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87 år gammel mann

• 2009 operert biologisk aortaventil og ACB.

• 2010 tilfeldig oppdaget AAA på 4 cm med sterk 
angulering.

• 2017 Økt diameter AAA til 6,5 cm samt økt 
diameter i begge communins på rundt 2,2 cm.

• Stabilt thorakalt aneurisme på 4,5 cm.

• Ellers frisk, mulig begynnende demens.

• Oppført egen garasje høsten 2017.



15.01.2018

• Gore graft
• Hovedkropp fra venstre side 

RTL211413, forlenger PLC271000

• Kontraben PLC271400

• Beskjeden type 1b endolekasje
venstre side – PTA med Reliant 
ballong – kun antydet 
gjenværende 1b endolekasje

Kontrast



Kontroll 20.02.2018
Type 2, 

vedvarende 
type1b?

AP 6,1 cm mot 
6,3 cm før EVAR



Kontroll 11.03.2019 Ikke lenger 
endolekkasje

langs
ipsiben

Redusert AP 
diameter AAA 
til 4,9 cm

Økt iliacalt
aneurisme på 
36 mm mot 32 
mm



Kontroll 28.02.2020

Økt diameter i begge iliaca communis
med tydelig flow distalt forbi 
stentgraft uten lekkasje til 
aneurismesekk i aorta.

Kontrast langs 
ipsiben

Uendret 
diameter 
AAA 4,9 cm



Kontroll 22.01.2021 • Uendret AAA på 4,9 cm uten 
endolekkasje.

• Økende aneurismatiske
utvidelser i begge a. iliaca, høyre 
39 mm ve 40 mm.

• God forsegling hø iliaca
communis.

Forseglingssone 
ve side



Hva kan man gjøre?

• Distale stentgraft diameter er på 27 mm, iliaca eksterna mellom 14-16 
mm.

• Aneurismet strekker seg inn i interna på venstre side.

• På høyre side også økt diameter av iliaca communis men under 40 
mm og fortsatt god forsegling inn i aneurysmesekken.

• Velger derfor å behandle kun venstre side.



TJ van der Steenhoven The upside down Gore Excluder contralateral leg without extracorporal
predeployment for aortic or iliac aneurisme exclusion Journal of Vascular Surgery,
Volume 53, Issue 6,2011, Pages 1738-1741, doi:10.1016/j.jvs.2010.11.108



Å snu er lov

• I 2011 beskrevet mulighet å snu kontraben til GORE Excluder.

• Kan da bruke et 27 mm stort graft.

• Proksimale del på 16 mm blir da distale landingssone.

• Må ekskludere interna med en landingssone på 8/9 mm i 
diameter inn i interna.



19.02.2021

• UL veiledet, retrograd innstikk venstre lyske.

• Diagnostisk angiografi fra distale communis med UF 4 Fr. kateter viser 
god tilgang til ipsilateral interna.

• Enkel kanylering av proksimale interna med 6 Fr Flexor Check-Flo 
hylse fra COOK 
• MEN umulig å komme i posisjon for å plassere 12 mm Amplatzer plugg 

(Abbott).

• Klarer ikke å få 8 Fr Destination hylse fra Terumo i posisjon for å levere 
14 mm Aplatzer plugg.





Embolisering interna

• Velger så å coile med makrocoil, 
både Interlock fra Boston og 
Nester fra COOK
• Diameter 12-18 mm

• Lengde 8-40 cm

• Siste Nester coil disloserer i iliaca
eksterna og hentes med snare.

• Kontroll viser tett interna.



Preparering GORE graft

• Knekker distale oliven etter man 
har fjernet ledetråd distalt.

• Åpner forsiktig skue til 
utløsermekanisme og klipper 
over tråden.

• Fjerner så stentgraft fra kateter.

• Snur graftet og utløsersnor ligger 
nå distalt.

• Kutter distale 1 cm fra kjernen til 
18 Fr hylsen Dryseal Flex GORE.



Bildet er tatt av vår karkirurgisk kollega Russel Jakobsen



Innleggelse

• Stentgraft legges over 
Lundequist wire i hylsen ved 
hjelp av kjernen som «pusher».

• Hylsen ligger litt ovenfor ønsket 
stentgraft plassering.

• På bildet ser man graftet i 
hylsen, men fortsatt ikke utløst.



Innleggelse

• Graftet utløses i hylsen ved å 
trekke i utløsersnor.



Deretter «push and pull» release



Kontroll etter PTA med Reliant ballong

Ingen tegn til endolekasje og 
ukomplisert lukking med 18 Fr Manta
fra Essential medical.



Videre

• Kontroll med CTA om ca 4 uker.

• Høyre side kommer sannsynlig 
også til å bli 
behandlingstrengende.

• Kan da bruke samme metode.

• Det er også mulig å snu COOK og 
Medtronic.



Bildet er tatt av vår karkirurgisk kollega Russel Jakobsen


