apărea în legătură cu scurgerea de polimer (de
exemplu, endoscurgere de Tipul I din cauza umplerii incomplete cu polimer a grefei) trebuie tratate cu
tehnici endovasculare standard la discreția medicului utilizându-se echipamentele auxiliare enumerate în
Secțiunea 10.3. Tratamentul specific va depinde de măsura și localizarea umplerii incomplete a inelelor
polimerice și de constatările clinice asociate.

Planul de tratament și de monitorizare

Precauții
• Performanța pe termen lung a acestui implant nu a fost încă stabilită.
• Toți pacienții care sunt tratați cu acest dispozitiv trebuie să suporte periodic, pe întreaga durată a vieții,
investigații imagistice pentru a se evalua integritatea și poziția grefei-stent, mărimea anevrismului,
pulsatilitatea anevrismului și endoscurgeri potențiale și/sau obturarea vaselor în zona de tratament. O
mărire semnificativă a anevrismului (>5 mm), o endoscurgere persistentă, apariția unei noi endoscurgeri,
modificarea pulsatilității anevrismului, migrarea dispozitivului, un flux sanguin redus prin grefa-stent
și/sau scăderea funcției renale din cauza obturării arterei renale trebuie să fie urmate de investigații
suplimentare pentru a determina dacă pacientul are nevoie de tratament suplimentar, inclusiv intervenții
suplimentare sau conversia la intervenții chirurgicale. Trebuie avute în vedea analize imagistice
suplimentare specifice pacientului pentru pacienții la care dispozitivele prezintă probleme de eficacitate.
• Toți pacienții trebuie să fie consiliați cu atenție în privința necesității unei monitorizări pe termen lung.
Dispozitivul nu este recomandat pentru pacienții care nu pot sau nu doresc să respecte informațiile din
secțiunea Recomandări privind imagistica de monitorizare (Secțiunea 12:.
• Orice endoscurgere lăsată netratată în timpul procedurii de implantare trebuie monitorizată cu atenție
ulterior implantării.
• După repararea anevrismului endovascular, ischemia măduvei spinării poate duce la o complicație rară
de paraplegie sau parapareză. Se recomandă drenare de lichid cefalorahidian dacă se suspectează
ischemie a măduvei spinării.

4.6

Informații despre siguranța imagisticii prin rezonanță magnetică (RMN)

Testările non-clinice au demonstrat că dispozitivul condiționează imagistica prin rezonanță magnetică.
Dispozitivul Alto™ poate fi scanat în siguranță numai în sisteme RMN de 1,5 T de 3,0 T, cu parametrii
specificați așa cum este descris în Secțiunea 10.4.

5.
5.1

Evenimente adverse
Evenimente adverse cunoscute/posibile

Evenimentele adverse care pot apărea și/sau pot necesita intervenție includ, dar nu sunt limitate la
următoarele:
• Insuficiență renală acută și cronică, micro-embolie renală, insuficiență renală, ocluzia arterei renale,
toxicitate de contrast;
• Amputație;
• Complicații anestezice și probleme ulterioare asociate (aspirație);
• Mărire sau rupere a anevrismului;
• Deteriorare a aortei (perforare, disecție, sângerare, rupere);
• Fistule aortocavale;
• Fistule aortoenterale;
• Sângerare sau evenimente hemoragice, cum ar fi: anemie, hemoragie gastrointestinală, hemoragie
retroperitoneală;
• Evenimente intestinale, cum ar fi: ischemie intestinală, infarct, necroză intestinală, colită ischemică,
ileus paralitic sau adinamic, ocluzie, fistulă;
• Evenimente cardiace și probleme asociate ulterioare, cum ar fi: insuficiență cardiacă congestivă,
hipervolemie, aritmii, infarct miocardic, disconfort sau angină toracică, creșteri ale nivelului de creatininăfosfokinază (CPK), hipotensiune, hipertensiune;
• Evenimente cerebrale (locale sau sistemice) și probleme asociate ulterioare, cum ar fi: modificări ale
stării mentale, accident cerebrovascular (hemoragic sau embolic), deficit neurologic ischemic reversibil,
leziuni neuronale, atacuri ischemice tranzitorii, paraplegie, parapareză, paralizie;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Claudicație;
Toxicitate/anafilaxie a substanței de contrast;
Deces;
Evenimente legate de dispozitiv, cum ar fi: amplasarea sau funcționarea deficitară a dispozitivului,
ruperea stentului, pierderea integrității componentelor sistemului de grefă-stent, răsucirea și/sau
torsionarea grefei, uzarea materialului grefei, dilatare, erodare, puncționare, ocluzie endogrefă, migrare,
dislocare, endoscurgere;
Edem;
Evenimente embolice și trombotice (cu ischemie tranzitorie sau permanentă sau infarct), cum ar fi:
tromboză venoasă profundă, tromboembolie, microembolie, tromboflebită, flebotromboză, embolie
aeriană;
Endoscurgeri (sau flux periprotetic);
Febră;
Complicații gastrointestinale;
Disconfort general asociat procedurii;
Răspuns inflamator generalizat care poate fi asociat nivelurilor crescute de mediatori sistemici ai
inflamației, temperatură ridicată;
Complicații genito-urinare și probleme concomitente ulterioare, cum ar fi ischemie, eroziune, fistulă,
incontinență, hematurie, infecție;
Hematom (chirurgical);
Insuficiență hepatică;
Hipersensibilitate (reacții alergice severe și/sau răspuns anafilactoid) la substanța de contrast pentru raze
X, la terapia antiplachetară, la materialele dispozitivului, inclusiv politetrafluoroetilenă (PTFE), polimeri
pe bază de polietilenglicol (PEG), substanțe de contrast, propilenă-etilenă fluorurată (FEP), titan, nichel,
platină sau iridiu;
Complicații la introducere și alte complicații la locul de abord vascular, cum ar fi infecție, disecție, febră
tranzitorie, sângerare, durere, vindecare întârziată, formare de abcese, hematom, dehiscență, serom,
celulită, lezare/deteriorare de nervi, neuropatie, nevralgie, răspuns vasovagal, pseudoanevrism, anevrism
fals anastomotic, fistula arteriovenoasă;
Impotență/disfuncție sexuală;
Poziționare necorespunzătoare a grefei-stent;
Plasare incompletă a grefei-stent;
Dificultăți la introducere și la scoatere;
Complicații la nivel limfatic și probleme asociate ulterioare, cum ar fi limfocel, fistulă limfatică;
Insuficiență multiplă de organe;
Neoplasm;
Conversie chirurgicală deschisă;
Sângerare și hemoragie operatorie și post-operatorie, coagulopatie;
Paralizie (temporară sau permanentă), cum ar fi paraplegie, monoplegie, pareză, ischemie a măduvei
spinării, hemiplegie, incontinență intestinală sau urinară;
Pericardită;
Pneumotorax;
Scurgere de polimer cu reacție de hipersensibilitate;
Posibilă infecție – de tract urinar, sistemică sau localizată (loc de acces), de endogrefă;
Ocluzie/stenoză protetică;
Pseudoanevrism;
Evenimente pulmonare/respiratorii și probleme concomitente ulterioare, cum ar fi insuficiență pulmonară,
pneumonie, depresie sau insuficiență respiratorie, edem pulmonar, embolie pulmonară, atelectazie,
revărsat pleural;
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• Leziune radiologică, malignitate tardivă;
• Blocaj renal/insuficiență renală;
• Septicemie;
• Serom;
• Șoc;
• Deficit neurologic spinal;
• Stenoză/ocluzie a vasului nativ;
• Conversie chirurgicală în reparație deschisă;
Spasm sau leziune/traumatism vascular(ă), inclusiv deteriorarea vaselor sanguine și a țesuturilor adiacente,
leziune aterosclerotică, disecție a unui vas, perforare, disecție placă, stenoză, pseudoanevrism, ocluzie a
unui vas, embolizare, ischemie, pierdere de țesut, pierdere de membru, afecțiune gangrenoasă, claudicație
agravată sau depistată pentru prima oară, edem, fistulă, hemoragie, ruptură, deces.
• Complicații la nivelul rănii sau al locului de abord vascular
Pentru evenimentele adverse specifice care au apărut în studiul clinic, consultați Secțiunea 6.2.7 de mai jos,

5.2

Raportarea incidentelor

Toate incidentele, inclusiv orice evenimente adverse, trebuie raportate imediat către Endologix.
Pentru a raporta un eveniment, contactați reprezentantul local și/sau Endologix la (707) 543-8800.

6.

Rezumatul informațiilor clinice

6.1

Studiul clinic privind sistemul de grefă-stent abdominală Alto™ (Identificator
ClinicalTrials.gov de referință: NCT02949297).

Obiectivul principal al Studiului pivot privind sistemul de grefă-stent abdominală Alto™ efectuat în SUA
a fost evaluarea siguranței și eficacității sistemului de grefă-stent abdominală Alto™ în tratamentul
subiecților cu anevrism aortic abdominal (AAA). Studiul a fost o evaluare clinică prospectivă, multicentrică,
cu înrolare consecutivă, nerandomizată. Un total de 75 de subiecți au fost înrolați la 13 centre din SUA.

6.1.1 Criteriul de evaluare
Criteriul final primar a fost definit ca un tratament de anevrism finalizat cu succes, un criteriu de evaluare
compus definit după cum urmează:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Succesul tehnicii;
Absența endoscurgerilor de Tipul I și de Tipul III după 12 luni – de evaluat de către un laborator central
independent;
Absența migrării grefei-stent >10 mm după 12 luni (comparativ cu valoarea inițială după 1 lună) –
de evaluat de către un laborator central independent;
Absența măririi AAA >5 mm după 12 luni (comparativ cu valoarea de referință după 1 lună);
Absența ruperii AA în decurs de 12 luni;
Absența conversiei la intervenție chirurgicală reparatorie deschisă în decurs de 12 luni;
Absența stenozei, ocluziei sau răsucirii grefei-stent necesitând intervenție secundară în decurs de
12 luni;
Absența unui eveniment tromboembolic atribuibil grefei-stent necesitând intervenție secundară în
decurs de 12 luni;
Absența rupturii stentului necesitând intervenție secundară în decurs de 12 luni;

Succesul tehnic a fost un criteriu de evaluare compozit compus din toate cele de mai jos:
•

Introducerea cu succes, definită ca abilitatea de a introduce implantul la locul dorit, fără a fi nevoie de
o intervenție corectivă neprevăzută legată de introducere, utilizându-se un dispozitiv adjuvant din afara
sistemului de grefă-stent abdominală Alto™.
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•

Plasarea cu succes și precisă, definită ca:
o
plasarea grefei-stent endovasculare în locul planificat
o
permeabilitatea grefei-stent endovasculare, absența deformărilor dispozitivului (de exemplu,
răsuciri, eversiune a stentului, plasare defectuoasă, plasare nealiniată), care necesită plasarea
neplanificată a unui dispozitiv suplimentar în grefa-stent endovasculară
o
retragerea cu succes a sistemului de introducere, fără necesitatea unei intervenții corective
neprevăzute legate de retragere
Criteriul de evaluare primar a fost definit ca succesul tratamentului după 1 an relativ la un obiectiv de
performanță de 80%, care reprezintă un prag clasic de performanță după an pentru dispozitivele EVAR.
Ipotezele de eficacitate primare au fost definite ca:
• H0:  80%
• H1:  >80%, unde  a fost rata așteptată de succes a tratamentului după 12 luni la subiecți tratați
cu dispozitivul Alto™. Criteriul de evaluare primar al eficacității ar fi îndeplinit dacă limita inferioară
a intervalului de încredere unilateral de 95% pentru  este mai mare de 80%.

6.1.2 Mărimea eșantionului
Mărimea eșantionului studiului a fost calculată pe baza criteriului de evaluare primar al succesului
tratamentului după 12 luni. S-a estimat că 60 de subiecți cu date evaluabile după 1 an ar furniza 80% putere
statistică pentru a se testa ipoteza primară (succesul estimat al tratamentului de 92,8% după 12 luni) la
nivelul unilateral de 0,05. O rată de renunțare de 20% a fost anticipată pe parcursul a 12 luni, ceea ce a
condus la o mărime a eșantionului de 75 de subiecți pentru studiu. Criteriul de evaluare primar după un an
a fost calculat pe 61 de subiecți evaluabili.

6.1.3 Evaluări suplimentare
Evaluările suplimentare au inclus următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Endoscurgerile de Tipul I – de evaluat de către un laborator central independent;
Endoscurgerile de Tipul III – de evaluat de către un laborator central independent;
Migrarea grefei-stent >10 mm după 12 luni (comparativ cu valoarea inițială după 1 lună) – de evaluat de
către un laborator central independent;
Mărirea AAA >5 mm (comparativ cu valoarea de referință după 1 lună);
Pierderea permeabilității
Ruptura stentului – de evaluat de către un laborator central independent;
Ruperea AAA
Conversia la intervenție chirurgicală reparatorie deschisă
Intervențiile secundare
Mortalitatea legată de AAA
Evenimentele adverse, indiferent de gravitate sau cauză, inclusiv:
o Evenimente adverse grave
o Evenimente adverse majore
o Evenimente adverse legate de procedură
o Evenimente adverse legate de dispozitiv

A fost utilizat un laborator central independent extern pentru a se evalua imaginile CT și radiografice de la
externare (numai radiografice) până la monitorizarea după 1 an (CT și radiografice). Au evaluat următoarele
evenimente: mărirea anevrismului, endoscurgerile, ruptura stentului, migrarea grefei-stent și alte constatări
privind grefa-stent (răsucirea grefei-stent și comprimarea grefei-stent) și angiograme la cerere.
A fost utilizată o Comisie pentru evenimente clinice (CEC) pentru a se examina și a se decide asupra tuturor
evenimentelor adverse legate de dispozitiv și tuturor evenimentelor adverse grave, indiferent de legătura cu
dispozitivul. CEC a stabilit, de asemenea, care evenimente adverse ar fi considerate evenimente adverse
majore (EAM) pentru evaluarea criteriilor de evaluare de siguranță primar (30 de zile) și secundar (1 an).
Comisia a fost formată din trei medici care reprezentau mai multe specialități familiare cu repararea
anevrismelor aortic abdominale. CEC a furnizat rezultatele examinării Comisiei de monitorizare a siguranței
datelor (CMSD).
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Comisia CMSD a fost utilizată pentru examina siguranța și progresul studiului clinic și a fost responsabilă
pentru examinarea datelor asociate cu dispozitivul și subiecții. CMSD a furnizat sponsorului recomandări
independente pe baza examinării datelor și informațiilor de la CEC.

6.1.4 Screeningul și înrolarea pacienților
Procesul de screening al pacienților a urmat acești pași:
1. Centrul a consimțit subiectul în conformitate cu procesul de consimțământ al acestuia.
2. Centrul a trimis imaginile CT la Endologix.
3. Odată primite, imaginile CT ale subiectului au fost examinate de către Serviciile de imagistică
Endologix. Serviciile de imagistică au evaluat valorile anatomice ale subiectului în raport cu criteriile de
includere/excludere și, de asemenea, adecvarea generală pentru EVAR. Dacă nu a îndeplinit criteriile
anatomice, subiectul a eșuat.
4. Dacă subiectul a reușit la Serviciile de imagistică, imaginile CT au fost apoi examinate de către o
Comisie de examinare a cazurilor (CRB). CRB a fost format din doi chirurgi vasculari. A fost necesar
examinarea cazului de către cel puțin un membru al CRB. Investigatorii centrului au primit invitații
permanente la fiecare solicitare a CRB și rezumatele examinărilor imaginilor CT au fost diseminate
investigatorilor centrului. CRB a examinat filmele de screening ale subiecților pentru adecvarea
vasculară generală, cum ar fi prezența unui tromb excesiv la nivelul colului și lipsa colului aortic
proximal.
5. Dacă atât CRB, cât și Serviciile de imagistică au acceptat subiectul, centrului i s-a permis să înroleze
subiectul.
Au fost selectați în total 140 de subiecți pentru includere în studiu, cu 75 de subiecți înrolați și 65 de subiecți
respinși de la participarea la studiu. Cei 65 de subiecți excluși au fost respinși de oricare dintre: Serviciile
de imagistică, CRB sau investigatorul centrului. Douăzeci și cinci de subiecți au fost excluși de Serviciile
de imagistică (pe baza evaluării anatomice cantitative a imaginilor CT). Cele mai frecvente motive pentru
excluderea din studiu de către Serviciile de imagistică au fost neîndeplinirea condiției de angulare a colului
aortic juxtarenal 60º, permeabilitatea arterelor iliace sau femurale care permit accesul endovascular cu
sistemul de grefă-stent abdominală Alto™ și zona de plasare aortică proximală cu un diametru interior al
peretelui de nu mai puțin de 16 mm și de nu mai mult de 30 mm la 7 mm sub artera renală inferioară.
Nouăsprezece subiecți au fost excluși de CRB. Cele mai frecvente motive pentru excluderea acestor
pacienți au fost următoarele: AAA juxtarenal, tromb în exces în zona de sigilare, bifurcație nativă îngustă
(<18 mm) și dimensiune prea mică a anevrismului. Subiecții au putut fi excluși de investigatorii centrului în
orice moment temporal al studiului. Douăzeci și unu de subiecți au fost excluși de investigatorii centrului.
Cele mai frecvente motive au inclus: Decizia investigatorilor centrului cu privire la anatomia subiectului,
capacitățile de monitorizare a subiectului și retragerea consimțământului de către subiect. Au existat patru
subiecți pe care investigatorii centrului au stabilit că nu sunt candidați adecvați pentru studiu din motive
anatomice: un subiect a necesitat ocluzia arterei hipogastrice pentru un anevrism al arterei iliace comune și
subiectul a refuzat embolizarea cu spirală a arterei iliace interne; un subiect a necesitat embolizarea sacului
din cauza arterelor lombare mari observate la scanarea CT pre-operatorie; la un subiect scanarea CT preoperatorie a indicat că artera renală dreaptă (ARD) superioară era dominantă, totuși pe angiogramă rinichiul
drept era alimentat în mod egal din ARD superioară și inferioară, prin urmare a fost luat în considerare un
dispozitiv alternativ pentru AAA; și, la un subiect, medicul a determinat că acesta avea capacități de
monitorizare slabe.

6.1.4.1

Pacienții

Pacienții înrolați în acest studiu prezentau un anevrism aortic infrarenal care îndeplinea următoarele
caracteristici anatomice:
•
•
•

Artere iliace sau femurale permeabile, care au permis accesul endovascular cu sistemul de grefă-stent
abdominală Alto™
Zonă de plasare aortică proximală cu un diametru de perete interior de nu mai puțin de 16 mm și de nu
mai mult de 30 mm la 7 mm sub artera renală inferioară.
Zonă de plasare iliacă distală adecvată cu un diametru de perete interior de nu mai puțin de 8 mm și de
nu mai mult de 25 mm.
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•

Zonă de plasare iliacă distală adecvată cu o lungime de cel puțin 10 mm. Reparația rezultată ar fi trebuit
să păstreze permeabilitatea în cel puțin o arteră hipogastrică.
• Distanța de la cea mai distală arteră renală la cea mai superioară măsurătoare a arterei iliace interne
a fost de cel puțin 125 mm.
• Angulare a colului aortic juxtarenal <60º atunci când colul proximal a fost ≥7 mm și ≤45 de grade atunci
când colul proximal a fost <7 mm.
Pacienții au fost excluși din studiu dacă au îndeplinit următoarele caracteristici anatomice sau fiziologice:
•
•
•

Tromb semnificativ >8 mm în grosime; în orice punct de-a lungul circumferinței aortice la nivelul de 7 mm
sub artera renală inferioară
Diametrul bifurcației aortice care, în opinia medicului, ar compromite fluxul prin ramurile iliace.
Anevrism disecant

•

Rupere acută a anevrismului

•

Anevrism sau disecție aortică toracică cunoscută

•

Istoric de boală a țesutului conjunctiv (de exemplu, sindrom Marfan sau Ehler-Danlos)

•

Istoric de tulburări de coagulare sau refuz de transfuzii de sânge

•

Insuficiență renală dependentă de dializă sau nivel inițial al creatininei serice >2,0 mg/dl

•

Hipersensibilitate cunoscută sau contraindicație la anticoagulanți sau medii de contrast care nu s-au
pretat la pre-tratament

•

Alergie sau intoleranță cunoscută la politetrafluoretilenă (PTFE), polimeri pe bază de PEG, propilenăetilenă fluorurată (FEP) sau nitinol/nichel

•

Speranță de viață limitată de mai puțin de 1 an

•

Alte afecțiuni medicale, sociale sau psihologice care, în opinia investigatorului, împiedică subiecții să
primească pre-tratamentul, tratamentul necesar și procedurile și evaluările post-tratament
Toți pacienții înscriși în acest studiu au îndeplinit aceste criterii de selecție pe baza unei evaluări clinice a
investigatorului și prin examinări CT ale criteriilor anatomice de către Serviciile de imagistică Endologix,
cu informații suplimentare furnizate de Comisia de evaluare a cazurilor.

6.2

Rezultatele studiului

6.2.1 Responsabilitatea și monitorizarea subiecților
Sută la sută (100%) dintre subiecții eligibili au finalizat monitorizarea după 1 lună (75/75) și după 6 luni
(72/72). După 1 an, rata de conformitate a vizitei a fost de 98,5% (67/68) pentru subiecții eligibili.
89,7% (61/75) până la 94,1% (64/75) (în funcție de metrica evaluată) dintre subiecți au avut imagistică
adecvată după 1 an, după cum a fost evaluat de laboratorul central extern. Doi subiecți s-au retras înainte
de monitorizarea după 6 luni, însă după urmărirea după 1 lună, 1 subiect s-a retras înainte de monitorizarea
după 1 an, însă după monitorizarea după 6 luni, un subiect a decedat înainte de monitorizarea după 6 luni,
însă după monitorizarea după 1 lună, 2 subiecți au decedat înainte de monitorizarea după 1 an, însă după
monitorizarea după 6 luni și 1 conversie a fost raportată înainte de vizita de monitorizare după 1 an, însă
după monitorizarea după 6 luni. Nu au existat conversii care să cauzeze deces peri-operatoriu. Un subiect
a fost pierdut pentru monitorizarea după 1 an de fereastră de vizite de monitorizare. Responsabilitatea și
monitorizarea detaliate ale subiecților sunt prezentate în Tabelul 3. Numerele găsite în Tabelul 3, precum și
în secțiunile ulterioare reprezintă acei subiecți care au avut date disponibile pentru evaluarea parametrilor
relevanți.
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Tabelul 3 Responsabilitatea subiectului și imagistica până la vizita de monitorizare după 12 luni (grup de tratament Alto™)
Conformitate imagistică
CT

Radiografie
Imagistică adecvată
pentru evaluarea
parametrului n
(% din eligibili)

Termen depășit
(trecut)†

Vizită ratată‡

În fereastră,
monitorizare în
așteptare¥

Fără termen pentru
următoarea vizită€

Efectuată la centru@

Examinată de
laboratorul central#

Creștere a dimensiunii
(conform laboratorului
central)

Endoscurgere (conform
laboratorului central)

Migrare (conform
laboratorului central)

Permeabilitate
(conform centrului)

Examinată de
laboratorul central

Ruptură

Altă constatare privind
stentul

LTF sau WD

Deces

Conversie

Conversie + Deces

Operație

75

75

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

68
(90,7%)

68
(90,7%)

68
(90,7%)

0

0

0

0

1 lună

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 luni

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 an

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

Vizită

Subiecți cu
monitorizare

Evenimente care
survin înainte de
următorul interval

Eligibili pentru
monitorizare*

Imagistică adecvată pentru
evaluarea parametrului n
(% din eligibili)§

* Eligibili pentru monitorizare = Subiecți cu monitorizare + Termen depășit + Vizită ratată. Nu îi include pe cei cu monitorizare în așteptare, care nu trebuie să efectueze încă vizita, decese
anterioare, conversii și cei pierduți pentru monitorizare (LTF) sau retrași (WD).
† Subiecți fără o vizită de monitorizare, însă neaflați încă în fereastra următoare
‡ Subiecți fără o vizită de monitorizare și aflați curent în fereastra următoare
¥ Subiecți aflați curent în fereastră, însă fără date disponibile încă
€ Subiecți neaflați încă în fereastră
§ Aceste valori reflectă numărul de subiecți cu imagistică adecvată determinat de laboratorul central.
** Acest subiect singular a fost clasificat ca fiind cu termenul depășit deoarece ieșirea a fost în ziua post-operatorie 455 și, prin urmare, a fost considerat înrolat pe durata perioadei de
monitorizare de 1 an. Deoarece nu existau ferestre de monitorizare disponibile peste un an, statutul nu este clasificat ca Vizită ratată.
@
În cadrul fiecărei ferestre de vizitare, coloana „Efectuată la centru” și 4 variabile din „Imagistică adecvată” utilizează numărul de subiecți „Eligibili” ca numitor. Uneori, numărul de subiecți cu
imagistică adecvate pentru o anumită variabilă poate fi mai mare sau mai mic decât frecvența „Efectuată la centru”, deoarece aceasta din urmă a numărat numai imagini de tipul necesar
(CT cu contrast sau CT fără contrast + ecografie duplex). De exemplu, un centru nu poate obține un CT, însă, totuși, efectuează o ecografie. Aceasta nu a fost considerată o vizită cu
imagistică conformă pentru centru și, prin urmare, nu a fost luată în considerare în coloana „Efectuată la centru”. Cu toate acestea, pot exista încă suficiente informații pentru variabile
specifice, cum ar fi dimensiunea sacului, astfel că imaginea a fost numărată în acele coloane în care au fost colectate informații evaluabile.
#
Coloana „Examinată de laboratorul central” reprezintă numărul de CT-uri/ecografii examinate de laboratorul central și folosește numărul de imagini adecvate din coloana „Efectuate la
centru” ca numitor. Uneori, au fost examinate de laboratorul central mai multe imagini decât imaginile conforme obținute de centru.
$
Un subiect a fost înregistrat ca având doar o ecografie și niciun CT după 1 an (laboratorul central a examinat ecografia). Un alt subiect nu a avut un CT de contrast înregistrat de centru în
setul de date, deși laboratorul central a evaluat un CT fără contrast. Procentajul a fost mai mare de 100% pentru vizita după 1 an deoarece doi subiecți nu au avut tipul de imagistică
necesar, însă au fost capturați în coloana „Examinată de laboratorul central”
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6.2.2 Aspecte demografice ale studiului:
Datele de referință privind repartiția demografică ale subiecților sunt rezumate în Tabelul 4. Majoritatea
subiecților înrolați în studiu au fost bărbați 93% (70/75) și persoane vârstnice (vârsta medie: 73 de ani). În
ceea ce privește rasa/etnia, 77% (58/75) dintre subiecți au fost Albă/Nehispanică și nelatino-americană,
15% (11/75) au fost Necunoscută/Nehispanică și nelatino-americană, 1% (1/75) au fost Albă/Hispanică
sau latino-americană și 1% (1/75) au fost Neagră sau afro-americană/Nehispanică și nelatino-americană.
Tabelul 4: Repartiția demografică a subiecților
Statistică

Grup de tratament
cu Alto™

N

75

Vârstă (ani)

Medie ± std

73 ± 7

Indice de masă corporală (IMC) calculat, (kg/m2)

Medie ± std

30 ± 7

Bărbat

% (n/N)

93% (70/75)

Femeie

% (n/N)

7% (5/75)

Albă/Nehispanică și nelatinoamericană

% (n/N)

77% (58/75)

Albă/Hispanică sau latino-americană

% (n/N)

1% (1/75)

Neagră sau afroamericană/Nehispanică și nelatinoamericană

% (n/N)

1% (1/75)

Necunoscută/Nehispanică și nelatinoamericană

% (n/N)

15% (11/75)

Necunoscută/Hispanică sau latinoamericană

% (n/N)

1% (1/75)

Necunoscută/Necunoscută

% (n/N)

4% (3/75)

Variabilă

Sex

Rasă/Etnie

6.2.3 Istoricul medical de bază
Datele de referință ale istoricelor medicale sunt rezumate în Tabelul 5. Subiecții au prezentat
comorbidități tipice observate la pacienții cu AAA, cel mai frecvent hipertensiune arterială 83% (62/75),
hiperlipidemie 76% (57/75) și antecedente de fumat 75% (56/75). Subiecții au fost clasificați în funcție de
risc utilizând criteriile Societății Americane de Anesteziologie (ASA), majoritatea prezentându-se ca ASA
clasa III și clasa IV 93% (70/75).
Tabelul 5: Istoric medical al subiectului
Grup de tratament cu Alto™
% (n/N)

Variabilă
Grad ASA

1/2

5 (7%)

3/4

70 (93%)

Istoric cardiovascular

72/75 (96%)

Boală arterială coronariană

35/75 (47%)

Cardiopatie valvulară

11/75 (15%)

Angină pectorală sau disconfort toracic

5/75 (7%)

Cardiomiopatie

3/75 (4%)

Insuficiență cardiacă congestivă

6/75 (8%)

Infarct miocardic

11/75 (15%)
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Grup de tratament cu Alto™
% (n/N)

Variabilă
Aritmie

17/75 (23%)

Hipertensiune

62/75 (83%)

Hipotensiune

0 (0%)

Hiperlipidemie

57/75 (76%)

Istoric vascular periferic, de accidente vasculare
cerebrale și de anevrisme
Boală vasculară periferică

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

Boală de arteră carotidă

6/75 (8%)

Accident ischemic tranzitoriu (AIT)

4/75 (5%)

Accident vascular cerebral

0 (0%)

Istoric familial de anevrisme

9/75 (12%)

Istoric pulmonar

71/75 (95%)

Consum de tutun (curent)

15/75 (20%)

Consum de tutun (anterior)

56/75 (75%)

BPOC

27/75 (36%)

Istoric gastrointestinal, genito-urinar și reproductiv
Insuficiență renală

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

Afecțiune endocrină

31/75 (41%)

Diabet (Tip II)

22/75 (29%)

Afecțiune hematologică

9/75 (12%)

Anemie

5/75 (7%)

Afecțiune psiho-socială

11/75 (15%)

Depresie

7/75 (9%)

Alcool

3/75 (4%)

Alt istoric medical semnificativ

26/75 (35%)

6.2.4 Caracteristici vasculare de bază
Datele de referință au fost raportate exclusiv de Serviciile de imagistică. În Tabelul 6 sunt furnizate
caracteristicile vasculare inițiale ale populației participante la studiu.
Toți subiecții înrolați în acest studiu au îndeplinit criteriile de includere pe baza măsurătorilor CT ale
Serviciilor de imagistică. Diametrul mediu al AAA a fost de 51,7 mm, cu o lungime medie a colului
proximal de 27,9 mm. Diametrele iliace externe au măsurat 8,2 ± 1,7 mm pe partea stângă și
8,1 ± 1,5 mm pe partea dreaptă.
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Tabelul 6: Caracteristici vasculare
Variabilă

N

Grup de
tratament
cu Alto™*

75

23,1 ± 18,7

Min. (mm)

75

25,0 ± 2,3

Max. (mm)

75

26,6 ± 2,4

Mediu (mm)

75

25,9 ± 2,3

Min. (mm)

75

21,8 ± 2,5

Max. (mm)

75

23,2 ± 2,6

Mediu (mm)

75

22,5 ± 2,5

Min. (mm)

75

21,8 ± 2,3

Max. (mm)

75

23,0 ± 2,7

Mediu (mm)

75

22,4 ± 2,4

75

0,0 ± 7,2

Min. (mm)

75

21,8 ± 2,5

Max. (mm)

75

23,4 ± 2,8

Mediu (mm)

75

22,6 ± 2,5

Statistică

Unghi juxtarenal (°)

Diametru aortic inferior renal – 35 mm

1

Diametru aortic inferior renal (sau poziția intenționată)

Diametru aortic inferior renal + 7 mm

Schimbare de la inferior renal la inferior renal +7(%)

Diametru aortic inferior renal + 10 mm

Diametru maxim sac (mm)

75

51,7 ± 6,6

mm#

4

5%

≥40, <50 mm

23

31%

≥50, <60 mm

40

53%

≥60 mm

8

11%

Min. (mm)

74

20,1 ± 5,1

Max. (mm)

74

26,2 ± 6,7

Dimensiune transversală a segmentului aortic normal adiacent
(mm)

27

22,7 ± 4,1

Lungime col (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

Max. (mm)

75

17,1 ± 4,0

Mediu (mm)

75

16,5 ± 3,9

Min. (mm)

75

7,6 ± 1,6

Max. (mm)

75

8,7 ± 1,6

Mediu (mm)

75

8,1 ± 1,5

Min. (mm)

75

15,1 ± 3,0

Max. (mm)

75

16,4 ± 3,3

Mediu (mm)

75

15,8 ± 3,1

<40

Bifurcație nativă

Distanță de la cea mai distală arteră renală la cea mai superioară
arteră iliacă renală stângă (mm)
Distanță de la cea mai distală arteră renală la cea mai superioară
arteră iliacă renală dreaptă (mm)
Inferior renal la bifurcația aortică (mm)

Diametru iliac distal dreapta

Diametru iliac extern dreapta

Diametru iliac distal stânga
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Statistică

N

Grup de
tratament
cu Alto™*

Min. (mm)

75

7,6 ± 1,9

Max. (mm)

75

8,7 ± 1,6

Mediu (mm)

75

8,2 ± 1,7

Zonă de plasare iliacă distală stânga (mm)

75

49,1 ± 18,7

Zonă de plasare iliacă distală dreapta (mm)

75

50,1 ± 20,7

Grad de calcificare SIR2

Calcificare 0% din circumferință

14

19%

Calcificare <25% din circumferință

49

65%

Calcificare 25%–50% din circumferință

11

15%

Calcificare >50% din circumferință

1

1%

Tromb 0% din circumferință

27

36%

Tromb <25% din circumferință

16

21%

Tromb 25%–50% din circumferință

18

24%

Tromb >50% din circumferință

14

19%

Variabilă

Diametru iliac extern stânga

Grad tromb

SIR2

*

Rezultatele sunt prezentate ca medie ±SD (min., max.) [med] sau % din totalul răspunsurilor.
Au fost înrolați 4 pacienți cu diametre de AAA <40 mm. Toți acești patru pacienți au fost înrolați în cadrul
Revizuirii A (în cadrul Revizuirii A, aceasta nu a fost o încălcare a excluderii includerii). După aceasta, protocolul
a fost modificat în cadrul Revizuirii B, unde subiecții cu diametru de AAA <40 mm nu au putut fi înrolați. Niciun alt
subiect cu diametru de AAA <40 mm nu a fost înrolat în studiu după distribuirea notificării corective.
1 Date furnizate de imagistica centrului
2 Scorurile pentru calcificare și tromb la nivelul colului proximal: Cantitatea de calciu și/sau tromb prezentă în
secțiunea transversală a locației țintă a inelului de sigilare (de la OR+4 până la IR+10).
#

6.2.5 Dispozitivele implantate/utilizate
Un total de 75 de corpuri aortice, 155 de ramuri iliace și 7 extensii iliace au fost implantate la 75 de
subiecți în timpul procedurii de implantare inițiale. Designul acestui dispozitiv necesită implantarea a cel
puțin unui corp aortic și a două ramuri iliace. Ramurile iliace suplimentare și extensiile iliace pot fi utilizate
pentru extinderea lungimii dispozitivului, acolo unde este indicat. Patru subiecți au avut extensii pentru
ramuri bilaterale. Patru subiecți au avut extensii pentru ramuri unilaterale (trei pe partea stângă și unul pe
partea dreaptă). Au fost utilizate șapte extensii iliace și 5 ramuri iliace au fost utilizate ca extensii. Unuia
dintre subiecți i s-a implantat un stent expandabil cu balon în ziua 48 pentru tratarea unei endoscurgeri
de Tipul IA.
Rezumatul componentelor Alto™ implantate este prezentat în Tabelul 7. Numărul total de dispozitive
Alto™ implantate în fiecare subiect este prezentat în Tabelul 8.
Tabelul 7: Rezumatul componentelor Alto™ implantate
Componente Alto™

Grup de tratament Alto™ % (n/N)

Corp aortic

100% (75/75)

Ramură ipsilaterală

100% (75/75)

Ramură controlaterală

100% (75/75)

Extensie iliacă

9,3% (7/75)

Ramură ipsilaterală/controlaterală
utilizată ca extensie

7,0% (5/75)
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Au existat trei subiecți care au primit spirale de embolizare în timpul procedurii de indexare: doi subiecți
au avut spirale plasate în arterele renale accesorii stângi și un subiect a avut spirale plasate în artera
iliacă internă/hipogastrică. A existat un stent autoexpandabil plasat în artera iliacă externă din cauza
stenozei și disecției.
Utilizarea dispozitivelor în funcție de dimensiune este prezentată în Tabelul 8 de mai jos. Au fost
implantate 75 de corpuri aortice, 155 de ramuri iliace și 7 extensii iliace.
Tabelul 8: Distribuția dimensiunilor dispozitivelor implantate
Tip dispozitiv

Diametru
(mm)

Grup de tratament Alto™
% (n⁄N)

Corp aortic
N=75

20

0,0% (0/75)

23

18,7% (14/75)

26

45,3% (34/75)

29

29,3% (22/75)

34

6,7% (5/75)

10

1,3% (2/155)

12

9,7% (15/155)

14

14,2% (22/155)

16

26,5% (41/155)

18

21,3% (33/155)

22

18,7% (29/155)

28

8,4% (13/155)

10

0,0% (0/7)

12

0,0% (0/7)

14

0,0% (0/7)

16

14,3% (1/7)

18

57,1% (4/7)

22

14,3% (1/7)

28

14,3% (1/7)

Ramură iliacă
N=155*

Extensie iliacă
N=7

* Cinci ramuri iliace au fost utilizate ca extensii.

Corpul aortic al sistemului de grefă-stent abdominală Alto™ a avut o lungime de 80 mm, ramurile iliace
au fost disponibile în 5 lungimi (80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm și 160 mm), iar extensia iliacă a avut
o lungime de 45 mm, așa cum este specificat în Secțiunea 9 (Modalitatea de furnizare).

6.2.6 Informații despre procedurile acute
Au fost colectate următoarele criterii de evaluare secundare de utilitate clinică și acestea sunt prezentate
în Tabelul 9. Abordul percutanat bilateral a fost realizat la 90,7% (68/75) dintre subiecți și 33,3% (25/75)
dintre subiecți nu au necesitat anestezie generală. Procedura endovasculară a durat, în medie, 90 de
minute, cu pierderi minime de sânge (medie: 52,5 ml) și a necesitat o ședere în spital de scurtă durată
(medie: 1,3 zile). 26,7% dintre subiecți (20/75) au fost internați la secția de terapie intensivă (STI). Între
subiecții care au mers la STI, media a fost de 0,9 zile de ședere la STI. Durata medie a fluoroscopiei a
fost de 20 de minute. Succesul tehnic (introducerea, plasarea și retragerea cu succes ale dispozitivului)
a fost atins în 100% dintre cazuri.
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Tabelul 9: Informații despre proceduri
Statistică*

Grup de tratament
cu Alto™

N

75

Medie

90

Min., Max.

41, 241

<90 min

% (n/N)

49,3% (37/75)

≥90 min, <150 min

% (n/N)

44,0% (33/75)

≥150 min, <210 min

% (n/N)

5,3% (4/75)

≥210 min

% (n/N)

1,3% (1/75)

N

72

Medie

52,5

Min., Max.

10, 1000

N

75

Medie

1,3

Min., Max.

0,2, 20,2

N

20

Medie

0,9

Min., Max.

0,6, 1,3

N

75

Generalități

% (n/N)

66,7% (50/75)

Regională

% (n/N)

1,3% (1/75)

Locală cu sedare în stare de
conștiență

% (n/N)

32,0% (24/75)

N

50

Medie

147

Min., Max.

86, 316

<90 min

% (n/N)

2,0% (1/50)

≥90 min, <150 min

% (n/N)

50,0% (25/50)

≥150 min, <210 min

% (n/N)

28,0% (14/50)

≥210 min

% (n/N)

20,0% (10/50)

Variabilă
Durată totală procedură (min)

Pierdere de sânge estimată în timpul procedurii
(ml)

Durată ședere în spital (zile)

Durată ședere la STI (între subiecții internați la STI,
în zile)

Tip anestezie

Durată totală anestezie (min)
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Statistică*

Grup de tratament
cu Alto™

N

75

Medie

20

Min., Max.

6,46

<10 min

% (n/N)

6,7% (5/75)

≥10 min, <20 min

% (n/N)

42,7% (32/75)

≥20 min, <30 min

% (n/N)

28,0% (21/75)

≥30 min

% (n/N)

22,7% (17/75)

N

75

Percutanat

% (n/N)

94,7% (71/75)

Incizie

% (n/N)

5,3% (4/75)

% (n/N)

100% (75/75)

Variabilă
Durată fluoroscopie (min)

Acces pentru corpul aortic

Succes tehnic@

* Rezultatele sunt prezentate ca medie (min., max.) sau ca % din totalul răspunsurilor.
@
Succesul tehnic este definit ca:
•

•

Introducerea cu succes, definită ca abilitatea de a introduce implantul la locul dorit, fără a fi nevoie de o
intervenție corectivă neprevăzută legată de introducere, utilizându-se un dispozitiv adjuvant din afara
sistemului de grefă-stent abdominală Alto™.
Plasarea cu succes și precisă, definită ca:
o
plasarea grefei-stent endovasculare în locul planificat
o

•

permeabilitatea grefei-stent endovasculare, absența deformărilor dispozitivului (de exemplu,
răsuciri, eversiune a stentului, plasare defectuoasă, plasare nealiniată), care necesită plasarea
neplanificată a unui dispozitiv suplimentar în grefa-stent endovasculară

Retragerea cu succes a sistemului de introducere, fără necesitatea unei intervenții corective neprevăzute
legate de retragere.

Un subiect a avut o durată de spitalizare de 20,2 zile. Acest subiect a fost internat la spital cu o zi înainte
de reparația de AAA programată din cauza unei căzături. Subiectul a avut unele complicații din cauza
căzăturii și a fost ținut în spital. Subiectului i s-a efectuat procedura în ziua 15 de spitalizare. Subiectul a
fost un bărbat în vârstă de 73 de ani cu hipertensiune, dietă bogata in lipide, consum de tutun, obezitate
morbidă, diabet zaharat, boli vasculare periferice și ASA III, căruia i s-a efectuat implantarea cu succes a
sistemului de grefă-stent Alto™ într-un anevrism aortic infrarenal de 65,6 mm. Intraprocedural, subiectul
a suferit pierderi de sânge de 1 litru din cauza dificultăților de acces, care au necesitat incizie chirurgicală
și transfuzia de 2u de concentrat eritrocitar. În pofida unui parcurs preoperator dificil, nu au existat
complicații postoperatorii ulterioare și subiectul a fost externat în ziua 5 postoperatorie în stare bună.
Evenimentul a fost evaluat ca fiind fără legătură cu dispozitivul atât de către centru, cât și de CEC.
Subiectul a finalizat cu succes monitorizarea în cadrul studiului și a ieșit după finalizarea vizitei de
monitorizare după un 1 an.

6.2.7 Rezultatele studiului: legate de siguranță
6.2.7.1

Evenimente adverse majore (EAM) în decurs de 365 de zile

Criteriile de evaluare secundare privind siguranța includ evenimente adverse majore și componentele
individuale pe parcursul unui an. Incidența EAM în decurs de 365 de zile (Tabelul 10) la subiecți tratați
cu dispozitivul Alto™ a fost de 10,7% (8/75). Niciun subiect nu a avut mai mult de un eveniment. Trei
subiecți au prezentat ischemie intestinală în zilele postoperatorii 1, 5 și, respectiv, 5. Toate cele trei
cazuri de ischemie intestinală au fost considerate ca fiind legate de procedură și nu legate de dispozitiv.
Conform CEC, doi dintre subiecți au avut factori anatomici care ar fi putut să-i predispună la aceste
evenimente. Un subiect cu ischemie intestinală nu a necesitat asistență medicală pentru a fi tratat. Un
subiect a necesitat o colonoscopie și o dietă lichidă limpede. La un subiect s-a încercat o angioplastie de
AMS (arta mezenterică superioară), însă aceasta nu a fost finalizată din cauza dificultății de trecere a
cateterelor adiacent elementelor de rigidizare suprarenale și a constatării unui gradient de presiune de
18 mm. Ulterior, simptomele subiectului au dispărut. Toți cei trei subiecți care au prezentat ischemie
intestinală au finalizat cu succes studiul la 1 an.
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A existat un subiect care a suferit pierderi de sânge în timpul procedurii mai mari de 1000 ml în ziua
post-operatorie 0. Comitetul pentru evenimente clinice (CEC) a considerat că acestea au fost legate de
procedură și nu legate de dispozitiv. Au fost raportate trei decese în cadrul studiului. Un subiect a
decedat în ziua post-operatorie 97 din cauză necunoscută. Un subiect a decedat în ziua postoperatorie
225 din cauza cancerului pulmonar, iar un alt subiect a decedat în ziua postoperatorie 248 din cauza
complicațiilor unui traumatism la extremități. Toate cele trei decese au fost considerate ca nefiind legate
de proceduri sau de dispozitive. A existat un subiect care a suferit un infarct miocardic (care nu a cauzat
deces) în ziua post-operatorie 225. Acest eveniment a fost considerat ca nefiind legat de procedură sau
de dispozitiv. Subiectul a finalizat studiul. Nu au fost raportate cazuri de paralizie, insuficiență renală,
insuficiență respiratorie sau accident vascular cerebral.
Tabelul 10: Ratele EAM în decurs de 365 de zile
Evenimente adverse majore

≤30 zile

31 zile–1 an

Total în anul 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)

Infarct miocardic

0%

1,3% (1/75)

1,3% (1/75)

Paralizie (exclusiv parapareză)

0%

0%

0%

Blocaj renal (exclusiv insuficiență renală)

0%

0%

0%

Insuficiență respiratorie

0%

0%

0%

Atac vascular cerebral (exclusiv AIT)

0%

0%

0%

1,3% (1/75)

0%

1,3% (1/75)

Subiecți cu ≥1 EAM
Deces
Ischemie intestinală

Pierdere de sânge în timpul procedurii
≥1000 cc

6.2.7.2

Mortalitatea din toate cauzele în decurs de 365 de zile

În Tabelele 11–12 sunt prezentate rezultatele mortalității din toate cauzele. Mortalitatea cauzată de toate
cauzele în decurs de 365 de zile post-tratament a fost de 4,0% (3/75). Cele trei decese au avut loc după
30 de zile de la procedură, în zilele 97, 225 și 248. Decesele s-au datorat unei cauze necunoscute (ziua
97), cancerului pulmonar (ziua 225) și complicațiilor unui traumatism la extremități (ziua 248). Toate
decesele au fost considerate de CEC ca neavând legătură cu dispozitivele și procedurile. S-a estimat că
absența mortalității din toate cauzele este de 100% după 30 de zile, 98,7% după 180 de zile și 95,9%
după 365 de zile. Nu au existat decese legate de AAA în cadrul studiului în decurs de 365 de zile.
Tabelul 11: Mortalitatea din toate cauzele în decurs de 365 de zile
Variabilă
Deces (toate cauzele)

≤30 zile

31–365 zile

0–365 zile

0%

4,0% (3/75)

4,0% (3/75)

Tabelul 12: Absența mortalității din toate cauzele în decurs de 365 de zile estimare KaplanMeier
Variabilă

Tratament la 30 zile

31–180 zile

181–365 zile

Număr cu risc1

75

75

73

Număr de evenimente2

0

1

2

Număr cenzurați3

0

1

33

100

98,7

95,9

0

1,3

2,3

Estimare Kaplan-Meier4
Eroare standard

1 Numărul de subiecți cu risc la începutul intervalului
2 Toate evenimentele din intervalul de timp
3 Subiecții sunt cenzurați în ziua post-operație curentă de la data limită de luare în considerare a datelor, după finalizarea
studiului sau la ieșire ori pierderea urmăririi
4 Estimare la sfârșitul intervalului de timp
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6.2.8 Rezultatele studiului: eficacitatea
6.2.8.1

Succesul tratamentului

Criteriul de evaluare primar și-a îndeplinit obiectivul de performanță predefinit de 80%. Rata tratamentului
cu succes pentru anevrism după 1 an a fost de 95,1% (58/61) (Tabelul 13). Pentru rata de succes a
tratamentului observată în cadrul studiului a fost construit un interval de încredere de 95% ClopperPearson unilateral. Limita inferioară a acestui interval de încredere a fost comparată cu obiectivul de
performanță pentru a se evalua ipoteza nulă că rata de succes așteptată a tratamentului a fost mai
mică sau egală cu 80%. Ipoteza nulă a fost respinsă având în vedere limita inferioară de 90%; astfel,
datele au susținut ipoteza alternativă că succesul tratamentului a fost mai mare de 80%.
Tabelul 13: Criteriul de evaluare primar: succesul tratamentului
Variabilă

Grup de
tratament Alto™
% (n⁄N)

Limită de încredere
de 95% unilaterală
inferioară*

Obiectiv de
performanță
țintă

Criteriu de
evaluare al
studiului

Succesul
tratamentului

95,1% (58/61)

87,8%

80%

ÎNDEPLINIT

* Interval de încredere exact (Clopper-Pearson)

Având în vedere că 14 din 75 de subiecți au fost înrolați în studiu, însă nu aveau informațiile adecvate
pentru a evalua criteriul de evaluare primar, a fost efectuată o analiză de sensibilitate post hoc pentru se
a calcula estimarea Kaplan-Meier a criteriului de evaluare primar. Estimarea Kaplan-Meier a criteriului de
evaluare primar arată 96,8% absență a eșecului după 1 an, ceea ce este comparabil cu rezultatul analizei
primare prespecificate de 95,1%.
Criteriul de evaluare primar este o combinație între succesul tehnicii procedurale și absența rupturii,
conversiei, intervențiilor secundare pentru stenoză, ocluzie, eveniment tromboembolic, ruptură sau
răsucire a stentului în decurs de 1 an, precum și absența constatărilor imagistice în fereastra imagistică
de 12 luni (expansiune a sacului anevrismal >5 mm, migrare a stentului >10 mm în decurs de 1 an și
endoscurgeri de Tipul I sau III). Au fost trei subiecți care nu au îndeplinit criteriul de evaluare după cum
este descris mai jos (Tabelul 14). Unul dintre subiecți a avut o conversie la intervenție chirurgicală
reparatorie deschisă în ziua 273 post-implantare din cauza unei infecții la locul dispozitivului. La un
alt subiect s-a observat expansiune anevrismală (5,9 mm) în fereastra de imagistică de 1 an. Acest
subiect a fost considerat de CEC ca având, probabil, o endoscurgere de Tipul II. Un alt subiect a avut
endoscurgere de Tipul IA prezentă la monitorizarea de 30 de zile, care a fost ulterior corectată cu un
stent expandabil cu balon în ziua 48 post-operatorie. CEC a considerat evenimentul ca fiind legat de
dispozitiv. Subiectul a finalizat cu succes studiul. Estimarea Kaplan-Meier pentru endoscurgerile de
Tipul IA sunt discutate separat.
Tabelul 14: Succesul tratamentului după 1 an
Rezultat

Valoare

Comparator

(n=61)
Total subiecți cu succes al tratamentului

58 (95,1%)

Total subiecți cu eșec al tratamentului

3 (4,9%)

Eșec tehnic al procedurii

0 (0,0%)

Rupere a anevrismului

0 (0,0%)

Conversie la intervenție
chirurgicală reparatorie deschisă

1 (1,6%)

Intervenții secundare

0 (0,0%)

Expansiune a sacului anevrismal 1 (1,6%)
Migrare semnificativă din punct
de vedere clinic

0 (0,0%)

30

80%

Rezultat

Valoare

Endoscurgere de Tipul I*

1 (1,6%)

Endoscurgere de Tipul III

0 (0,0%)

Comparator

* Unul dintre subiecți a avut endoscurgere de Tipul IA prezentă la monitorizarea de 30 de zile, care fost
tratată și corectată cu un stent expandabil cu balon în ziua 48 post-operatorie.

6.2.8.2

Succesul tehnic

Succesul tehnic este arătat în Tabelul 15. Succesul tehnic a fost obținut la 100% (75/75) dintre pacienți și
nu a existat nicio defecțiune a dispozitivului (de exemplu, scurgeri de polimer) pentru niciun caz în timpul
introducerii care să împiedice succesul tehnic.
Tabelul 15: Criteriu de evaluare a eficacității: componenta Succes tehnic
Succes tehnic

100% (75/75)

Introducere cu succes*
Plasare cu succes

100% (75/75)

**

100% (75/75)

Retragere cu succes#

100% (75/75)

* Introducerea cu succes, definită ca abilitatea de a introduce implantul la locul
dorit, fără a fi nevoie de o intervenție corectivă neprevăzută legată de
introducere, utilizându-se un dispozitiv adjuvant din afara sistemului de grefăstent abdominală Alto™.
** Plasarea cu succes și precisă, definită ca:
o plasarea grefei-stent endovasculare în locul planificat
o permeabilitatea grefei-stent endovasculare, absența deformărilor
dispozitivului (de exemplu, răsuciri, eversiune a stentului, plasare
defectuoasă, plasare nealiniată), care necesită plasarea neplanificată a
unui dispozitiv suplimentar în grefa-stent endovasculară
# Retragerea cu succes a sistemului de introducere, fără necesitatea unei
intervenții corective neprevăzute legate de retragere

6.2.8.3

Integritatea dispozitivului

Integritatea grefei-stent a fost evaluată de laboratorul central folosindu-se radiografii abdominale la
vizitele de monitorizare programate în mod regulat. Au fost raportate toate stenturi fracturate și orice
alte probleme care compromit integritatea grefei-stent. Radiografia la externare sau după 1 lună a servit
ca bază pentru toate evaluările integrității grefei-stent. Incidența pierderii integrității grefei-stent a fost
calculată ca numărul de subiecți cu pierderea integrității grefei-stent împărțit la numărul de subiecți cu
imagistică adecvată pentru evaluarea criteriului de evaluare. Laboratorul central nu a raportat nicio
fractură a dispozitivului sau alte probleme care să compromită integritatea grefei-stent în niciun moment.

6.2.8.4

Migrarea

Migrarea a fost definită ca dovada deplasării proximale sau distale a grefei-stent >10 mm față de reperele
anatomice fixe. Imaginile CT elicoidale vor fi utilizate pentru a se determina migrarea la vizitele de
monitorizare programate în mod regulat. Ca evaluare de referință, a fost utilizată imaginea după 1 lună.
Nu au existat deplasări ale stentului care să îndeplinească definiția din protocol a migrării. Cea mai mare
deplasare raportată a fost de 7 mm la un singur subiect. Acest subiect nu a avut nicio intervenție
secundară pentru migrare în timpul studiului.

6.2.8.5

Endoscurgerile

Endoscurgerile au fost evaluate de laboratorul central și sunt definite de persistența fluxului sanguin în
afara lumenului grefei endovasculare, însă în sacul anevrismal, și pot fi clasificate după cum urmează:
• Tipul I – Sigilare ineficace în zona de sigilare fie proximală, fie distală
o Tipul IA – Sigilare ineficace în zona de sigilare proximală
o Tipul IB – Sigilare ineficace în zona de sigilare distală
• Tipul II – Flux de sânge retrograd din arterele lombare, artera mezenterică inferioară sau alte vase
colaterale în sacul anevrismal
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•
•
•
•
•

Tipul III – O scurgere cauzată de rupturi sau întreruperi în material, deconectarea componentelor sau
dezintegrarea grefei
Tipul IIIA - Scurgere joncțională sau deconectare de componente
Tipul IIIB - Gaură în zona de mijloc a grefei
Tipul IV – Flux sanguin printr-un material intact
Endoscurgere necunoscută – Endoscurgere prezentă, însă fără posibilitate de evaluare a tipului

Pentru estimarea ratele de absență a endoscurgerilor pe toată durata studiului a fost utilizată metodologia
Kaplan-Meier. Acest lucru se referă la subiecții care au fost pierduți pentru monitorizare sau altfel
incapabili să ofere un CT cu contrast în interval de 1 an. După 12 luni, 61 de pacienți au avut imagistică
evaluabilă pentru endoscurgeri. Rata de absență a endoscurgerilor de tip după la 6 luni și după 1 an a
fost de 98,7% (Tabelul 16), deoarece un subiect a raportat endoscurgere de Tipul IA. Endoscurgerea
de Tipul IA a fost raportată la o vizită de monitorizare după 1 lună și tratat post-operator în ziua 48 cu
un stent expandabil cu balon (SEB). Endoscurgerea de Tipul IA a fost rezolvată, iar expansiunea
anevrismului nu a fost raportată pentru acest subiect. Acest eveniment a fost considerat ca fiind legat de
dispozitiv.
Rata de absență a endoscurgerilor de tip II după la 6 luni și după 1 an a fost de 53,3% și, respectiv,
51,7%. A fost raportat un singur caz de expansiune a sacului anevrismal, pe care CEC a considerat-o
probabilă ca urmare a unei endoscurgeri de Tipul II. Subiectul a părăsit studiul fără a avea o intervenție
secundară pentru AAA.
Datorită ratei ridicate a endoscurgerilor de Tipul II, a fost efectuată o analiză asupra studiului ELEVATE
pentru a se defini factorii responsabili pentru endoscurgerile de Tipul II. Datele demografice de bază,
istoricul medical și măsurătorile anatomice la momentul inițial au fost evaluate utilizându-se un model
de regresie logistic. Dintre toate comorbiditățile la momentul inițial, fumatul a fost un predictor negativ
semnificativ (protector) pentru endoscurgerile de Tipul II (raport de șanse: 0,12, IÎ 95% 0,026–0,602).
Rata de absență a endoscurgerilor de tip necunoscut după la 6 luni și după 1 an a fost de 96,0% și,
respectiv, 94,3%. Endoscurgerile necunoscute nu au fost luate în considerare de CEC.
Nu au fost observate endoscurgeri de Tipul IB, III sau IV în cadrul studiului în decurs de 1 an.
Tabelul 16: Estimări Kaplan-Meier ale endoscurgerilor (ES)
Estimări Kaplan-Meier
După 6 de luni
După 12 de luni
Absență ES de Tipul IA
98,7%
98,7%
Absență ES de Tipul II
53,3%
51,7%
Absență ES de tip necunoscut
96,0%
94,3%

6.2.8.6

Mărirea AAA

Mărirea anevrismului a fost definită ca o creștere mai mare de 5 mm (în diametru) a dimensiunii
anevrismului. Imaginile CT elicoidale au fost utilizate pentru a se determina mărirea anevrismului la
vizitele de monitorizare programate în mod regulat. Ca evaluare de referință, a fost utilizată imaginea
după 1 lună. O mărire a diametrului a anevrismului (Tabelul 17), identificată de laboratorul central de
imagistică, a fost raportată la 1 an post-tratament (1,6%, 1/61). Centrul a remarcat acest lucru ca EA la
vizita de monitorizare după 6 luni. CEC a considerat expansiunea anevrismului ca datorându-se,
probabil, unei endoscurgere de Tipul II. De asemenea, acest eveniment a fost considerat ca fiind grav,
legat de procedură și fără legătură cu dispozitivul. Subiectul a părăsit studiul cu succes fără intervenții
secundare pentru tratarea expansiunii anevrismului.
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Tabelul 17: Laboratorul central a raportat modificări ale diametrului sacului în decurs
de 12 luni
Diametrul sacului la
vizită
Moment
temporal

N

Diametru sac
(mm)

Screening

75

1 lună

Modificarea diametrului sacului după 1 lună
N*

Micșorat
(>5 mm)

Stabil
Mărit (±5 mm)

Mărit
(>5 mm)

Fără
mărire

51,7 ± 6,6

Nu este
cazul

Nu este
cazul

Nu este cazul

Nu este
cazul

Nu este cazul

74

51,1 ± 7,0

Nu este
cazul

Nu este
cazul

Nu este cazul

Nu este
cazul

Nu este cazul

După 6 de luni

72

49,6 ± 7,3

69

7 (10,1%)

62 (89,9%)

0 (0,0%)

69 (100,0%)

După 12 de luni

64

49,0 ± 8,3

61

13 (21,3%)

47 (77,0%)

1 (1,6%)

60 (98,4%)

* Această valoare reprezintă numărul de subiecți care au avut atât un CT după o lună, cât și un CT ulterior astfel încât să poată
fi evaluată o modificare a diametrului sacului.

6.2.8.7

Permeabilitatea grefei-stent

Permeabilitatea a fost definită ca absența ocluziei complete (100%) a dispozitivului sau a vasului nativ.
Permeabilitatea poate fi fie în interiorul dispozitivului (permeabilitate a dispozitivului), fie în vasul nativ
din afara dispozitivului (permeabilitate a vasului). Tromboza a fost definită ca ocluzia completă (100%)
a dispozitivului sau a vasului nativ. Tromboza poate fi fie în interiorul dispozitivului (tromboză a
dispozitivului), fie în vasul nativ din afara zonei de tratament a dispozitivului (permeabilitate a vasului).
Stenoza a fost definită ca îngustarea lumenului pentru fluxul sanguin care a fost sub 100% ocluzie.
Stenoză poate fi fie în interiorul dispozitivului (stenoză a dispozitivului), fie în vasul nativ din afara zonei
de tratament a dispozitivului (stenoză a vasului). Permeabilitatea, tromboza și stenoza pot fi evidențiate
de: CT, angiografie, ecografie sau altă modalitate imagistică ori de analiza patologică și au fost evaluate
de centrele pentru studiu. Centrele nu au raportat evenimente adverse pentru probleme legate de
permeabilitate în niciun moment temporal.

6.2.8.8

Evenimentele tromboembolice

Evenimentele tromboembolice au fost definite ca tromboză venoasă profundă, embolie pulmonară,
accident vascular cerebral embolic, ischemie a membrelor în prezența ocluziei sau trombozei cu grefastent. Nu au fost raportate de către centre în niciun moment evenimente tromboembolice care să
necesite o intervenție secundară.

6.2.8.9

Conversia la intervenție chirurgicală reparatorie deschisă în decurs de
12 luni

Rata conversiei (Tabelul 18-19) în decurs de 365 de zile post-tratament a fost de 1,3% (1/75).
Rata absenței conversiei a fost de 98,6% în decurs de 1 an. Un subiect a fost convertit la intervenție
chirurgicală reparatorie deschisă după 273 de zile de la implantare din cauza infectării grefei-stent.
Conversia a avut succes și infecția subiectului a fost rezolvată.
Tabelul 18: Conversii chirurgicale în decurs de 365 de zile
Variabilă
Conversie

≤30 zile

31–365 zile

0–365 zile

0

1,3% (1/75)

1,3% (1/75)
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Tabelul 19: Absența conversiei chirurgicale în decurs de 365 de zile Estimare Kaplan-Meier
Variabilă

Tratament la 30 zile

31–180 zile

181–365 zile

Număr cu risc1

75

75

73

Număr de evenimente2

0

0

1

Număr cenzurați3

0

2

34

100

100

98,6

0

0

1,4

Estimare Kaplan-Meier4
Eroare standard

1 Numărul de subiecți cu risc la începutul intervalului
2 Toate evenimentele din intervalul de timp
3 Subiecții sunt cenzurați în ziua post-operație curentă de la data limită de luare în considerare a
datelor, după finalizarea studiului sau la ieșire ori pierderea urmăririi
4 Estimare la sfârșitul intervalului de timp

6.2.8.10

Intervenții secundare

Un total de 3 proceduri secundare legate de AAA au fost efectuate la 2 (2,7%) subiecți; un subiect a avut
o endoscurgere de Tipul 1A și a primit balonizare și stent metalic neacoperit pentru intervenție în ziua
48 post-operatorie, care a tratat cu succes endoscurgerea. Endoscurgerea a fost considerată de CEC ca
fiind este legată de dispozitiv și de procedură. Un alt subiect a avut o infectare a dispozitivului și a fost
convertit la intervenție chirurgicală reparatorie deschisă în ziua 273 post-operatorie. Infectarea a fost
considerată de CEC ca fiind legată de dispozitiv și de procedură. Procedurile secundare legate de AAA
pot fi văzute în Tabelul 20.
Tabelul 20: Proceduri secundare legate de AAA în decurs de 365 de zile
≤30 de
31–365 de
0–365 de
Intervenție secundară
zile
zile
zile (Anul 1)
Total subiecți
Endoscurgere de Tipul IA
Balonizare
Stent expandabil cu balon cu metal neacoperit
Infectare a dispozitivului
Conversie la intervenție chirurgicală reparatorie deschisă

7.

Selectarea pacienților și tratamentul

7.1

Individualizarea tratamentului

(N=75)
0
0
0
0
0
0

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

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

Medicii ar trebui să colaboreze cu fiecare pacient pentru a decide dacă sistemul de grefă-stent
abdominală Alto™ ar fi sau nu un dispozitiv adecvat pentru tratarea anevrismului lor în funcție de
îndeplinirea sau nu de către pacient a criteriilor specificate în Indicațiile de utilizare, inclusiv:
• Acces iliac/femural adecvat, compatibil cu tehnicile, dispozitivele și/sau accesoriile de abord vascular
(tehnici de intervenție în zona femurală sau percutanate).
• O zonă de poziționare proximală aortică pentru inelul de sigilare la 7 mm sub artera renală inferioară.
• O zonă de sigilare aortică compusă dintr-o aortă sănătoasă, definită astfel:
o Absența unui tromb semnificativ >8 mm în grosime; în orice punct de-a lungul circumferinței
aortice la nivelul de 7 mm sub artera renală inferioară,
o Absența unei calcificări semnificative la nivelul de 7 mm sub artera renală inferioară,
o Conicitate <10% măsurată de la artera renală inferioară la aortă la 7 mm sub artera renală
inferioară,
o Un diametru de perete interior de nu mai puțin de 16 mm și de nu mai mult de 30 mm la 7 mm
sub artera renală inferioară și
o Un unghi aortic ≤60 de grade.
•
O zonă de poziționare iliacă distală:
o
Cu o lungime de cel puțin 10 mm și
o
Cu un diametru de perete interior de nu mai puțin de 8 mm și de nu mai mult de 25 mm.
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Consultați Secțiunea 2 pentru detalii suplimentare.
Considerațiile pentru selectarea pacienților includ, fără a se limita la:
•
•

Vârsta și speranța de viață ale pacientului
Comorbiditățile (de exemplu, insuficiență cardiacă, pulmonară sau renală înainte de operație,
obezitate morbidă)
Adecvarea morfologică a pacientului la o intervenție reparatorie endovasculară
Adecvarea pacientului la o intervenție chirurgicală reparatorie deschisă
Toleranța pacientului la anestezie generală, regională sau locală

•
•
•

7.2

Dimensionarea grefei-stent abdominale Alto™

Dimensiunea sistemului de grefă-stent abdominală Alto™ trebuie selectată în funcție de anatomia
pacientului. Dimensionarea corespunzătoare a dispozitivului este responsabilitatea medicului.
Opțiunile de dimensionare pentru dispozitiv sunt detaliate în Tabelul 21.
Tabelul 21: Informații de dimensionare în funcție de pacient
Corp aortic

Ramură/Extensie iliacă

Diametru
grefă-stent,
mm

Diametru
interior aortic,
mm

Diametru maxim al vasului
aortic la ancore, mm (35 mm
deasupra celei mai joase artere
renale)

Diametru
grefă-stent,
mm

Diametru
interior iliac,
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

Pentru corpul aortic, verificați diametrul interior aortic din locația inelului de sigilare proximal la 7 mm sub
artera renală inferioară. Asigurați o supradimensionare adecvată a grefei-stent proximale în locația sa de
ancorare.
ATENȚIE! Dimensionarea corespunzătoare a sistemului de grefă-stent abdominală Alto™ este
responsabilitatea medicului. Această dimensionare a grefei-stent include supradimensionarea
recomandată a dispozitivului pentru dimensiunile anatomice și se bazează pe date de testare in
vitro.
Lungimea totală recomandată a sistemului implantat după plasare ar trebui să se întindă de la nivelul
imediat distal până la cea mai joasă arteră renală și până imediat deasupra bifurcației iliace comune.
Confirmați că lungimea de la cea mai joasă arteră renală până la bifurcația aortică nativă este >80 mm
pentru a vă asigura că grefa Alto™ se poate adapta la anatomia pacientului. Dacă măsurătorile preoperatorii
nu sunt precise, asigurați-vă că sunt disponibile toate lungimile și diametrele potențiale de grefă-stent pentru a
finaliza procedura.
În decursul procesului de planificare, Endologix poate asigura consultanță medicilor, pentru a-i susține în eforturile
lor de a determina dimensiunea adecvată a grefei-stent pe baza evaluării măsurătorilor anatomice ale pacientului
efectuate de către medic. Înainte de utilizarea sistemului de grefă-stent abdominală Alto™, luați în considerare,
pentru fiecare pacient, beneficiile și riscurile descrise în secțiunile de mai sus.
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8.

Informații privind consilierea pacienților

Înainte de tratament, medicul trebuie să treacă în revistă împreună cu pacientul riscurile și beneficiile
acestui dispozitiv endovascular și a acestei proceduri endovasculare, inclusiv:
•
Riscurile și beneficiile reparării anevrismului, date fiind vârsta și speranța de viață a pacientului;
•
Riscurile, beneficiile și diferențele intervenției chirurgicale de reparare deschise;
•
Riscurile, beneficiile și diferențele reparației endovasculare;
•
Riscurile de rupere a anevrismului comparativ cu riscul de reparație endovasculară cu dispozitivul
Alto™ comparativ cu alte sisteme de grefă endovasculară;
•
Riscurile asociate tratamentului non-intervențional (management medical);
•
Siguranța și eficiența pe termen lung a reparației endovasculare cu dispozitivul Alto™ nu au fost
stabilite;
•
Importanța urmăririi regulate pe întreaga durată a vieții în vederea evaluării stării de sănătate a
pacientului și a performanței grefei-stent;
•
Este posibil să se impună repararea anevrismului prin intervenție reparatorie chirurgicală deschisă
sau endovasculară;
•
Pacienții în cazul cărora s-au făcut constatări clinice specifice (de exemplu, endoscurgeri, anevrisme
mărite) trebuie monitorizați îndeaproape;
•
Semne care indică necesitatea acordării unei asistențe medicale de urgență (inclusiv ocluzie de
ramură, mărire sau ruptură de anevrism).
Endologix recomandă ca medicul să informeze pacientul, în scris, cu privire la toate riscurile asociate
tratamentului cu sistemul de grefă-stent abdominală Alto™. Detaliile legate de riscurile care pot apărea
în timpul și ulterior implantării dispozitivului sunt prezentate în Secțiunea 5 (Evenimente adverse).

9.

Modalitatea de furnizare

Sistemul de grefă-stent abdominală Alto™ este format din grefa-stent/sistemul de poziționare pentru
corpul aortic, grefa-stent/sistemul de poziționare pentru ramurile iliace și extensiile, kitul CustomSeal și
Autoinjectorul 2.

9.1

Dimensionarea grefei-stent și configurații

Grefele-stent sunt disponibile în următoarele dimensiuni și configurații Tabelele 22–24.
Tabelul 22: Dimensiuni pentru grefa-stent de corp aortic Alto™
Diametru
proximal grefăstent, mm

Lungime
funcțională
cateter, cm

Profil exterior
sistem de
introducere, F

Diametru interior
teacă integrată,
F

Lungime grefăstent acoperită,
mm

20

60

15

13

80

23
26
29
34
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Tabelul 23: Dimensiuni pentru ramura iliacă Ovation iX
Diametru
proximal
grefă-stent,
mm

Diametru
distal
grefăstent, mm

Lungime
funcțională
cateter, cm

Profil
exterior
sistem de
introducere,
F

Diametru
interior teacă
integrată, F

14

10

60

12

10

Lungime
grefă-stent
acoperită, mm

80

10

100

10

120

10

140

10

160

12

80

12

100

12

120

12

140

12

160

14

80

14

100

14

120

14

140

14

160

16

13

11

80

16

100

16

120

16

140

16

160

18

80

18

100

18

120

18

140

18

160

22

14

12

80

22

100

22

120

22

140

22

160

28

15

13

80

28

100

28

120

28

140

28

160
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Tabelul 24: Dimensiuni pentru extensia iliacă Ovation iX
Diametre proximal și
distal grefă-stent, mm

Lungime
funcțională
cateter, cm

Profil exterior
sistem de
introducere, F

Diametru
interior teacă
integrată, F

Lungime
grefă-stent
acoperită, mm

10

60

12

10

45

13

11

22

14

12

28

15

13

12
14
16
18

9.2

Informații privind sterilitatea

Grefele-stent și sistemele de introducere sunt livrate în stare STERILĂ și non-pirogenă, folosindu-se un
proces de cu oxid de etilenă (OE). Kitul CustomSeal și Autoinjectorul 2 sunt livrate în stare STERILĂ,
folosindu-se un proces de sterilizare cu fascicul de electroni. Kitul CustomSeal este non-pirogen.
• Inspectați dispozitivul și ambalajul pentru a observa eventuale deteriorări survenite în timpul expedierii.
Nu utilizați acest dispozitiv dacă observați urme de deteriorare sau dacă bariera sterilă a fost
deteriorată sau ruptă.
• Nu folosiți după data de expirare imprimată pe etichetă.
• Depozitați într-un loc uscat și răcoros.
• Destinat exclusiv utilizării la un singur pacient. Nu recongelați, nu recondiționați și nu resterilizați.
Reutilizarea, recondiționarea sau resterilizarea pot compromite integritatea structurală a dispozitivului
și/sau pot cauza defectarea acestuia, ceea ce poate duce la vătămarea, îmbolnăvirea sau decesul
pacientului. De asemenea, reutilizarea, recondiționarea sau resterilizarea pot conduce la un risc de
contaminare a dispozitivului și/sau pot cauza infectarea pacientului, inclusiv, dar fără a se limita la,
transmiterea unor boli infecțioase de la un pacient la altul. Contaminarea dispozitivului poate duce la
vătămarea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului.
• După utilizare, scoateți din uz produsul și ambalajul în conformitate cu politicile spitalicești,
administrative și/sau guvernamentale locale.

10.

Informații privind utilizarea clinică

10.1 Instruirea medicului
ATENȚIE! Pe durata procedurilor de implantare sau reintervenție trebuie să fie disponibilă în
permanență o echipă de specialiști în chirurgie vasculară pentru cazul în care este necesară
conversia la intervenție chirurgicală reparatorie deschisă.
ATENȚIE! Sistemul de grefă-stent abdominală Alto trebuie utilizat numai de medici și echipe
specializați în tehnici intervenționale vasculare și în utilizarea acestui dispozitiv.
Abilitățile/cunoștințele recomandate pentru medicii care folosesc sistemul de grefă-stent abdominală Alto
sunt specificate mai jos. Dacă aveți întrebări cu privire la produs sau dimensionare, contactați Endologix
folosind informațiile furnizate la finele acestui manual.
În plus, sunt necesare următoarele cunoștințe pentru utilizarea acestui dispozitiv:
• Cunoștințe despre istoricul natural al anevrismului aortic abdominal (AAA), comorbidități și complicații
asociate cu repararea AAA.
• Cunoștințe despre interpretarea imagisticii radiografice, alegerea dispozitivului și selectarea
dimensiunii acestuia.
Este necesară o echipă multidisciplinară cu experiență procedurală combinată în:
•
•
•
•
•

Incizie femurală, bypass arterial, arteriotomie și reparare
Abord percutanat și tehnici de închidere
Tehnici selective și neselective cu fir de ghidare și cateter
Interpretare a imaginilor fluoroscopice și angiografice
Embolizare
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•
•
•
•
•
•

Angioplastie
Plasare endovasculară de stenturi
Tehnici de utilizare a anselor
Utilizarea adecvată a substanțelor de contrast radiografice
Tehnici de minimizare a expunerii la radiații
Experiență în modalitățile necesare de monitorizare a pacientului

10.2 Inspectarea înainte de utilizare
Inspectați dispozitivul și ambalajul pentru a observa eventuale deteriorări survenite în timpul expedierii. Nu
utilizați acest dispozitiv dacă observați urme de deteriorare sau dacă bariera sterilă a fost deteriorată sau
ruptă. Dacă s-au produs deteriorări, nu utilizați produsul și contactați reprezentantul Endologix pentru
informații referitoare la returnare.

10.3 Materiale necesare
Consultați Tabelul 25 de referință de mai jos pentru echipamentele și elementele auxiliare necesare
pentru sistemul de grefă-stent abdominală Alto™.
Tabelul 25: Echipamente și elemente auxiliare
Echipamente necesare
Corp aortic de grefă-stent abdominală Alto™
preîncărcat în sistemul de introducere

Echipamente auxiliare
Opțional (pentru utilizarea lumenului de
traversare integrat)
• Fir de ghidare neacoperit cu strat hidrofil,
maximum 0,018" (0,457 mm), lungime de
schimb obligatorie, vârful trebuie să fie
compatibil cu o ansă
• Ansă
• Teacă de introducere, diametru interior
minim 5F

Ramuri iliace Ovation iX preîncărcate în
sistemele de introducere
Extensii iliace Ovation iX preîncărcate în
sistemele de poziționare
Kit CustomSeal

Kit CustomSeal de rezervă
cronometru sau ceas

Autoinjector 2
Echipament de imagistică cu capacitatea de
a înregistra și a reapela toate imaginile
• Masă de imagistică sau masă din blocul
operator concepută pentru a fi utilizată cu un
braț în C
• Capacitate de fluoroscopie
• Capacitate de angiografie cu substracție
digitală (ASD)
• Echipament adecvat de protecție a
personalului pentru fluoroscopie

Dispozitiv de înregistrare video
Injector cu presiune mare cu consumabilele
asociate

Catetere de angiografie și de schimb Sortiment
de dimensiuni adecvate (compatibile 0,035"
[0,89 mm]) și lungimi corespunzătoare
Fire de ghidare: Dimensiuni variate în funcție
de preferința medicului, compatibile 0,035"
(0,89 mm)
Medii de contrast
Ser fiziologic și seringi
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Echipamente necesare

Echipamente auxiliare

Recomandări standard pentru tratamentul
pacienților cu alergii severe la agenții de
radiocontrast (de exemplu, fluide,
antihistaminice, corticosteroizi, epinefrină). "
Instrumentar și materiale vasculare

Materiale endovasculare
• Robinete de închidere cu 3 căi
• Adaptoare Tuohy-Borst
Opțional:
• Teci de introducere cu lungimea <35 cm
• Gamă de baloane de angioplastie de
dimensiuni corespunzătoare (diametru și
lungime balon și lungime tijă):
- Baloane neconforme cu diametrul de 12 mm
pentru posibila dilatare a ramurii iliace la
joncțiunea cu corpul aortic;
- Baloane neconforme pentru tratament și
dimensiune echivalentă cu diametrul iliac
distal;
- Baloane conforme și neconforme pentru
tratament și dimensiune echivalentă cu
diametrul aortic.
- Notă: este posibil ca baloanele neconforme
cu conicitate lungă/„umeri” largi să nu poată
fi utilizate cu acest dispozitiv.
• Stenturi din comerț de dimensiuni diferite
• Dispozitive de embolizare, cum ar fi spirale

10.4 Informații despre siguranța scanărilor RMN
Condiționează imagistica prin rezonanță magnetică (RMN)
Condiționează imagistica prin rezonanță magnetică (RMN)
Testarea neclinică aplicabilă pentru sistemul de grefă-stent abdominală Alto™ a stabilit că acest
dispozitiv condiționează imagistica prin rezonanță magnetică (RMN). Pacienții cu acest dispozitiv
implantat pot fi scanați în siguranță în următoarele condiții:
• Câmp magnetic static de 1,5 T și 3,0 T
• Câmp cu gradient spațial maxim de 4.000 gauss/cm sau mai mic (40 T/m)
• Rată maximă de absorbție specifică (SAR), raportată la nivelul întregului corp, din sistemul RMN
de 2 W/kg (mod de funcționare normală)
În condițiile de scanare definite mai sus, se estimează că sistemul de grefă-stent abdominală Alto™ va
produce o creștere maximă a temperaturii de 2°C după 15 minute de scanare continuă.
În testarea neclinică, artefactul de imagine cauzat de dispozitiv se extinde cu aproximativ 5 mm dincolo
de sistemul de grefă-stent abdominală Alto™, atunci când imaginea este captată cu o secvență de
impulsuri ecou de gradient, într-un sistem RMN de 3,0 T.

11.

Indicații de utilizare

11.1 Pregătirea pacientului
•

•

În general, respectați aceiași pași pre-operatori ca pentru repararea AAA deschisă standard: repaus
alimentar, pregătirea intestinelor și tratamente profilactice cu antibiotice. Pregătiți și drapați pacientul
ca pentru o procedură chirurgicală deschisă pentru AAA, în eventualitatea în care este necesară
convertirea la o procedură deschisă.
Protocolul pentru anestezia pacientului folosit în timpul procedurii intravasculare este la latitudinea
medicului care realizează implantarea și a medicului anesteziolog. Puteți utiliza cu succes anestezia
generală, anestezia regională sau anestezia locală, în combinație cu sedarea conștientă, în timpul
procedurilor intravasculare.
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•

Este necesară o imagistică procedurală adecvată pentru a poziționa cu succes sistemul de grefă-stent
abdominală aortică Alto în vasculatură și pentru a asigura apoziția adecvată la peretele arterial. Utilizați
întotdeauna fluoroscopia pentru ghidare, plasare, injectarea și întărirea polimerului de umplere și pentru
observarea sistemului de grefă-stent abdominală Alto în vasculatură.

11.2
•

Precauții generale pentru procedura de implantare

Nu răsuciți cateterele de introducere. Răsucirea lor poate deteriora cateterele de introducere și grefelestent.
În timpul procedurii de implantare trebuie folosită anticoagularea sistemică, în funcție de protocoalele
preferate de spital și de medic. Dacă heparina este contraindicată, trebuie avut în vedere un
anticoagulant alternativ.
Reduceți la minimum manevrarea forțată a grefei-stent pe cateterul de introducere în timpul pregătirii
și introducerii, pentru a reduce riscul de contaminare și infecție.
Nu continuați avansarea firului de ghidare sau a cateterului de introducere dacă simțiți rezistență,
deoarece se poate produce lezarea vasului sau deteriorarea cateterului. Opriți-vă și determinați cauza
rezistenței. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Detașarea și retragerea cateterului de
corp aortic”.
Plasarea parțială accidentală sau migrarea parțială a grefei-stent poate necesita îndepărtarea sau
reparația pe cale chirurgicală.

•
•
•

•

11.3

Instrucțiuni pentru procedura de implantare și plasare

11.3.1 Accesul vascular
1

Stabiliți acces bilateral utilizând tehnica standard de intervenție.

2

Dacă este necesar, plasați un cateter angiografic suprarenal din partea controlaterală și
efectuați o evaluare angiografică a vasculaturii pacientului.

3

Identificați pozițiile de referință pentru arterele renale.

4

Introduceți un fir de ghidare de 0,035" (0,89 mm) în partea ipsilaterală și poziționați-l adecvat.

11.3.2 Pregătirea sistemului (sistemelor) de introducere
1

Inspectați întregul ambalaj pentru a vă asigura că nu există deteriorări și bariera sterilă nu a
fost compromisă. Dacă se observă orice deteriorare, înlocuiți cu un alt dispozitiv.

2

Folosind o tehnică sterilă, scoateți sistemul de introducere din ambalajul său steril și puneți-l
pe un câmp steril.

3

Inspectați sistemul de introducere pentru a vă asigura că nu există deteriorări. Dacă sunt
prezente, înlocuiți dispozitivul.

4

Clătiți teaca sistemului de introducere cu ser fiziologic heparinizat folosind portul pentru clătire
al tecii. Valva hemostatică rotativă poate fi rotită pentru a strânge garnitura valvei.
ATENȚIE! Pentru corpul aortic, asigurați-vă că tubul de umplere cu polimer nu conține
lichid după clătirea tecii. Dacă identificați lichid, înlocuiți cateterul grefei-stent de corp
aortic.

5

Clătiți lumenul firului de ghidare cu ser fiziologic heparinizat folosind portul de clătire pentru
firul de ghidare de pe mâner.

6

Puneți capacul albastru pe portul lumenului de traversare.

11.3.3 Introducerea și plasarea corpului aortic
1

Îndepărtați teaca de introducere din locul de acces ipsilateral (dacă este cazul).

2

Încărcați sistemul de introducere a corpului aortic pe firul de ghidare.

3

Activați învelișul hidrofil de pe exteriorul tecii de plasare ștergând ușor suprafața sa cu ser
fiziologic heparinizat.

4

Poziționați sistemul de introducere cu portul de clătire pentru teacă și cu butoanele combinate
către partea ipsilaterală a pacientului.
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5

Sub control fluoroscopic permanent, introduceți sistemul de introducere în vasculatură și
avansați-l până când marcajele radioopace de pe corpul aortic sunt la aproximativ 1 cm
proximal de locul de plasare dorit.

6

Pentru a orienta lateral corpul aortic, rotiți întreg sistemul de introducere a corpului aortic
până când cele două marcaje radioopace scurte ale sistemului de introducere sunt vizibile pe
fiecare parte a firului de ghidare ȘI marcajul radioopac lung al sistemului de introducere este
Parte ipsilaterală
Marcaj lung

Două marcaje scurte

orientat către partea ipsilaterală a pacientului.
ATENȚIE! Rotiți întregul sistem de introducere cu totul. Nu rotiți în mod independent
teaca sau mânerul cateterului. Evitați manipularea excesivă a cateterului pentru a
menține conectarea sistemului de introducere.
7

Sub control fluoroscopic, retrageți teaca externă a sistemului de introducere până când
butonul de retragere a tecii intră în contact cu mânerul.

8

Verificați dacă marcajele radioopace ale corpului aortic sunt imediat proximal față de locul
de plasare. Dacă este necesar, repoziționați cu grijă sistemul de introducere.

9

Verificați dacă marcajul radioopac lung este în continuare orientat către partea ipsilaterală
a pacientului. Dacă este necesar, rotiți întregul sistem de introducere a corpului aortic.

10

Plasați primul segment al stentului proximal: rotiți cu un sfert de tură primul buton de eliberare
a stentului în sens antiorar, apoi trageți continuu din mâner butonul și firul atașat.

11

Scoateți capacul alb de pe portul de injectare a balonului de pe mâner. Umflați balonul cu
amestec standard 4:1 de ser fiziologic și substanță de contrast. Respectați volumele de
umflare recomandate din diagrama de mai jos.
Dezumflați complet balonul integrat vidând seringa de umflare.
Diametrul grefeistent de corp aortic
20 mm
23 mm
26 mm
29 mm
34 mm

Volumul de umflare recomandat
pentru balonul integrat
5 ml
10 ml

Volumul de umflare maxim
pentru balonul integrat
7 ml
8 ml
12 ml
15 ml
19 ml

AVERTIZARE: concentrația maximă de contrast pentru soluția pentru balonul integrat
este 4: 1 amestec de ser fiziologic și substanță de contrast.
AVERTIZARE: nu utilizați niciodată aer sau vreun mediu gazos pentru a umfla balonul
integrat.
AVERTIZARE: pentru umflarea balonului integrat se recomandă injecțiile manuale cu
o seringă. Nu folosiți un dispozitiv de umflare prin presiune pentru umflarea balonului
integrat.
AVERTIZARE: nu umflați balonul integrat peste volumul maxim de umflare. Balonul se
poate rupe. Supraumflarea poate deteriora peretele vasului și/sau poate cauza ruperea
vasului sau deteriorarea grefei-stent.
AVERTIZARE: înainte de poziționarea cateterului, dezumflați complet balonul integrat
și verificați dacă există o forță de vidare în seringă.
12

Orientați brațul în C pentru a alinia marcajele radioopace ale implantului pentru a obține o
direcție de vizualizare ortogonală.
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13

Poziționați cu precizie marcajele radioopace ale la poziția proximală finală de plasare.
Folosind injectare cu substanță de contrast, după cum este necesar, confirmați poziția
implantului relativ la arterele renale.

14

Retrageți cateterul angiografic din stentul proximal.

15

Plasați restul stentului proximal (coroana proximală): rotiți cu un sfert de tură al doilea buton
de eliberare a stentului în sens antiorar, apoi trageți continuu din mâner butonul și firul atașat.

AVERTIZARE: NU trageți ferm sistemul de introducere după plasarea completă a stentului
proximal pentru a evita deconectarea accidentală a conectorului de umplere cu polimer de la
implant.
AVERTIZARE: NU utilizați lumenul de traversare în acest punct al procedurii. Utilizarea
lumenului de traversare înainte de umplerea cu polimer poate cauza scurgerea polimerului.

11.3.4 Pregătirea polimerului de umplere
1

Folosind o tehnică sterilă, puneți kitul CustomSeal și Autoinjectorul 2 pe un câmp steril.

2

Deschideți ambele valve ale seringii kitului pentru umplere și transferați conținutul între seringi
pentru cel puțin 20 de curse neîntrerupte.
Notă: confirmați că fiecare seringă ajunge la capătul cursei înainte de a începe cele 20 de curse
neîntrerupte.
Transferați conținutul în seringa cu o bandă verde (seringa de umplere) până la volumul minim
pentru seringa de umplere menționat mai jos, apoi închideți ambele robinete. Îndepărtați fâșia
din spate și deconectați seringa de umplere.
Notă: dacă se elimină aer sau orice cantitate de polimer de umplere din seringa de umplere
înainte de închiderea robinetelor, următorul volum minim de polimer de umplere trebuie să fie
în seringa de umplere pentru a se asigura umplerea completă a grefei-stent.
Diametrul grefei-stent
de corp aortic
20 mm
23 mm
26 mm
29 mm
34 mm

Volumul seringii de
umplere
≥ 7 ml
≥ 8 ml
≥ 9 ml
≥ 11 ml
≥ 13 ml

Kitul CustomSeal conține o etichetă care indică volumul minim de polimer necesar în seringă
pentru a umple corect grefele-stent de orice mărime. Aceste volume minime trebuie respectate
pentru a gestiona cantitatea totală de polimer de umplere injectat și pentru a reduce la minimum
cantitatea de polimer de umplere în cazul unei scurgeri de polimer.
3

Notați ora exactă sau porniți un cronometru în momentul în care amestecarea este completă.

AVERTIZARE: dacă apare o eroare la amestecare sau la transfer, aruncați polimerul de
umplere. Injectarea polimerului de umplere trebuie făcută imediat după amestecare. Dacă
injectarea polimerului de umplere este întârziată cu 2 au mai multe minute la utilizarea kitului
CustomSeal, aruncați polimerul de umplere. Începeți amestecarea cu un nou kit de polimer de
umplere.

11.3.5 Injectarea polimerului de umplere
AVERTIZARE: NU trageți ferm sistemul de introducere după plasarea completă a stentului
proximal pentru a evita deconectarea accidentală a conectorului de umplere cu polimer de
la implant. Detașarea prematură poate cauza scurgerea polimerului.
AVERTIZARE: Utilizați numai Autoinjectorul 2 pentru a umple grefa-stent de corp aortic.
Nu trebuie utilizată injectarea manuală, deoarece poate deteriora implantul.
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1

Îndepărtați fâșia și deconectați seringa de umplere de la fitingul tubului de conectare. Scoateți
seringa din suportul de seringă. Îndepărtați capacul verde pentru umplere din portul pentru
injectarea polimerului de umplere de pe mâner.

Umeri corp
seringă

Capac verde

Fâșie și fiting tub
de conectare

Port de injectare a
polimerului de
umplere

Seringă de
umplere

Seringă de
umplere

Suport seringă

Umeri corp
seringă

Kitul CustomSeal

Capăt distal al cateterului de introducere a corpului aortic

2

Atașați seringa de umplere la portul pentru injectarea polimerului de pe mâner.

3

Țineți ferm și fix seringa umplută și împingeți Autoinjectorul 2 peste piston, asigurându-vă
că Autoinjectorul 2 este poziționat peste „umerii” corpului seringii. Rotiți Autoinjectorul 2 cu
90 de grade pentru blocare (acest lucru va fi confirmată printr-un clic sonor). Polimerul de
umplere va începe să umple corpul aortic.

4

Retrageți vârful firului de ghidare al corpului aortic la marcajul radioopac distal de corpul aortic.

5

Folosind fluoroscopie, observați intermitent umplerea grefei cu polimerul de umplere radioopac.

ATENȚIE! Verificați că nu există tensiune pe grefa-stent de corp aortic pentru a permite
conformarea grefei-stent la anatomia nativă.
AVERTIZARE: Pentru a permite conformarea grefei-stent la configurația anatomică nativă,
asigurați-vă că în interiorul corpului aortic nu se află un fir de ghidare extra-rigid în timpul
injectării polimerului de umplere.
AVERTIZARE: Pe durata injectării și a întăririi polimerului de umplere, observați sistemul
de poziționare și/sau seringa pentru a observa o eventuală deconectare accidentală sau
o scurgere a polimerului de umplere. Hipotensiunea, deplasarea marcajelor radioopace și/sau
golirea rapidă a polimerului de umplere din seringă pot indica faptul că polimerul de umplere
nu umple grefa-stent. Dacă observați unul din aceste lucruri, deconectați imediat
Autoinjectorul 2 de la seringa cu polimer de umplere.
AVERTIZARE: Pacienții care prezintă reacții de hipersensibilitate (inclusiv reacții alergice
severe și/sau răspuns anafilactoid) în timpul umplerii polimerului trebuie gestionați în
conformitate cu recomandările standard privind tratamentul pacienților cu alergii severe
la substanțe de radiocontrast (de exemplu, fluide, antihistaminice, corticosteroizi, epinefrină).

11.3.6 Introducerea și plasarea ramurii controlaterale
1

Pentru pașii de pregătire a sistemului (sistemelor) de introducere, consultați secțiunea
„Pregătirea sistemului de introducere”.

2

Canulați lumenul controlateral cu un fir de ghidare. Lumenul de traversare integrat în sistemul
de poziționare a corpului aortic poate fi folosit pentru facilitarea procesului utilizând un fir de
ghidare de maximum 0,018" (0,457 mm).
AVERTIZARE: Utilizați lumenul de traversare numai după injectarea polimerului de
umplere. Utilizarea lumenului de traversare înainte de umplerea cu polimer (adică în
secvență greșită) crește șansele de scurgere a polimerului.
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ATENȚIE! Verificați că nu există tensiune pe grefa-stent de corp aortic înainte de sau în
cursul utilizării lumenului de traversare integrat, pentru a permite conformarea grefeistent la anatomia nativă.
ATENȚIE! Dacă observați rezistență la retragerea unui fir de ghidare de traversare din
partea ipsilaterală, nu aplicați o tensiune excesivă. Firul de ghidare de traversare va fi
îndepărtat atunci când cateterul corpului aortic este detașat și retras.
ATENȚIE! Confirmați canularea lumenului brațului controlateral al corpul aortic pentru a
asigura o plasare corectă a ramurii controlaterale.
3

Folosiți tehnici imagistice pentru a localiza artera iliacă internă controlaterală.

4

Confirmați mărimea adecvată (diametrul și lungimea) a ramurii iliace selectate pentru partea
controlaterală.

5

Menținând poziția firului de ghidare, scoateți cateterul angiografic și teaca de introducere din
locul de acces controlateral (dacă este cazul).

6

Încărcați sistemul de introducere a ramurii iliace pe firul de ghidare. Confirmați că nu există
tensiune pe grefa-stent de corp aortic înainte și în timpul plasării ramurii iliace în corpul aortic.

7

Sub control fluoroscopic continuu, introduceți sistemul de poziționare a ramurii iliace în
vasculatură până când marcajele radioopace proximale ale ramurii iliace sunt între inelul
3 (3/4) și inelul 4 (1/2) ale corpului aortic.
MARCAJE RADIOOPACE
RAMURĂ ILIACĂ PROXIMALĂ

SEMI-INEL

8

Confirmați că marcajele radioopace proximale și distale ale ramurii iliace sunt în pozițiile
corecte și că ramura iliacă este în lumenul controlateral al grefei-stent de corp aortic.
Indiferent de lungime, trebuie utilizată o zonă de andocare (suprapunere) de 35 mm între
ramurile iliace și stentul de corp aortic. Lungimea dorită poate fi calculată folosind Tabelul 23
(Dimensiuni pentru ramura iliacă Ovation iX) din Secțiunea 9.1 (Dimensionarea grefei-stent
și configurații). Distanța măsurată de la cel mai mic ostium renal la artera hipogastrică este
lungimea totală tratabilă. Folosind lungimea acoperită a corpului aortic plus lungimea acoperită a
ramurii iliace selectate și scăzând suprapunerea (35 mm) se asigură lungimea totală acoperită
a dispozitivului. Lungimea totală acoperită a dispozitivului nu trebuie să fie mai mare decât
lungimea totală tratabilă.

9

Retrageți teaca pentru a plasa ramura iliacă, menținând în poziție mânerul cateterului.

10

Mențineți în poziție teaca și retrageți mânerul cateterului pentru a poziționa conul frontal în
capătul tecii externe a sistemului de introducere.

11

Pentru a utiliza teaca integrată: În timp ce mențineți firul de ghidare în poziție, deplasați
întregul sistem de introducere în poziția dorită. Retrageți mânerul pentru a îndepărta cateterul
din teaca exterioară. Dacă este necesar, rotiți valva hemostatică pentru a menține hemostaza.
Ca alternativă, scoateți întregul sistem de introducere din vasculatură.
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11.3.7 Detașarea și îndepărtarea cateterului de corp aortic
1

La minimum 14 minute după finalizarea amestecării polimerului de umplere, deconectați
Autoinjectorul 2 de la seringă, ținându-l strâns pentru a controla forța sa după deblocarea
de pe umerii seringii.
AVERTIZARE: nu deconectați sistemul de introducere înainte de timpul specificat
pentru detașare (14 minute), pentru a împiedica eventuala eliberare a polimerului
de umplere.
ATENȚIE! Pacienții cu o temperatură de bază a corpului mai mică de 35°C pot
necesita cel puțin un minut suplimentar per grad sub 35°C înainte de deconectare.
NOTĂ: deconectarea înainte de trecerea perioadei minime recomandate, în
combinație cu o temperatură scăzută a corpului pacientului, poate determina
scurgerea polimerului.

2

Avansați din nou firul de ghidare al corpului aortic.

3

Puteți folosi balonul integrat pentru a îmbunătăți apoziția inelului de sigilare la peretele
vasului astfel:
Folosind fluoroscopie, poziționați marcajele radioopace ale balonului integrat proximal față
de inelul de sigilare al corpului aortic și distal față de inelul secundar.

Umflați balonul integrat cu amestec standard 4:1 de ser fiziologic și substanță de contrast.
Respectați volumele de umflare recomandate din diagrama de mai jos. Dezumflați complet
balonul integrat vidând seringa de umflare.
Diametrul grefei-stent
de corp aortic
20 mm
23 mm
26 mm
29 mm
34 mm

Volumul de umflare maxim
pentru balonul integrat
7 ml
8 ml
12 ml
15 ml
19 ml

AVERTIZARE: Concentrația maximă de substanță de contrast pentru soluția de
balon integrat este de 4:1 în amestecul de soluție salină și agent de contrast.
AVERTIZARE: nu utilizați niciodată aer sau vreun mediu gazos pentru a umfla
balonul integrat.
AVERTIZARE: pentru umflarea balonului integrat se recomandă injecțiile manuale
cu o seringă. Nu folosiți un dispozitiv de umflare prin presiune pentru umflarea
balonului integrat.
AVERTIZARE: nu umflați balonul integrat peste volumul maxim de umflare. Balonul
se poate rupe. Supraumflarea poate deteriora peretele vasului și/sau poate cauza
ruperea vasului sau deteriorarea grefei-stent.
AVERTIZARE: înainte de poziționarea cateterului, dezumflați complet balonul
integrat și verificați dacă există o forță de vidare în seringă
AVERTIZARE: Mențineți balonul integrat în interiorul grefei. Umflarea balonului
integrat în afara grefei poate conduce la deteriorarea sau ruperea vasului.
ATENȚIE! Monitorizați în permanență fluoroscopic manevrele asupra balonului și
umflarea acestuia.
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ATENȚIE! Dacă se pierde presiunea din balon și/sau balonul se rupe, dezumflați
balonul și continuați cu procedura de detașare și retragere a cateterului.
ATENȚIE! Nu se recomandă balonizarea mai devreme de 14 minute de la finalizarea
amestecului final de polimeri. Balonizarea mai devreme de 14 minute poate cauza
deteriorarea inelului de sigilare.
4

Eliberați cateterul din corpul aortic: rotiți cu un sfert de tură butonul de eliberare (al treilea),
în sens antiorar, și trageți constant butonul și firul atașat din mâner.

5

Utilizând fluoroscopie, extrageți cu atenție cateterul interior. Marcajul radioopac de pe
lumenul firului de ghidare ar trebui să se îndepărteze de grefa-stent.
AVERTIZARE: Dacă se întâlnește rezistență în timpul desprinderii cateterului, OPRIȚIVĂ. Confirmați faptul că a fost eliberat cateterul din corpul aortic folosind butonul de
eliberare a grefei (al treilea buton de eliberare). Dacă dificultatea de desprindere a
cateterului persistă, verificați dacă nu cumva cateterul prinde stentul suprarenal.
Odată confirmată, teaca integrată poate fi utilizată drept „contrafort” pentru
stabilizarea corpului aortic.
Dacă întâmpinați rezistență la retragerea conului frontal, susțineți primul inel al
brațului ipsilateral cu teaca corpului aortic. Înainte de a uni conul frontal cu vârful
tecii, retrageți teaca 2 cm pentru ca portul de umplere să nu fie prins în teacă/conul
frontal.

6

Menținând poziția firului de ghidare, retrageți ușor teaca și apoi retrageți mânerul cateterului
pentru a reașeza conul frontal în capătul tecii externe a sistemului de introducere. Simpla
rotire a cateterului poate fi suficientă pentru a depăși rezistența.

7

Pentru a utiliza teaca integrată: În timp ce mențineți firul de ghidare în poziție, deplasați
întregul sistem de introducere în poziția dorită. Retrageți mânerul pentru a îndepărta
cateterul din teaca exterioară. Dacă este necesar, rotiți valva hemostatică pentru a menține
hemostaza.
Ca alternativă, scoateți întregul sistem de introducere din vasculatură.

11.3.8 Introducerea și plasarea ramurii ipsilaterale
1

Pentru pașii de pregătire a sistemului (sistemelor) de introducere, consultați secțiunea
„Pregătirea sistemului de introducere”.

2

Urmați pașii procedurali adecvați pentru plasarea ramurii ipsilaterale, pași descriși anterior
în secțiunea „Introducerea și plasarea ramurii controlaterale”.

11.3.9 Finalizarea plasării
1
2

Verificați excluderea anevrismului. Efectuați o angiografie de la locul de plasare proximal
la cel distal.
Deși nu este obligatoriu ca parte a procedurii de implantare, puteți utiliza baloane de
angiografie de dimensiuni adecvate (diametrul echivalent cu mărimea vasului) pentru a
îmbunătăți excluderea anevrismului sau pentru a îmbunătăți lumenul grefei-stent.
AVERTIZARE: sunt importante determinarea precisă a mărimii baloanelor și evitarea
umflării excesive în interiorul grefei-stent. Respectați cu strictețe parametrii privind
umflarea descriși de producătorul balonului pe eticheta produsului.
• Pregătiți cateterele cu balon și celelalte dispozitive auxiliare pentru a fi utilizate conform
instrucțiunilor producătorului lor.
• Joncțiunea ramură iliacă/corp aortic: joncțiunea poate fi umflată cu balonul folosind un
balon de 12 mm neconform, umflat la cel mult 5 atm. Tehnica „sărutul balonului” poate
fi utilizată în acest loc.
• Iliac distal: zona poate fi umflată cu balonul folosind un balon neconform cu același
diametru ca diametrul iliac distal.
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AVERTIZARE: nu umflați cu balonul joncțiunea ramură iliacă/corp aortic iliac distal
folosind un balon conform.
După îndepărtarea cateterului angiografic (dacă este prezent), corpul aortic proximal
poate fi umflat cu balonul înainte de îndepărtarea sistemului de introducere folosindu-se
un balon conform cu același diametru ca diametrul aortic proximal. Un balon neconform
poate fi utilizat în corpul aortic numai după îndepărtarea sistemului de poziționare. Corpul
aortic poate fi remodelat folosind un balon până la 40 de minute după finalizarea mixării
polimerului Kit CustomSeal.
ATENȚIE! Nu se recomandă balonizarea mai devreme de 14 minute de la finalizarea
amestecului final de polimeri. Balonizarea la mai mult de 14 minute poate crea
presiuni suficient de mari pentru a deteriora inelul de sigilare și poate cauza
scurgerea polimerului.
3

Dacă nu sunt necesare alte intervenții și excluderea anevrismului a fost verificată, îndepărtați
cateterul angiografic și mențineți pozițiile firului de ghidare. Dacă este necesară o extensie
iliacă, continuați cu secțiunea „Introducerea și plasarea extensiei iliace” de mai jos.

4

Îndepărtați firele de ghidare și tecile de introducere. Închideți accesul vascular.

11.3.10 Introducerea și plasarea extensiei iliace
1

Folosind ca țintă marcajele radioopace de la capătul distal al ramurii iliace și folosind
tehnici endovasculare standard, canulați cu un fir de ghidare lumenul ramurii iliace
(dacă este necesar).

2

Determinați mărimea necesară a extensiei. Dacă sunt necesari 20 mm sau mai puțin,
este recomandată utilizarea unei extensii distale drepte. Consultați tabelul de mai jos
pentru diametrele extensiilor distale drepte (Mărimile extensiilor iliace, lungime 45 mm)
recomandate pentru utilizare cu fiecare diametru distal al ramurii iliace.
Dimensiune extensie iliacă
(extensie dreaptă, lungime 45 mm)

Diametru
distal
ramură
iliacă

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

28

X
X
X

Extensie maximă permisă 20 mm
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3

Pentru a utiliza o ramură iliacă ca extensie, consultați tabelul de mai jos. În funcție de
diametrul distal al ramurii iliace și de lungimea necesară pentru extensie, selectați
lungimea adecvată a componentei pentru extensie.
Diametru distal
ramură iliacă (mm)
10
12
14
16
18
22
28

Lungime necesară
a extensiei (mm)

Lungime componentă
extensie (mm)

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

80
100
120
140
160
80*
100
120
140
160

61-80

* Diametrul extensiei trebuie să fie ≥ decât diametrul distal al ramurii iliace
4

Pregătiți sistemul de introducere a extensiei iliace așa cum este descris în secțiunea
„Pregătirea sistemului (sistemelor) de introducere”.

5

Menținând poziția firului de ghidare, scoateți cateterul angiografic și teaca de introducere
din locul de acces (dacă este cazul).

6

Încărcați sistemul de introducere a extensiei iliace pe firul de ghidare. Confirmați că nu
există tensiune pe grefa-stent de corp aortic înainte și în timpul plasării extensiei iliace.

7

Introduceți în vasculatură sistemul de introducere până când marcajul radioopac distal al
extensiei este aliniat cu ținta distală. Pentru a asigura poziționarea corectă a grefei-stent
utilizați control fluoroscopic continuu.

8

Verificați poziția adecvată a extensiei în raport cu ramura iliacă și vasculatură.

MARCAJ RADIOOPAC EXTENSIE
ILIACĂ (LA ȚINTA DISTALĂ)

MARCAJ RADIOOPAC
RAMURĂ ILIACĂ

9

Retrageți teaca pentru a plasa grefa-stent menținând în poziție mânerul cateterului.

10

Mențineți poziția firului de ghidare, stabilizați teaca și retrageți mânerul cateterului pentru
a poziționa conul frontal în capătul tecii externe a sistemului de introducere.

11

Pentru a utiliza teaca integrată: În timp ce mențineți firul de ghidare în poziție, deplasați
întregul sistem de introducere în poziția dorită. Retrageți mânerul pentru a îndepărta
cateterul din teaca exterioară. Dacă este necesar, rotiți valva hemostatică pentru a menține
hemostaza.
Ca alternativă, scoateți întregul sistem de introducere din vasculatură.

12

Avansați și umflați un balon neconform de mărime adecvată în regiunea de suprapunere.
Respectați metoda recomandată de producătorul balonului pentru alegerea mărimii,
pregătirea și utilizarea baloanelor.

13

Introduceți din nou cateterul angiografic și avansați-l către aorta suprarenală. Efectuați
angiografia de finalizare a plasării așa cum este descris mai sus.

49

12.

Recomandări privind imagistica de monitorizare

Endologix recomandă următorul plan de monitorizare imagistică a pacienților tratați cu sistemul de grefăstent abdominală aortică Alto (Tabelul 26). Monitorizarea imagistică adecvată și modalitățile imagistice
potrivite pentru fiecare pacient în parte sunt responsabilitatea medicului.
Tabelul 26: Plan recomandat de monitorizare imagistică a pacienților
CT elicoidal cu
substanță de contrast*
Înainte de procedură (valoare de bază)

Radiografii
abdominale**

X

Înainte de externare

X

1 lună

X

X

6 luni

X

X

12 luni (și apoi anual)

X

X

* Abdomen/pelvis. Pentru a evalua fixarea grefei, deformarea, apoziția la peretele vasului la
locurile de fixare proximal și distal, migrarea grefei-stent, permeabilitatea grefei-stent, mărimea
AAA, ocluzia ramurilor vasculare și endoscurgeri (inclusiv sursa și tipul, dacă există).
** Vizualizări AP, lateral, oblic stânga și oblic dreapta. Pentru a se evalua prezența unei rupturi a
stentului. Asigură că întreg dispozitivul este captat în imaginile pentru evaluarea dispozitivului.
Pacienții trebuie consiliați cu privire la importanța respectării programului de monitorizare
monitorizat, atât în primul an, cât și ulterior, la intervale de un an. Pentru unii pacienți, pe baza
evaluării clinice, poate fi necesară o frecvență mai mare a monitorizării.

12.1 CT fără contrast
Pentru pacienții cu funcția renală afectată sau pentru cei alergici la mediul de contrast, puteți lua în
calcul o CT elicoidală fără substanță de contrast, pentru a evalua fixarea grefei-stent, deformarea,
apoziția la peretele vasului la locurile de fixare proximal și distal, migrarea grefei-stent și mărimea AAA,
cu măsurători ale diametrului și volumului.

12.2 Ecografie duplex
Pentru pacienții cu funcția renală afectată sau pentru cei alergici la substanța de contrast, puteți lua în
calcul o ecografie duplex color pentru a evalua mărimea AAA cu măsurarea diametrului, endoscurgeri
și ocluzia și stenoza grefei-stent. Dacă există motive de îngrijorare cu privire la imagistica regiunilor
calcificate, a locurilor de fixare sau a peretelui exterior al sacului anevrismului, poate fi necesară o CT
adjuvantă fără substanță de contrast.

12.3

RMN sau ARM

La pacienții cu funcția renală afectată, de exemplu, cei cu insuficiență renală, se pot lua în calcul
investigații prin imagistică sau angiografie prin rezonanță magnetică (RMN, ARM) în unitățile sanitare
care au experiență în acest domeniu. Pot apărea artefacte legate de stent, așadar asigurați o imagistică
adecvată a peretelui exterior al anevrismului pentru a evalua mărimea AAA. Măsurarea volumului poate
fi utilă dacă anevrismul nu se micșorează evident. Dacă există motive de îngrijorare cu privire la
imagistica regiunilor calcificate, a locurilor de fixare sau a peretelui exterior al sacului anevrismului, poate
fi necesară o CT adjuvantă fără substanță de contrast. Puteți găsi informații specifice pentru investigațiile
RMN în Secțiunea 10.4.
Endologix recomandă pentru reconstrucție o investigație CT elicoidală cu substanță de contrast. Cerințele
sunt prezentate în Tabelul 27.
Evitați mișcarea pacientului în timpul scanării. Dacă este posibil, evitați scanarea în câmpul de vizualizare
a obiectelor care nu aparțin pacientului. În timpul scanării nu schimbați poziția pacientului, înălțimea
mesei sau câmpul de vizualizare. Dacă pacientul se mișcă, repetați integral studiul.
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Tabelul 27: Cerințele pentru investigații CT elicoidale
Protocol minim

Protocol de rezoluție înaltă
(recomandat)

Mod de scanare

Elicoidal

Elicoidal

Parametri de scanare

110–140 kVp, Auto mAs sau
170–400 mA timp de scanare 0,5 sec

110–140 kVp, Auto mAs sau
170–400 mA timp de scanare 0,5 sec

Grosime secțiune

3 mm

0,625–2 mm

Interval secțiune

3 mm

0,625–2 mm

Pas

0,984:1

0,984:1

Extindere superioară
AAA

2 cm deasupra originii arterei celiace

2 cm deasupra originii arterei celiace

Extindere inferioară
AAA

Pre-operatoriu: sub trohanterii
femurali pentru a include bifurcațiile
femurale
Post-operatoriu: la cel puțin 2 cm
distal de originea celei mai joase
artere hipogastrice

Pre-operatoriu: sub trohanterii femurali
pentru a include bifurcațiile femurale
Post-operatoriu: la cel puțin 2 cm distal
de originea celei mai joase artere
hipogastrice

Substanță de
contrast

Standard, conform departamentului
radiologic

Standard, conform departamentului
radiologic

Volum

80 ml substanță de contrast, clătire cu
40 ml ser fiziologic sau volum
standard de substanță de contrast,
clătire cu ser fiziologic, conform
departamentului radiologic

80 ml substanță de contrast, clătire cu
40 ml ser fiziologic sau volum standard
de substanță de contrast, clătire cu ser
fiziologic, conform departamentului
radiologic

Rată

4 ml/sec.

4 ml/sec.

Întârziere scanare

ROI – prag 90–100 HU în aortă

ROI – prag 90–100 HU în aortă

Câmp de vizualizare

Corp mare

Corp mare

Algoritm de
reconstrucție

Standard

Standard

13.

Înregistrarea dispozitivului
•

Card de implant pentru dispozitiv: Acest card conține informații despre medic, despre grefa-stent
și despre spital. Medicii trebuie să completeze acest card și să solicite pacienților să-l păstreze
asupra lor în permanență. Pacienții trebuie să arate acest card atunci când consultă alți medici,
mai ales pentru investigații de diagnosticare suplimentare (de exemplu, RMN).
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14.

Glosar de simboluri
Cod lot
A se utiliza până la
Conținut
Nepirogenic

e-IFU

Consultați instrucțiunile de utilizare, https://www.e-labeling.eu

Condiționează imagistica prin rezonanță magnetică (RMN)
Nu reutilizați

2

STERILIZE

A nu se resteriliza
Păstrați uscat
Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
Sterilizat cu etilenoxid
Sterilizat prin iradiere
Permiteți minimum 14 minute după amestecarea polimerului de
umplere, înainte de a detașa cateterul de corp aortic
Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană
Producător

ID

Diametrul interior al sistemului de introducere

OD

Diametrul exterior al sistemului de introducere

POLYMER

Linie de umplere cu polimer

BALLOON

Linie de umplere a balonului integrat
Volum de umflare maxim
Solicitați un exemplar tipărit
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Producător:
Endologix LLC
3910 Brickway Blvd.
Santa Rosa, CA 95403
SUA
(+1) 707.543.8800
Reprezentant autorizat:
Endologix International Holdings B.V
Europalaan 30
5232 BC ’s – Hertogenbosch
Țările de Jos

© 2021 Endologix LLC. Toate drepturile rezervate.
Pentru informații referitoare la patente, consultați www.endologix.com/patents
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