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�Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση του

Σκοπός

�Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση του

καθετήρα GuideLiner (Vascular Solution) σε

περιπτώσεις στις οποίες ήταν δυσχερής η

προώθηση ενδοστεφανιαίων προθέσεων.



� Παρά τις βελτιώσεις στο προφίλ των stent, η ανεπιτυχής

προώθησή τους εξακολουθεί να εμφανίζεται σε περίπου 5%

των περιπτώσεων, και αυτό συνδέεται με φτωχότερα

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

� Η προώθηση ενός stent σε μια απομακρυσμένη βλάβη-στόχο� Η προώθηση ενός stent σε μια απομακρυσμένη βλάβη-στόχο

μπορεί να είναι τεχνικά δύσκολη:

� Σε περιπτώσεις με εγγύς ελίκωση του αγγείου, με γωνίωση ή / και

επασβέστωση (λόγω της ανάπτυξης της σημαντικής τριβής μεταξύ του

στεντ και του τοιχώματος του αγγείου).

� Σε χρόνιες ολικές αποφράξεις,

� Σε επιμήκεις βλάβες,� Σε επιμήκεις βλάβες,

� Σε εμφύτευση προηγουμένως stent εγγύτερα στο αγγείο και

� Σε ανώμαλη στεφανιαία ανατομία



Τεχνικές που επαυξάνουν τη στήριξη του οδηγού 

καθετήρα:

� Μεγαλύτερο μέγεθος καθετήρα

� Σχήμα καθετήρα για μεγαλύτερη στήριξη� Σχήμα καθετήρα για μεγαλύτερη στήριξη

� Ομοαξονική θέση

� Βαθύτερη τοποθέτηση του καθετήρα

� Περισσότερο άκαμπτα σύρματα

� Τεχνικές Anchor

� Επεκτάσεις του οδηγού καθετήρα (π.χ. Guideliner)







� Η ιδέα για τεχνική με διπλό ομοαξονικό οδηγό καθετήρα

(«Μητέρα και Παιδί») συνδυάζει την παθητική υποστήριξη ενός

μεγάλου οδηγού καθετήρα, με τη δυνατότητα εισαγωγής ενός

μικρού οδηγού καθετήρα πολύ πιο βαθιά στο αγγείο-στόχο.

� Ο καθετήρας Guideliner, ειδικότερα, αποτελεί μοναδική� Ο καθετήρας Guideliner, ειδικότερα, αποτελεί μοναδική

ομοαξονική προέκταση οδηγού καθετήρα που επιτρέπει το βαθύ,

εκλεκτικό καθετηριασμό, με καλή στήριξη, σε δύσκολες

παρεμβάσεις στις στεφανιαίες αρτηρίες.

� Ο Guideliner είναι ένας καθετήρας ταχείας ανταλλαγής (μπορεί

να χρησιμοποιηθεί μέσα σε πρότυπο οδηγό in situ, χωρίς νανα χρησιμοποιηθεί μέσα σε πρότυπο οδηγό in situ, χωρίς να

μετακινηθεί το σύρμα), δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως

συσκευή διάσωσης, όταν αποτυγχάνουν συνηθισμένες τεχνικές.





Εργαστηριακές δοκιµές αποδεικνύουν τη σηµαντική αύξηση του 

backup support µε 6F GuideLiner , σε σύγκριση µε πρότυπους 

οδηγούς καθετήρες.



• Επιπλοκές σχετιζόμενες με το Guideliner

�εμβολή αέρα

�ρήξη του έσω χιτώνα�ρήξη του έσω χιτώνα

�διαχωρισμός

�Διάτρηση του τοιχωμάτος του αγγείου

�Αρτηριακός σπασμός�Αρτηριακός σπασμός

• .................



Οι τροποποιήσεις του σχεδιασµού του καθετήρα, ιδιαίτερα στο 

µεταλλικό κολάρο, µπορούν να µειώσουν το µικρό κίνδυνο βλάβης 

του stent



Εύκαµπτη προέκταση οδηγού 

καθετήρα
Βελτιώσεις του νέουV2

�Εξολοκλήρου πολυμερές 

κολάρο για αύξηση της 

ευκαμψίαςευκαμψίας

�Νέα 5.5F επιλογή μεγέθους για 

συμβατότητα με όλους τους 6F 

οδηγούς καθετήρες

�5cm επιμηκέστερος για �5cm επιμηκέστερος για 

επιπρόσθετη προέκτασηΒαθύς καθετηριασµός µε GuideLiner που

διευκολύνει την προώθηση της συσκευής 

µέσω ελικοειδούς ανατοµίας



� Αναδρομικά εντοπίστηκαν 21 περιπτώσεις στις οποίες

χρησιμοποιήθηκε ο καθετήρας GuideLiner για τη διευκόλυνση

της προώθησης και έκπτυξης του stent μετά την αποτυχία των

Μέθοδοι και αποτελέσµατα

της προώθησης και έκπτυξης του stent μετά την αποτυχία των

συμβατικών τεχνικών.

� Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 70,8 +7,1 ετών.

� 14 από τις περιπτώσεις αφορούσαν τη δεξιά στεφανιαία

αρτηρία ( RCA ) ( 66,6 % ) ,

� 3 τον αριστερό πρόσθιο κατιόντα κλάδο (LAD) (14,3 % )

� και 4 την περισπωμένη ( Cx ) (19,1 % )



� Το μήκος της προώθησης του καθετήρα εντός του

Μέθοδοι και αποτελέσµατα

� Το μήκος της προώθησης του καθετήρα εντός του

στεφανιαίου αγγείου κυμάνθηκε από 30 - 71 χιλιοστά.

� Σε 6 περιπτώσεις, η προώθηση του καθετήρα συντελέστηκε

με τη διαστολή ενός μπαλονιού στη βλάβη –στόχο.

� Η μέση διάμετρος και το μήκος του stent ήταν 2,78 +0,4 mm

και 23,19 +7,25 mm (εύρος 12 έως 38 χιλιοστά ), αντίστοιχα.

� Σε όλες τις περιπτώσεις το stent τοποθετήθηκε με επιτυχία� Σε όλες τις περιπτώσεις το stent τοποθετήθηκε με επιτυχία

και δεν υπήρξαν επιπλοκές που να σχετίζονται με τη χρήση

του καθετήρα.







�Τα πλεονεκτήματα της βαθιάς τοποθέτησης

και της ταχείας ανταλλαγής, καθιστούν

Συμπεράσματα

και της ταχείας ανταλλαγής, καθιστούν

αυτόν τον καθετήρα μια ιδανική λύση σε

περιπτώσεις που η τοποθέτηση του stent

αποτυγχάνει με τις συμβατικές μεθόδους.




