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2014

• 75 år gammel mann


• AAA 5,9cm


• DM II


• Cancer coli (hemicolektomert)


• Cholecystektomert


• Hypertensjon


• Adipositas


• Hypothyreose



pre OP CT



2014
Behandling med Nellix stenter



02/16
akutt okklusjon av begge Nellix stenter

• behandling med kombinert 
prosedyre med over the wire 
fogartysering og relining/
forlengelse av Nellix stentene.


• tilfredstillende postoperativt 
resultat



04/16
utvikling av graftinfeksjon



04/16
åpen konvertering

• EVAS stentene fjernes 


• det ble sydd inn et rørgraft av pasientens egen vena femoralis


• påvist gule staphylokokker


• 3 uker etter operasjonen skrives pasienten ut med Diclocil


• står på Marevan og Albyl-E 



03/18
akutt innleggelse magesmerte og hematemese

• Hb 10.1


• pågående transfusjonskrevende blødning


• ved gastroskopi ses ingen blødningskilde, 
ingen varicer, ingen ulcus


• mistanke om aortoenterisk fistel


• CT aorta viser ingen blødning, mistanke 
om avgangsstenose hø. il.com.



03/18
endovaskulær behandling

• planlagt behandling av tilstanden 
med Gore excluder EVAR


• avgang av hø. iliaca communis 
er helt tett og lar seg ikke 
passere


• vi har ingen aortouniiliacale 
stentgraft på lager



03/18
• vi bestemmer oss å improvisere et 

aortouniilikalt stentgraft


• det legges først et gore ben i 
bekkenstamme som stikker opp i 
aorta.


• hovedkroppen legges slik at både 
det lange og det korte benet 
åpner seg i det først anlagte benet



03/18

• overlappet sikres i tillegg med en 
ballongmontert stålstent, og 
kontrabenet komprimeres på denne 
måten



03/18

• tilfredstillende resultat postop


• ingen ischemiplager fra hø. ben


• utskrives med livslang antibiotika 
Bactrim 2 tbl. x2



12/19
• innlagt pga. pancytopeni, med 

hovedsaklig neutropeni (0,15) og 
lymfopeni 


• oppfattet som bivirkning av Bactrim


• Bactrim ble nullet


• PET/CT 14 dager etter ab seponering 
viser ingen tegn til infeksjon rundt 
graftet



02/20
• CT kontroll viser ingen 

holdepunkter for infeksjon 
og åpen stent


• Takk :)


