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• Subintimal rekanalisering kan som kjent 
utføres med mange forskjellige typer wire. Alle 
intervensjonister har vel en personlig favoritt. 
Varianter av 035 hydrofile wire er nok de mest 
brukte. Hos oss kaller vi dem «superglatte», 
andre kaller dem «glidewire». Kjært barn har 
mange navn.  



• Vi vil benytte anledningen til å tipse om en 
variant som vi ble kjent med etter et besøk på 
Aker. Gunnar Sandbæk lirket frem en wire jeg 
ikke hadde sett før, og med stort hell 
rekanaliserte han hele tibialis anterior og fikk 
fin reentry til dorsalis pedis. Han brukte en 
halvstiv wire med bøy på tuppen. Den ble 
straks introdusert i skapet på Kalnes.  



• Siden den gang har den blitt flittig brukt, og vi 
har inntrykk av at den særlig kommer til sin 
rett ved rekanaliseringer med reentry til 
leggarterier eller ellers gracile kalkfattige kar.  

 



Kasus 

• Mann 79 år 

• Tidligere femuramputert venstre side 

• Aktuell med kritisk ischemi hø. 
underekstremitet 

 



Kasus 

• Høsten 2021:  

– Gangren 1. tå. CT viste okkludert trifurkatur som 
ble behandlet med kombinert ante- og retrograd 
rekanalisering til beste leggarterie (a. tib. 
posterior) 

 

 



 



Kasus 

• Mars 2022: 

– Ny klinisk forverring, denne gangen med gangren 
2. tå 

– Ny CT viste reokkludert trifurkatur. 



 



Kasus 

• Ny runde på angiolab, denne gangen med 
ambisjon om å prøve antegrad med 
«superglatt halvstiv» 



Kasus 

• Får «tak» i det subintimale rommet med «stiv 
superglatt» 



Kasus 

• Skifter til «halvstiv 
superglatt» og peker 
vertebraliskateter 
mot antatt 
anterioravgang 

 

• Wire plumper 
gjennom. Sikrer 
tilgang med 014 wire 

 



Kasus 

• Forsøker det 
samme med 
fibularis og 
posterior 



• Wire plumper gjennom til 
alle leggarteriene  

• Lysken ser ut som en gitar 

• Dilaterer med 2,0, 2,5 og 4,0 
mm  ballonger 

 

 



• Pent resultat med åpen 
trifurkatur 

 

• Til tross for følsomme 
rotasjonsbevegelser 
underveis, så er det nok 
dessverre kombinasjonen 
wire og patologi som gir 
resultatet 



• Anbefaler derfor 
«superglatt halvstiv», om 
dere ikke allerede har den 
fra før 



God påske! 
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