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1 | ABREVIATURAS
AAA

SDRA

ASC

BCA

BCT

Caudal

Cranial

AVC

ED

DESC

Distal (sistema de entrega)

Distal (implante)

SE

EtO

Fr.

IU

HIM

OAE

ACCE

ASE

EM

FMO

IRM

NiTi

Proximal (sistema de entrega)

Proximal (implante)

OAD

ACCD

RHP

ASD

SAR

ES

SPS

JST

TA

AIT

WBA

Aneurisma da aorta abdominal

Síndrome de dificuldade respiratória aguda

Ascendente

Artéria braquiocefálica (Brachiocephalic Artery)

Tronco braquiocefálico (Brachiocephalic Trunk)

Na direção das pernas

Na direção da cabeça

Acidente vascular cerebral

Extensão descendente

Descendente

Distante, em relação ao utilizador

Distante, em relação ao coração do doente

Sistema de entrega

Óxido de etileno

French (unidades)

Instruções de utilização

Hematoma intramural

Oblíqua anterior esquerda

Artéria carótida comum esquerda

Artéria subclávia esquerda

Enfarte do miocárdio

Síndrome de falência multiorgânica

Imagiologia por ressonância magnética

Nitinol

Próximo, em relação ao utilizador

Próximo, em relação ao coração do doente

Oblíqua anterior direita

Artéria carótida comum direita

Estimulação cardíaca acelerada (Rapid Heart Pacing)

Artéria subclávia direita

Taxa de absorção específica (Specific Absorption Rate)

Enxerto de stent

Cobertura autoexpansível (Self-Projecting Sleeve)

Junção sinotubular

Tântalo

Ataque isquémico transitório

Média de corpo inteiro (Whole Body Average)
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2 | DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO
O Sistema de enxerto de stent de arco aórtico Nexus™, doravante designado por Nexus™, está indicado para o tratamento endovascular 
de doenças da aorta torácica envolvendo o arco aórtico. 
O sistema Nexus™ exclui a área afetada pela doença e garante um canal alternativo permanente para o fluxo de sangue arterial.
 
2.1 Enxerto de stent Nexus™ 

O Sistema de enxerto de stent de arco aórtico Nexus™ é composto por dois componentes de enxertos de stents implantáveis, ambos 
fornecidos num sistema de entrega de 20 Fr. descartável. 
O sistema de enxerto de stent implantável é composto por dois módulos de enxerto de stent elementares e de extensão múltipla 
opcional, cada um introduzido separadamente no sistema vascular do doente:
• O Módulo principal, cuja extremidade estreita cranial se destina a ser colocada na artéria braquiocefálica e cuja extremidade distal 

se destina a ser colocada na aorta torácica descendente.
•	O Módulo ascendente, destinado a ser colocado na aorta ascendente. 
Os componentes do enxerto de stent pré-carregados são sequencialmente avançados para o local afetado sobre um fio-guia sob 
orientação fluoroscópica. O Módulo principal primeiro, seguido do Módulo ascendente. Aquando da colocação, os componentes do 
enxerto de stent destinam-se, coletivamente, a adaptar-se à forma e tamanho das zonas de selagem proximal e distal que rodeiam a 
zona afetada pela doença (Figura 1).

Figura 1: Configuração dos enxertos de stent principal e ASC Nexus™ em relação à anatomia

 • Opcional - A Extensão descendente pode ser utilizada caso se verifique um alongamento da lesão aórtica na direção mais distal 
e para fora do comprimento abrangido oferecido pelo Módulo principal.
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Cada módulo de enxerto de stent é composto por stents de liga de níquel-titânio (Nitinol), cosidos num tecido de poliéster, utilizando 
um material de sutura de poliéster revestido com ePTFE. De acordo com a avaliação de resultado clínico, ambos os marcadores B e 
os pontos marcadores são fabricados em tântalo (99,9% de pureza) sem vestígios de platina. Os marcadores radiopacos ajudam na 
visualização do enxerto de stent sob fluoroscopia, para facilitar a colocação exata dos componentes do dispositivo, uns em relação aos 
outros e em relação ao sistema vascular do doente. O tecido está colocado no interior do esqueleto do stent.

Tabela 1 – Materiais do enxerto de stent

O enxerto de stent foi concebido para ser colocado no vaso nativo, de forma que o diâmetro não comprimido do enxerto de stent 
seja maior do que o diâmetro interno do vaso nativo. Este “sobredimensionamento” ajuda a excluir a lesão do fluxo de sangue aórtico 
e assegura que o enxerto de stent é mantido no lugar.

O intervalo de diâmetros e comprimentos é descrito na Secção 2.2 Tamanho do dispositivo, Tabela 2 – Gráfico de tamanhos do 
enxerto.

2.1.1 Módulo principal (tronco braquiocefálico até à aorta descendente) 
O Módulo principal corresponde ao enxerto de stent de base, implantado desde o tronco braquiocefálico (cranialmente) até à 
aorta descendente (caudalmente) e alinhado com a região do arco aórtico (Figura 2). O módulo no interior do corpo assume 
a forma de um raio ( ), contribuindo para a sua estabilidade e fixação. Este módulo contém uma cobertura designada por 
“Cobertura autoexpansível” (SPS) com uma única fenestração que se abre na direção da aorta ascendente. 

Figura 2: Módulo principal (direção braquiocefálica para aorta descendente)

COMPONENTE

Stents

Marcadores tipo botão e anel radiopacos

Marcadores “B”

Material do enxerto

Sutura

MATERIAL

Liga de níquel-titânio (Nitinol)

Tântalo

Tântalo

Poliéster 
(PET= politereftalato de etileno)

Polietileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)

Fio do anel 
radiopaco

Fenestração da aorta 
ascendente numa 
cobertura autoexpansível

Lado caudal
(Aorta descendente)

Extremidade distal
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O módulo deve estar posicionado de forma a permitir que o sangue flua para a artéria braquiocefálica e para a aorta 
descendente. O aporte sanguíneo para a artéria carótida esquerda deve ser realizado através de bypass. O aporte sanguíneo 
para a artéria subclávia esquerda deve ser realizado através de bypass ou pode ser sacrificado, conforme o critério do médico. 
A implantação do Módulo principal é realizada através de um fio braquio-femoral (conhecida como a técnica “Through & 
Through”), colocando-se um fio-guia rígido na vasculatura desde a artéria axilar/braquial até à artéria ilíaca-femoral do doente 
(Figura 3).

Figura 3: Técnica Through & Through

2.1.2 Módulo da aorta ascendente

O Módulo ascendente consiste no módulo mais proximal do sistema de enxerto de stent, que é colocado na aorta ascendente, 
distalmente às artérias coronárias e junção sinotubular (JST). Existem 2 configurações para o módulo ascendente, uma 
configuração reta e uma configuração orientada. 

Nota: é preferível utilizar a configuração reta do módulo ascendente em anatomias em que a área de ancoragem proximal é 
reta (por exemplo se a artéria ascendente tiver sido anteriormente substituída ou envolvida), enquanto o módulo ascendente 
orientado adapta-se melhor a uma área de ancoragem proximal curva. A escolha entre o módulo ascendente reto e orientado 
fica ao critério do cirurgião.

A haste proximal do Módulo ascendente está ligeiramente dobrada para dentro para evitar danos na aorta ascendente 
(Figura 4). A haste distal do módulo fica parcialmente exposta e contém elementos de fixação triangulares e atraumáticos. 
Estes elementos de fixação estão orientados de modo alternadamente proximal e distal, de forma a assegurar um bloqueio 
bidirecional do Módulo ascendente no interior da SPS do Módulo principal. Uma vez colocado, este módulo engata no Módulo 
principal, obtendo-se uma fixação segura entre os dois módulos.

Figura 4: Módulo ascendente

Fio Through &
Through

Tubo de fixação

Pontos marcadores e marcadores “B” 
radiopacos

Haste dobrada para dentro

Reta Orientada
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2.1.3 Extensão descendente

O módulo de enxerto de stent de Extensão descendente (ED) é utilizado nos casos em que existe um alongamento da lesão 
aórtica na direção mais distal e para fora do comprimento abrangido pelo enxerto de stent do Módulo principal. O módulo 
de enxerto de stent ED pode ser utilizado como uma continuação do Módulo principal, para assegurar a exclusão da lesão do 
fluxo sanguíneo. É possível utilizar múltiplos módulos ED. 

O módulo ED é composto por um tecido de poliéster no qual hastes igualmente espaçadas estão cosidas entre si com 
marcadores radiopacos de tântalo por dois tipos de fios de grau médico – as últimas duas hastes em cada extremidade 
estão cosidas a partir do interior do enxerto, sendo que dois marcadores opostos em forma de ponto indicam ambas as 
extremidades da prótese e um marcador em forma de “B” está posicionado de forma a indicar o comprimento de sobreposição 
mínimo necessário. Em todos os módulos ED em ambas as extremidades da prótese, o enxerto acompanha a circunferência 
exata da haste da extremidade para criar a forma de uma coroa.

O módulo ED está disponível em duas configurações: cilíndrica e cónica (Figura 5). Consulte os tamanhos do dispositivo na 
secção 2.2.

Figura 5: Ambas as configurações do Módulo de extensão descendente

2.2 Tamanho do dispositivo

Os sistemas de enxerto de stent Nexus™ estão disponíveis nos tamanhos descritos na Tabela abaixo. 
Em caso de dúvidas sobre os tamanhos do dispositivo, consulte as informações de contacto no verso destas Instruções de utilização, 
info@endospan.com.

Gráfico de tamanhos do enxerto de stent
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Gráfico de tamanhos do Módulo principal:
Artéria braquiocefálica (BCA) para aorta descendente 
(DESC)

Parâmetro Parâmetro Reta - Tamanho (cm) Orientada - Tamanho 
(cm)Tamanho (mm)

ØBCA

LBCA

ØDESC

LDESC

ØASC

L nominal 

36/40/43 

50*/60/75 

36/40/43 

40*/55/70 

14/17/20

20/30/40

32/36/40/44

160/180

Gráfico de tamanhos – Módulo ascendente:

Reta

Orientada
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Nota: todos os tamanhos dos módulos são compatíveis entre si.
* Para o módulo ascendente mais curto, o diâmetro da zona de ancoragem da aorta ascendente deve ser:  29 ≤ ø ≤ 36 mm.

2.3 Sistema de entrega Nexus™

O Sistema de entrega Nexus™, que entrega todas as configurações de enxerto de stent, é composto por um cateter com revestimento 
hidrofílico, descartável e de utilização única, com uma pega integrada para permitir uma colocação controlada. Este sistema está 
disponível no tamanho 20 Fr. (diâmetro externo) para todos os tamanhos, permitindo uma abordagem percutânea. O conjunto de 
cateter é flexível e compatível com um fio-guia de 0,89 mm (0,035 pol.). (Figura 6). 

Figura 6 – Pega do sistema de entrega Nexus™

Sistema de libertação de 
captura

Porta de irrigação do sistema 
de entrega

Botão de 
colocação

Botão de 
colocação rápida
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Gráfico de tamanhos – Extensão descendente (ED):
Módulo cilíndrico

Gráfico de tamanhos – Extensão descendente (ED):
Módulo cónico

Ø Diâmetro (mm) Ø Diâmetro (PROX X DIST) Comprimento (mm)Comprimento (mm)

31

36

40

43

36 X 31

40 X 36

43 X 40

125/157/189

125/157/189

130/162/194
125/157/189

132/166/200
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O Sistema de entrega Nexus™ (Figura 7.1) inclui um conjunto de 2 cateteres descartáveis e de utilização única, um para cada 
módulo: 

1. Sistema de entrega do módulo principal
2. Sistema de entrega do módulo ascendente 
3. Opcional - se for necessária uma cobertura alargada da aorta descendente, deve ser disponibilizado um terceiro sistema de entrega 

para o Módulo de extensão descendente.

A configuração do sistema de entrega do módulo principal está pré-formada (forma de raio) (Figura 7.3). A configuração do sistema 
de entrega do módulo ascendente está pré-curvada (Figura 7.2). Ambas as configurações permitem a adaptação à anatomia nativa. 
O sistema de entrega da Extensão descendente é reto.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO Nexus™
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Figura 7.2 - Sistema de entrega do módulo ascendente pré-curvado

Figura 7.3 - Sistema de entrega do módulo principal pré-formado

Figura 7.1 - Componentes do sistema de entrega
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3 | INDICAÇÃO DE UTILIZAÇÃO
O Sistema de enxerto de stent de arco aórtico Nexus™ está indicado para o tratamento endovascular de doenças da aorta torácica 
envolvendo o arco aórtico, com uma zona de ancoragem na aorta ascendente e na artéria braquiocefálica. Estas doenças incluem:
• Aneurisma
• Aneurisma dissecante/hematoma dissecante e intramural (HIM)
•  Falso aneurisma/pseudoaneurisma se não estiver infetado
•  Aneurisma residual/dissecção após uma reparação aberta da aorta ascendente
•  Úlcera penetrante, se não estiver infetada

O Sistema de enxerto de stent de arco aórtico Nexus™ destina-se a excluir a lesão da circulação sanguínea em doentes diagnosticados 
com doenças do arco aórtico/da aorta torácica e que apresentam uma anatomia apropriada para acomodar o sistema Nexus™ num 
procedimento endovascular.

4 | CONTRAINDICAÇÕES
• Rutura aguda do aneurisma ou aneurisma instável.
• Lesão vascular aguda da aorta devido a trauma.
• Aneurisma micótico ou inflamatório. 
• Doença do tecido conjuntivo (por exemplo, síndrome de Marfan ou de Ehlers-Danlos).
• Aorta “shaggy”.
• Aorta ascendente ou artéria braquiocefálica que não permitem uma zona de ancoragem suficiente para o dispositivo Nexus™.
• Doentes com aterosclerose grave ou trombo intraluminal da aorta ou do tronco braquiocefálico.
• Doentes nos quais não se antecipe que os locais de acesso arterial (femoral e/ou braquial/axilar) possam acomodar o diâmetro do 

Sistema de entrega Nexus™, devido ao tamanho, tortuosidade ou virilhas/axilas hostis, exceto nos casos em que seja utilizado um 
canal.

• Doentes contraindicados para a realização de uma angiografia.
• Doentes com sensibilidade conhecida ou alergias aos materiais do dispositivo.
• Doentes com uma condição que possa infetar o enxerto. 

5 | ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 
Leia todas as instruções com atenção. A não observância das instruções, advertências e precauções pode contribuir para 
um desempenho deficiente do sistema Nexus™ que, por sua vez, poderá resultar em consequências e/ou lesões graves no 
doente, na deterioração do estado de saúde do doente e até na morte do doente. 

5.1 Generalidades 

•  O Sistema de enxerto de stent de arco aórtico Nexus™ só deve ser utilizado por uma equipa médica especializada em técnicas de 
intervenção vasculares e com formação sobre a utilização do sistema. As espectativas de formação específicas estão descritas na 
secção  9.1, “Requisitos de formação do médico”. 

•  Uma implantação incorreta do Sistema de enxerto de stent de arco aórtico Nexus™ pode resultar num desempenho deficiente, em 
complicações graves e até em morte.

•  Deve estar sempre disponível uma equipa de cirurgia (cardio)vascular durante os procedimentos de colocação de enxertos 
endovasculares, para o caso de ser necessário mudar para uma reparação cirúrgica aberta.

5.2 Seleção dos doentes

•  Não utilize o Sistema de enxerto de stent de arco aórtico Nexus™ em doentes que não possam ser submetidos ao, ou que não irão 
cumprir o, procedimento necessário de implantação e de imagiologia no pré e pós-operatório descrito na Secção  10,  INSTRUÇÕES 
DE UTILIZAÇÃO. A não observância das instruções poderá resultar em lesões graves no doente, na deterioração do estado de saúde 
do doente e até na morte do doente.

•  O Sistema de enxerto de stent de arco aórtico Nexus™ não  é recomendado para doentes que não tolerem os agentes de contraste 
necessários para a imagiologia intraoperatória e no pós-operatório. 

•  Existem elementos-chave do ponto de vista anatómico que podem afetar a exclusão bem-sucedida da lesão torácica. Alguns 
exemplos são:

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO Nexus™
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- Comprimento da zona de ancoragem na aorta ascendente (em relação ao módulo ascendente escolhido) ≥ 30 mm; 
- O diâmetro da zona de ancoragem na aorta ascendente deve ser: 29 ≤ ø ≤ 39 mm*
- Comprimento da zona de ancoragem na aorta descendente, quer no módulo principal ou no módulo ED: ≥ 30 mm;
- O diâmetro da zona de ancoragem na aorta descendente deve ser: 26 ≤ ø ≤ 40 mm
- Comprimento da zona de ancoragem na artéria braquiocefálica (em relação ao módulo principal escolhido) ≥ 20 mm;
- O diâmetro da zona de ancoragem na artéria braquiocefálica deve ser: 11,5 ≤ ø ≤ 18,5 mm
- O ângulo de partida entre a artéria braquiocefálica e o arco aórtico perpendicular deve ser ≥ 125°, (consulte a Figura 8).

* Para o módulo ascendente mais curto, o diâmetro da zona de ancoragem da aorta ascendente deve ser: 29 ≤ ø ≤ 36 mm 
(consulte o Gráfico de tamanhos do enxerto de stent na Secção 2.2).

•  Outros elementos-chave anatómicos adicionais incluem: trombo significativo e/ou depósitos de cálcio nas zonas de implantação, 
mais concretamente no colo aórtico proximal. A presença de calcificação e/ou placa pode comprometer a fixação e selagem das 
zonas de implantação. Além disso, pode promover a formação de êmbolos e acontecimentos adversos subsequentes. Os colos que 
apresentem estes elementos-chave anatómicos podem ser mais propícios à migração do enxerto. 

Figura 8:  Ângulo entre a artéria braquiocefálica e o arco aórtico

•  No caso da colocação do enxerto de stent de Extensão descendente (ED), as limitações anatómicas que poderão afetar o 
tratamento bem-sucedido da lesão incluem: angulação aórtica aguda ou se o segmento de sobreposição inter-componentes 
não for completamente suportado pela parede aórtica. Na presença de limitações anatómicas, poderá ser necessária uma zona de 
ancoragem mais comprida e enxertos de stent adicionais para obter uma selagem e fixação adequada. 

•  No caso em que a diferença entre os diâmetros de ancoragem previstos proximal e distal não permita um sobredimensionamento 
suficiente garantido por uma única endoprótese de ED, é necessária uma combinação de múltiplos dispositivos ED de diferentes 
diâmetros.

•  Uma seleção incorreta do doente pode resultar num desempenho deficiente do dispositivo ou fora das especificações. Isto poderia 
resultar em lesões no doente, na deterioração do estado de saúde do doente e até na morte do doente.

•  Todos os doentes devem ser informados de que o tratamento endovascular necessita de consultas de seguimento regulares e ao 
longo de toda a vida, para avaliar o estado de saúde do doente e o desempenho do enxerto de stent endovascular implantado. Os 
doentes com achados clínicos específicos (por exemplo, endofugas, aneurismas aumentados ou alterações na estrutura ou posição 
do enxerto endovascular) devem ser seguidos de forma mais rigorosa. 

•  Os doentes que apresentam um fluxo sanguíneo reduzido através dos módulos de enxerto e/ou fugas, poderão ter que ser 
submetidos a intervenções secundárias ou a um procedimento cirúrgico aberto.

5.3 Antes da implantação

•  Antes da operação, deve ser realizado um planeamento pré-operatório para o acesso vascular, para o procedimento Through & 
Through e para a colocação do dispositivo. 

•  Deve ser administrado um bólus de heparina IV antes de inserir o dispositivo de acordo com o padrão de cuidados, para reduzir o 
risco de episódios trombóticos. 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO Nexus™
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•  Antes da utilização, inspecione cuidadosamente a embalagem e o sistema de entrega do Sistema de enxerto de stent de arco 
aórtico Nexus™ quanto à presença de danos ou defeitos. Não utilize o produto se observar qualquer sinal de danos ou se a barreira 
estéril estiver comprometida. Não tente reesterilizar o Sistema de enxerto de stent de arco aórtico Nexus™ ou os seus componentes. 

•  Não dobre, torça ou de outro modo force o Sistema de entrega antes da implantação, uma vez que tal pode provocar dificuldades 
na colocação.

5.4 Durante a implantação

•  Deve ser utilizada anticoagulação sistémica durante o procedimento de implantação, com base no protocolo do hospital ou do 
médico. 

•  Se a heparina estiver contraindicada, deve ser considerado um anticoagulante alternativo.
•  Tenha cuidado durante o manuseamento e na técnica de entrega para prevenir a rutura dos vasos sanguíneos. 
•  Os vasos sanguíneos que apresentam calcificação significativa, estenose, tortuosidade ou que estão revestidos por trombos devem 

ser excluídos do tratamento endovascular.
•  Não avance o sistema de entrega sem ter colocado primeiro um fio-guia e sem fluoroscopia. Tal poderia resultar numa complicação 

vascular grave e até na morte do doente. 
•  Deve ser utilizada uma bainha introdutora adequada para a técnica do fio-guia Through & Through para acomodar o fio-guia. 

Além disso, o fio-guia deve permanecer colocado e sob tensão até à colocação do Módulo principal in-situ, para evitar a migração 
do módulo principal durante o procedimento. A migração pode resultar numa selagem inadequada da lesão e até na oclusão da 
artéria braquiocefálica que pode, eventualmente, resultar em AVC e até em morte. 

•  Não coloque os componentes de enxerto de stent num local que possa causar uma endofuga ou possa obstruir as artérias 
necessárias para o aporte do fluxo de sangue aos órgãos vitais. Tal poderia implicar a remoção cirúrgica do dispositivo. 

•  Utilize orientação fluoroscópica para avançar o sistema de entrega para detetar problemas de dobras ou alinhamento relativamente 
aos componentes do enxerto de stent. Isto poderia resultar em lesões vasculares no doente, na deterioração do estado de saúde do 
doente e até na morte do doente.

•  Não utilize força excessiva para avançar ou remover o sistema de entrega quando sentir resistência, pois tal poderia resultar num 
desempenho inadequado, em lesões vasculares no doente e até na morte do doente. Se sentir resistência ao avançar o fio-guia 
ou sistema de entrega, pare e avalie a causa da resistência. Se o sistema de entrega dobrar durante a inserção, não tente colocar o 
componente do enxerto de stent. Retire o sistema e insira um novo sistema de entrega. 

•  Pode ser aplicada uma ligeira tensão no fio Through & Through durante a colocação do Módulo principal, para garantir que fica 
direito e não dobra; contudo, evite aplicar uma tensão excessiva que poderia apertar a passagem do Módulo ascendente. 

•  Um alinhamento incorreto dos pontos marcadores radiopacos do Módulo ascendente com o anel grande radiopaco do Módulo 
principal e/ou a direção incorreta do marcador “B” do Módulo ascendente (deve ser rodada na direção do lado cranial da aorta) 
podem afetar a ligação dos dois módulos e podem resultar em endofuga ou oclusão da artéria braquiocefálica que pode resultar 
em AVC e até em morte.

•  Um alinhamento incorreto do marcador “B” do Módulo ED com o ponto marcador do respetivo módulo de sobreposição pode 
afetar a ligação dos dois módulos e pode resultar em endofuga ou oclusão da artéria braquiocefálica que pode resultar em AVC e 
até em morte.

•  Enquanto in situ e para efeitos da orientação correta dos marcadores, não rode o cabo dos sistemas de entrega do Módulo principal 
e do Módulo ascendente mais de 360 graus. Caso o sistema de entrega não rode, puxe com cuidado o sistema de entrega para 
trás e para fora do arco aórtico e corrija a orientação do marcador, rodando o cabo do sistema de entrega (nunca mais do que 360 
graus) e, em seguida, avance o sistema de entrega para a posição correta. Quando posicionado, verifique a orientação correta antes 
da colocação.

•  Uma zona de selagem inadequada pode resultar num risco acrescido de fuga para o aneurisma, durante o tratamento, ou na 
migração do enxerto de stent. 

•  Aquando da colocação do enxerto de stent, certifique-se de que segura o cabo dianteiro do sistema de entrega de forma a ficar 
imóvel para garantir uma implantação adequada e evitar o posicionamento incorreto dos módulos e, consequentemente, uma 
endofuga ou oclusão da artéria braquiocefálica que pode resultar em AVC e até em morte.

•  É possível recorrer à estimulação cardíaca acelerada ou a outras técnicas disponíveis para reduzir o débito cardíaco e tensão arterial, 
durante a colocação do Módulo ascendente. 

•  Certifique-se de que o Módulo principal e o Módulo ED são colocados contra a curva exterior da vasculatura, aplicando, por 
exemplo, uma pressão para a frente no sistema de entrega ou em ambas as extremidades do fio-guia correspondente. É 
procedimento standard colocar o segmento de sobreposição do Módulo ED para a fixação primária e, em seguida, aplicar com 
cuidado uma pressão mínima no sistema de entrega para se adaptar à curva exterior antes de concluir a colocação. Nota: evite 
aplicar uma força excessiva que possa resultar numa migração relativa do módulo ou noutra disposição perigosa de implantes 
adjacentes.

•  Os componentes do enxerto de stent não podem ser substituídos nem recolhidos para dentro do sistema de entrega, mesmo se o 
componente do enxerto de stent apenas tiver sido colocado parcialmente. 

•  Se for utilizado um cateter de balão, este deve ser insuflado apenas no interior do enxerto de stent. Não insufle fora do enxerto de 
stent nem na fronteira entre o enxerto de stent e a parede aórtica. Siga as Instruções de utilização do fabricante do cateter de balão. 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO Nexus™
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•  Poderão ocorrer complicações renais com a utilização excessiva de agentes de contraste ou como resultado da embolização.  
•  Os estudos indicam que o perigo de microembolização aumenta com o aumento da duração do procedimento.1,2

•  Certifique-se de que estão disponíveis no bloco operatório extensões e stents adicionais de diâmetros adequados.

5.5 Segurança na imagiologia por ressonância magnética (RM) 

Os testes e análises não clínicos demonstraram que o Sistema de enxerto de stent de arco aórtico Nexus™ da Endospan é condicional 
para RM. Um doente com este dispositivo pode ser examinado em segurança num sistema de RM, de acordo com as seguintes 
condições: 
•  Campo magnético estático de 3,0 T e inferior 
•  Gradiente de campo espacial máximo de 3.000 gauss/cm (30 T/m)
•  Taxa máxima de absorção específica (SAR) média de corpo total reportada pelo sistema de 2 W/kg (modo de funcionamento 

normal). 

Nas condições de exame acima definidas, espera-se que o Sistema de enxerto de stent de arco aórtico Nexus™ produza um aumento 
da temperatura máxima inferior a 2 ˚C, ao fim de 15 minutos de exame contínuo. 

Nos testes não clínicos, o artefacto máximo na imagem causado pelo dispositivo estende-se aproximadamente 4 mm a partir do 
implante, quando examinado com uma sequência de impulsos de eco de gradiente e um sistema de IRM de 3,0 T.

O estado de saúde do doente ou a presença de outros implantes pode exigir a redução dos limites de RM.

6 | ACONTECIMENTOS ADVERSOS ANTECIPADOS 
Tal como acontece com todos os dispositivos médicos e procedimentos, poderão ocorrer complicações associadas à implantação 
do Sistema de enxerto de stent de arco aórtico Nexus™. Os seguintes acontecimentos adversos poderão ocorrer para procedimentos 
convencionais semelhantes com dispositivos de enxerto de stent endovasculares, assim como com o Nexus™. Uma vez que o doente 
pode receber tratamentos médicos adicionais para outras condições patológicas subjacentes, cada uma destas condições médicas 
pode provocar inúmeras complicações e acontecimentos adversos. Os potenciais acontecimentos adversos, que poderão ocorrer 
com a utilização do Nexus™ incluem, mas não se limitam a: 
1) Síndrome de dificuldade respiratória aguda (SDRA)
2) Alergias/inflamação - desde ao EtO residual à toxicidade relacionada com os meios de contraste
3) Amputação 
4) Complicações da anestesia e subsequentes problemas relacionados 
5) Alargamento ou rutura do aneurisma
6) Lesões na aorta, incluindo perfuração, dissecção, hemorragia, rutura, tamponamento pericárdico subsequente, regurgitação 

aórtica, derrame pleural hemorrágico, isquemia e morte
7) Lesões na válvula aórtica e/ou insuficiência funcional
8) Lesões nos vasos, incluindo perfuração, dissecção, hemorragia, isquemia subsequente a uma rutura, hemorragia, trombose ou 

pseudaneurisma, obstrução/oclusão do dispositivos ou vaso(s) nativo(s)
9) Fístula arteriovenosa 
10) Fístula aorto-esofágica
11) Hemorragia, com necessidade de transfusão de sangue
12) Complicações cardíacas e subsequentes problemas relacionados (por exemplo, arritmia, enfarte do miocárdio, insuficiência 

cardíaca congestiva, hipotensão, hipertensão), taquicardia ventricular ou fibrilhação ventricular
13) Claudicação (por exemplo, nádegas, membros inferiores) 
14) Oclusão/estenose das artérias coronárias
15) Morte 
16) Edema 
17) Embolização (micro e macro) com isquemia transitória ou permanente ou enfarte 
18) Operação de emergência, conversão cirúrgica para reparação aberta 
19) Endofuga 
20) Febre e inflamação localizada/geral 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO Nexus™
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21) Peritonite, complicações gastrointestinais (por exemplo, íleo, isquemia transitória, enfarte, necrose) 
22) Complicações geniturinárias e subsequentes problemas relacionados (por exemplo, isquemia, erosão, fístula, incontinência, 

hematúria, infeção), impotência
23) Infeção do aneurisma/local de acesso do dispositivo, incluindo: formação de abcesso, febre e dor, sépsis
24) Efeitos isquémicos nos membros, rins, miocárdio, mesentério, cérebro e medula espinal e subsequente necrose dos tecidos
25) Complicações linfáticas e subsequentes problemas relacionados (por exemplo, fístula linfática, linfocele)
26) Síndrome de falência multiorgânica (FMO), insuficiência hepática
27) Perfuração do miocárdio por um fio-guia super rígido
28) Complicações neurológicas, transitórias ou permanentes, locais ou sistémicas e subsequentes problemas relacionados (por 

exemplo, AVC, ataque isquémico transitório, síncope, lipotimia, paraplegia, paraparesia, paralisia, incluindo paralisia das cordas 
vocais, paralisia diafragmática, défice neurológico temporário [DNT] e encefalopatia). Riscos da exposição a radiação/sessões de 
radiação repetidas

29) Complicações pulmonares e subsequentes problemas relacionados 
30) Insuficiência renal, complicações renais e subsequentes problemas relacionados (por exemplo, oclusão da artéria, toxicidade aos 

meios de contrataste, insuficiência) 
31) Enxerto de stent: aplicação incorreta do componente; colocação incompleta do componente; aposição inadequada, beaking e 

subsequente colapso do componente; migração clinicamente significativa do componente; rotura da sutura; oclusão; infeção; 
fratura do stent; torsão ou curvatura do enxerto; dificuldades na inserção e remoção; desgaste do material de enxerto; dilatação; 
erosão; perfuração e fluxo peri-enxerto 

32) Complicações no local de acesso vascular, por exemplo, infeção, dor, hematoma, pseudaneurisma, fístula arteriovenosa, disseção, 
linfocele, seroma

33) Espasmo vascular ou trauma vascular (por exemplo, disseção do vaso iliofemoral, hemorragia, rutura, morte) 
34) Complicações da ferida e subsequentes problemas relacionados (por exemplo, deiscência, infeção, hematoma, seroma, celulite) 

7 | TRATAMENTO E SEGUIMENTO
7.1 Individualização do tratamento

Cada componente Nexus™ deve adequar-se à anatomia e tamanho do doente.  A escolha do tamanho adequado do dispositivo é da 
responsabilidade do médico responsável pelo tratamento. 

Os componentes do enxerto de stent aórtico devem ser sobredimensionados em aproximadamente 10-20% em relação ao diâmetro 
interno do vaso ou do componente do enxerto de stent Nexus™ destinado à extensão. Consulte os tamanhos do dispositivo na 
secção 2.2. O comprimento global recomendado de múltiplos componentes modulares do Nexus™ montados e colocados in situ 
deve prolongar-se desde imediatamente abaixo da bifurcação das artérias braquiocefálica-ACCD, arco aórtico para a ACCE para 
a aorta descendente e arco aórtico para a aorta ascendente, de forma adjacente e distal em relação às artérias coronárias. Todos 
os comprimentos e diâmetros dos componentes do enxerto de stent necessários para completar o procedimento devem estar 
disponíveis para o médico, especialmente quando não se tem a certeza das medições pré-operatórias do planeamento do caso 
(diâmetros/comprimentos de tratamento). 

Os médicos podem consultar a Endospan Ltd. com vista a determinar as dimensões adequadas dos componentes do enxerto de 
stent, com base na avaliação do médico das medições anatómicas do doente. Os riscos e benefícios devem ser cuidadosamente 
ponderados para cada doente antes da utilização do Sistema de enxerto de stent de arco aórtico Nexus™.

Os fatores de seleção do doente a serem avaliados devem incluir:
•  Idade e esperança de vida do doente
•  Historial médico familiar 
•  Comorbidades (por exemplo, insuficiência cerebrovascular, cardíaca, pulmonar ou renal antes da cirurgia)
•  Adequação morfológica do doente para a reparação endovascular

PRECAUÇÃO: poderão ocorrer a sobredistensão e lesões nos vasos devido a um sobredimensionamento excessivo do enxerto de 
stent em relação ao diâmetro do vaso sanguíneo nativo interno.

PRECAUÇÃO: um sobredimensionamento insuficiente pode aumentar os riscos de endofugas e/ou migração do enxerto de stent.

7.2 Tratamento e seguimento

•  Todos os doentes submetidos a uma reparação endovascular do arco aórtico ou da aorta torácica necessitam de um seguimento 
regular e ao longo de toda a vida para avaliar o seu estado de saúde e o desempenho do respetivo enxerto endovascular. Os 
doentes com achados clínicos específicos (por exemplo, endofugas, aneurismas aumentados ou alterações na estrutura ou posição 
do enxerto endovascular) devem ser seguidos de forma mais rigorosa. 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO Nexus™
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•  Após a colocação do enxerto endovascular, os doentes devem ter consultas de seguimento regulares que incluam exames de 
imagiologia periódicos para avaliar o enxerto de stent, o tamanho do aneurisma e a oclusão dos vasos na área de tratamento. Caso 
o Nexus™ seja utilizado para tratar um aneurisma torácico, um alargamento significativo do aneurisma (> 5 mm), o aparecimento 
de uma nova endofuga, a evidência de fluxo peri-enxerto ou a migração do enxerto de stent resultando numa zona de selagem 
inadequada devem desencadear uma investigação imediata mais aprofundada.

•  Uma endofuga não tratada durante o procedimento de implantação deve ser cuidadosamente monitorizada após a implantação. 
•  Deve ser fortemente considerado um tratamento adicional incluindo o tratamento endovascular ou conversão cirúrgica nos 

seguintes casos: 
- Crescimento do aneurisma > 5 mm (com ou sem endofuga) desde a última consulta de seguimento. 
- Endofuga persistente (com ou sem crescimento do aneurisma). 
- Migração do enxerto de stent resultando numa zona de selagem inadequada.

7.3 Informações de aconselhamento dos doentes

O médico deve rever os seguintes riscos e benefícios ao aconselhar o doente acerca deste dispositivo endovascular e procedimento 
associado: 
•  Idade e esperança de vida
•  Riscos e benefícios relacionados com uma reparação cirúrgica aberta.
•  Riscos e benefícios relacionados com a reparação endovascular.
•  Diferenças entre uma reparação endovascular e uma reparação cirúrgica.
•  Riscos de rutura espontânea do aneurisma comparativamente à reparação endovascular. 
•  Riscos relacionados com o tratamento sem intervenção (gestão médica). 
•  Possibilidade de vir a ser necessária uma reparação endovascular ou reparação cirúrgica aberta subsequente do aneurisma.
•  Sintomas de rutura do aneurisma.
•  A segurança e a eficácia a longo prazo da reparação endovascular do arco aórtico não foram estabelecidas.
•  Os médicos devem informar todos os doentes que esta modalidade de tratamento requer um seguimento regular a longo prazo 

para avaliar o estado de saúde do doente e o desempenho do enxerto de stent.
•  Os médicos devem fornecer uma descrição dos sintomas de oclusão do módulo de enxerto, alargamento ou rutura do aneurisma.
•  Os doentes com achados clínicos específicos (por exemplo, endofugas, aneurismas aumentados) devem ser cuidadosamente 

monitorizados.
•  Os médicos devem aconselhar todos os doentes que é importante consultar imediatamente um médico se apresentarem sinais de:

- Sintomas de oclusão do módulo de enxerto, alargamento ou rutura do aneurisma.
- Dor torácica.
- Opressão torácica. 
- Dificuldade em respirar.
- Fadiga.
- Claudicação.
- Sintomas neurológicos como, por exemplo, confusão mental, síncope, AVC, ataque isquémico transitório, paraplegia, 
paraparesia, paralisia, incluindo paralisia das cordas vocais.

•  Os doentes devem ser aconselhados sobre a importância de cumprirem a calendarização do seguimento. 

8 | APRESENTAÇÃO 
8.1 Conteúdo e esterilidade 

O Sistema de enxerto de stent de arco aórtico Nexus™ inclui dois sistemas de entrega (um sistema de entrega adicional, caso seja 
utilizado o Módulo de extensão descendente), cada um com uma pega integrada.  Cada sistema de entrega destina-se especificamente 
e transporta um dos módulos de enxerto de stent. O Nexus™ é fornecido esterilizado por óxido de etileno (EtO), numa embalagem 
destacável. 

O dispositivo destina-se apenas a uma única utilização. 

Se o dispositivo estiver danificado ou a integridade da barreira de esterilização tiver sido comprometida, não utilize o produto e 
contacte a Endospan Ltd. Não reutilize nem tente reesterilizar.

8.2 Conservação 
Conserve o sistema à temperatura ambiente (entre 15 ˚C e 25 ˚C),  num local seco e escuro.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO Nexus™
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9 | INFORMAÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO CLÍNICA 
9.1 Requisitos de formação do médico 

Todos os médicos devem concluir a formação antes de utilizarem o Sistema de enxerto de stent de arco aórtico Nexus™. 

PRECAUÇÃO: o Sistema de enxerto de stent de aneurisma de arco aórtico Nexus™ só deve ser utilizado por médicos e equipas com 
formação em técnicas de intervenção vasculares e aórticas e sobre a utilização deste dispositivo. 

PRECAUÇÃO: deve estar sempre disponível uma equipa de cirurgia (cardio)vascular durante os procedimentos de colocação de 
enxertos endovasculares, para o caso de ser necessário mudar para uma reparação cirúrgica aberta. Recomenda-se vivamente que 
esteja disponível um cardiologista de intervenção para o caso de ocorrer uma disfunção cardíaca aguda, tal como uma arritmia ou 
hemorragia pericárdica. 
Estão apresentados em baixo os requisitos em termos de competências/conhecimentos dos médicos para a utilização do Sistema 

Nexus™: 
•  Conhecimento da história natural das doenças do arco aórtico e da aorta torácica, em particular aneurismas do arco aórtico e as 

comorbidades associadas à reparação do arco aórtico 
•  Interpretação de imagens radiográficas, fluoroscópicas e angiográficas 
•  Utilização apropriada de material de contraste radiográfico 
•  Dissecção arterial, arteriotomia e reparação 
•  Técnicas de acesso e encerramento percutâneos 
•  Técnicas de cateter e fio-guia seletivas e não seletivas 
•  Embolização 
•  Angioplastia 
•  Colocação de stent (aórtico) endovascular 
•  Técnicas para minimizar a exposição a radiação 
•  Seleção e dimensionamento do dispositivo 
•  Estimulação cardíaca acelerada ou outras técnicas disponíveis para reduzir o débito cardíaco e tensão arterial

9.2 Inspeção antes da utilização

Inspecione o dispositivo e a embalagem para verificar se ocorreu algum dano ou defeito. Se a data de “Validade” tiver sido ultrapassada, 
se o dispositivo estiver danificado ou se a barreira de esterilização estiver comprometida, não utilize o dispositivo e contacte a 
Endospan Ltd. para solicitar uma devolução ou substituição. 

9.3 Equipamento adicional necessário 

•  Imagiologia fluoroscópica com capacidades angiográficas digitais (são recomendadas unidades fixas) e a capacidade para gravar e 
recuperar todas as imagens (incluindo uma régua radiopaca com incrementos em centímetros)

•  Seleção de fios-guia e cateteres-guia de tamanhos adequados
•  Seleção de cateteres de balão
•  Meios de contraste
•  Soro fisiológico heparinizado
•  Equipamento de estimulação cardíaca, incluindo elétrodos (estimulação cardíaca)
•  Stents de tamanho grande de vários diâmetros
•  Extensões de enxerto de stent

9.4 Após a utilização
Após a utilização, elimine o produto e a embalagem em conformidade com a política do hospital, administrativa e/ou do governo 
local.

10 | INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
As instruções seguintes contém uma diretriz básica para a colocação do dispositivo. Estas instruções destinam-se a orientar o médico 
e não substituem o discernimento médico.

10.1 Informações de utilização geral

Aplicam-se as técnicas standard para a colocação de bainhas de acesso arterial, cateteres-guia, cateteres angiográficos e fios-guia.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO Nexus™



16

10.2 Fatores determinantes pré-implantação

Deve-se determinar o dimensionamento correto do arco aórtico, das artérias supra aórtica e ilíaca, antes da implantação dos 
componentes do enxerto de stent, utilizando tomografia computorizada (TC) com contraste ou ARM, assim como angiogramas dos 
vasos. A imagiologia 3D pode ser igualmente benéfica. Estas imagens devem estar disponíveis para revisão durante o procedimento. 
Alem disso, devem estar disponíveis instrumentos vasculares e outros fungíveis cirúrgicos necessários para a obtenção do acesso à 
artéria. 

Determinar as vias de acesso e a compatibilidade para um procedimento endovascular através de uma bainha de 20 Fr., assim como 
o tamanho adequado com base nas medições anatómicas do doente (consulte também a Secção 2.2 Tamanhos do dispositivo).

Para reduzir o risco de tromboembolia, recomenda-se a administração de heparina ao doente durante o procedimento.  

PRECAUÇÃO: nunca avance nem retraia o equipamento da vasculatura sem utilizar fluoroscopia. Tal poderia resultar numa 
complicação vascular grave e até na morte do doente.

10.3 Preparação do doente

10.3.1 Consulte os protocolos institucionais relativos à anestesia, anticoagulação e monitorização dos sinais vitais.
10.3.2 Coloque o doente na posição supina na mesa de imagiologia, de forma a permitir a visualização fluoroscópica desde o 

arco aórtico até às artérias ilíacas.

10.4 Acesso vascular

10.4.1 Estabeleça o acesso femoral bilateral (ipsilateral 7 Fr. atualizável para 20 Fr., contralateral pelo menos 5 Fr.). 
10.4.2 Estabeleça o acesso braquial/axilar direito (7 Fr.). Fixe a bainha introdutora.

10.5 Preparação do dispositivo 

Nota:  esta secção refere-se a ambos os sistemas de entrega do Módulo principal e do Módulo ascendente, bem como para o sistema 
de entrega da Extensão descendente, caso seja utilizada.

10.5.1 Inspecione a embalagem do dispositivo para verificar se apresenta danos ou se a barreira estéril foi comprometida. Se 
forem observados danos, substitua por outro dispositivo. 

10.5.2 Irrigue a bainha de entrega com, pelo menos, 50 ml de soro fisiológico heparinizado, através das três portas de irrigação 
(consulte a Figura 7.1 e a Figura 9 abaixo).

 Nota: para uma irrigação mais prolongada e minuciosa com soro fisiológico heparinizado, ligue o dispositivo de irrigação 
à porta de irrigação do enxerto de stent. Consulte a figura abaixo.

ADVERTÊNCIA: qualquer desvio ao método de irrigação proposto neste manual pode resultar numa quantidade excessiva de bolhas 
de ar no interior do sistema de entrega. Tal poderia resultar numa complicação vascular grave como, por exemplo, um AVC.

Figura 9: Irrigação através da porta de irrigação do enxerto de stent

10.5.3 Antes da inserção, avalie a visualização e orientação dos marcadores radiopacos do enxerto de stent sob fluoroscopia 
direta do sistema de entrega. Os marcadores radiopacos indicam a posição das extremidades proximal e distal do material 
do enxerto, assim como a orientação dos módulos.

10.5.4 Humedeça a cobertura do sistema de entrega com soro fisiológico heparinizado para ativar o respetivo revestimento 

Porta de irrigação do enxerto 
de stent
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hidrofílico antes ou durante a introdução do sistema de entrega. Materiais recomendados para o procedimento Through 
& Through: fio-guia, rígido, 400/450 cm para Through & Through.

Nota: os fungíveis não estão incluídos no sistema de implantação Nexus™. Consulte no Anexo A uma lista completa do material 
recomendado.

10.6 Through & Through

10.6.1 Efetue o procedimento Through & Through; braquial-femoral ipsilateral, utilizando o fio-guia de 400 cm, 0,035’’ (no 
mínimo).

10.6.2 Fixe o fio no lado braquial, deixando ~30 cm fora do introdutor braquial.

10.7 Inserção e posicionamento do módulo principal 

ADVERTÊNCIA: não avance o sistema de entrega sem utilizar um fio-guia e fluoroscopia. Tal poderia resultar numa complicação 
vascular grave e até na morte do doente.

Nota: deve ser obtida uma imagem o mais completa possível dos vasos, durante a colocação do Módulo principal. Recomenda-se a 
utilização de duas configurações do BRAÇO em C, de forma a permitir a aplicação exata do enxerto de stent. (Figura 10)

Vista de trabalho 1: Plano “ACCD – ASD” utilizado para o posicionamento da extremidade cranial (“Ramo braquiocefálico”) do Módulo 
principal. Este ângulo deve permitir a angulação máxima entre a ACCD e a ASD.

Vista de trabalho 2: Plano “BCT– ASC” utilizado para a colocação continuada do Módulo principal. Este ângulo deve permitir a 
angulação máxima entre o BCT e ASC.

Figura 10 – Vistas de trabalho do braço em C (exemplo)

10.7.1 Monte o sistema de entrega sobre o fio-guia Through & Through.
10.7.2 Imediatamente antes da inserção do sistema de entrega e durante a respetiva inserção na bainha introdutora, proceda 

simultaneamente à irrigação com soro fisiológico heparinizado, utilizando uma seringa de 20 ml para cada uma das 
portas de irrigação, de acordo com as seguintes etapas: (Figura 7.1)
a. Irrigue a porta de irrigação do sistema de entrega até que sejam visíveis gotas na porta do enxerto de stent. 
 Nota: não desligue o dispositivo de injeção no final desta etapa.
b. Irrigue a porta de irrigação do enxerto de stent em simultâneo com a irrigação da porta de irrigação do sistema de 

entrega, enquanto avança o sistema de entrega para dentro do introdutor.
c. Quando a porta de irrigação do enxerto de stent alcançar a bainha introdutora, remova a seringa de irrigação do 

enxerto de stent.
10.7.3 Sob orientação fluoroscópica contínua, avance o sistema de entrega até ao ponto em que o Tubo de fixação (Figura 7.2) 

emerge da bainha introdutora braquial/axilar. Certifique-se de que o Módulo principal é colocado contra a curva exterior 
da vasculatura, aplicando uma pressão para a frente no sistema de entrega ou em ambas as extremidades do fio-guia 
correspondente.

Vista de trabalho 1: OAD XX˚, Caudal YY˚
Definição - Maximizar o ângulo entre a ACCD e ASD.
Em utilização - Colocação do segmento BCT do Módulo 
principal.

Vista de trabalho 2: OAE XX˚, Caudal YY˚
Definição - Maximizar o ângulo entre o BCT e ASC.
Em utilização - Conclusão da colocação do Módulo 
principal.
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10.7.4 Verifique se os marcadores radiopacos são visíveis no local-alvo (Figura 11):
a. O ponto marcador caudal do tronco braquiocefálico está alinhado com os respetivos óstios.
b. O marcador “B” está orientado com o lado cranial do arco.
c. Verifique se o stent mais cranial está abaixo (caudal) da bifurcação da artéria braquiocefálica (bifurcação para ASD-

ACCD).  
d. O fio do anel radiopaco está virado para o arco ascendente.

Nota: se o marcador B não estiver posicionado corretamente, rode o cabo do sistema de entrega sem ultrapassar os 360 graus. Caso 
o sistema de entrega não rode, puxe com cuidado o sistema de entrega para trás e para fora do arco aórtico e corrija a orientação 
do marcador, rodando o cabo do sistema de entrega (nunca mais do que 360 graus). Em seguida, avance o sistema de entrega para 
a posição correta. 

ADVERTÊNCIA: verifique a orientação correta dos marcadores antes da colocação. Um alinhamento incorreto dos marcadores 
radiopacos poderá resultar numa colocação inadequada do enxerto de stent.

Injete meio de contraste através de um cateter angiográfico (pigtail) no tronco braquiocefálico/arco aórtico e marque a posição do 
local-alvo, no ecrã da imagem adquirida.

10.7.5 Ajuste o posicionamento do enxerto de stent, de forma a que a extremidade cranial do tecido de enxerto fique 
imediatamente abaixo da bifurcação braquiocefálica-ACCD. 

Precaução: o cateter angiográfico pode ser removido antes da colocação. Contudo, se o cateter angiográfico só for removido após a 
colocação, certifique-se de que o cateter não está a obstruir de modo algum a entrega do enxerto de stent.

Figura 11 – Marcadores radiopacos do módulo principal

(c) Ponto marcador 
para a extremidade 

cranial do enxerto

(a) Ponto marcador para a 
extremidade caudal do ramo 

braquiocefálico

(d) Fio do anel radiopaco 

(b) Marcador B 
(e) Ponto 
marcador para 
a extremidade 
distal do enxerto
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 10.8 Colocação do módulo principal

10.8.1 Com uma mão no cabo dianteiro, segure o sistema de entrega de forma imóvel.
10.8.2 Com a outra mão, retire lentamente a cobertura do enxerto, rodando o botão de colocação para a esquerda, até que o 

stent cranial comprimido fique exposto e 1 ou 2 dos stents cobertos tenham sido completamente colocados (vista de 
trabalho 1) (Figura 12.a).

10.8.3 Recorra à angiografia para verificar a posição do enxerto de stent em relação à bifurcação braquiocefálica-ACCE (vista de 
trabalho 1).

10.8.4 Liberte a extremidade cranial do mecanismo de captura do enxerto de stent do Módulo principal, rodando o sistema de 
libertação de captura: uma volta para libertar a captura na extremidade cranial do enxerto de stent.

10.8.5 Prossiga com a colocação do Módulo principal, permitindo que a cobertura autoexpansível se abra na direção da aorta 
ascendente, o mais proximalmente possível/conforme necessário (vista de trabalho 2) (Figura 12.b).

10.8.6 Conclua a colocação, colocando a extremidade distal do enxerto de stent, rodando o botão de colocação ou pressionando 
o botão de colocação rápida e puxando para baixo (vista de trabalho 2) (Figura 13).

PRECAUÇÃO: aquando da utilização do botão de colocação rápida para colocar rapidamente o enxerto de stent, certifique-se de que 
segura o sistema de entrega de forma a ficar imóvel para garantir uma implantação adequada e evitar o posicionamento incorreto 
dos módulos e, consequentemente, uma endofuga ou oclusão da artéria braquiocefálica que pode resultar em AVC e até em morte.

PRECAUÇÃO: não rode o sistema de entrega depois de iniciada a colocação, pois tal pode torcer o dispositivo e fazer com que este 
rode durante a colocação. Tal pode resultar numa falha do sistema de entrega, não permitindo a colocação completa e podendo 
resultar na conversão do procedimento.   

PRECAUÇÃO: se a cobertura do enxerto for acidentalmente removida, o enxerto de stent será prematuramente colocado e poderá 
ficar incorretamente posicionado. Tal poderia conduzir ao posicionamento incorreto dos módulos e, consequentemente, a uma 
endofuga ou oclusão da artéria braquiocefálica que pode resultar em AVC e até em morte.

Figura 12 – Colocação do Módulo principal

Figura 12.a | Colocação da extremidade cranial (Vista de trabalho 1)

Mecanismo de captura cranial

Figura 12.b | Colocação caudal (Vista de trabalho 2)
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Figura 13 – Libertação da captura cranial do Módulo principal

10.9 Remoção do sistema de entrega do módulo principal 

PRECAUÇÃO: para evitar a migração do módulo durante esta etapa, verifique, antes da remoção do sistema de entrega e sob 
fluoroscopia, se o Módulo principal ficou completamente colocado e se não existe qualquer ligação entre o módulo e o sistema de 
entrega: com cuidado, tente retrair o sistema, não devendo ser visível qualquer movimento do módulo.  A migração pode resultar 
numa selagem inadequada da lesão e, em casos extremos, na oclusão da artéria braquiocefálica que pode, eventualmente, resultar 
em AVC e até em morte.

10.9.1 Aplique cuidadosamente tensão e, em seguida, proceda à fixação da extremidade cranial do sistema de entrega, “Tubo 
de fixação”.

10.9.2 Retire o sistema de entrega do Módulo principal sem soltar o tubo de fixação, até estar completamente fora do Módulo 
principal.

10.9.3 Volte a embainhar o sistema de entrega, na direção distal (para baixo) do Módulo principal.
10.9.4 Remova completamente o sistema de entrega sobre o fio.
10.9.5 Liberte o fio-guia Through & Through do acesso ilíaco e puxe-o parcialmente para trás do acesso braquial, de forma a que 

a extremidade macia do fio-guia fique localizada na aorta descendente.
10.9.6 Dilate com o balão no Módulo principal, conforme necessário.

10.10 Inserção e posicionamento do módulo ascendente

10.10.1 Insira o sistema de entrega sobre um fio-guia e sob fluoroscopia. 
10.10.2 Sob orientação fluoroscópica contínua, avance o sistema de entrega até à Aorta ascendente. 
10.10.3 Ajuste a posição do braço em C, de forma a que o fio do anel radiopaco seja visualizado como uma linha (Figura 14).
10.10.4 Verifique se os marcadores radiopacos são visíveis no local-alvo (Figura 14):

 a. Os pontos marcadores radiopacos são visualizados em ambas as extremidades do enxerto.  
 b. A barriga do marcador “B” deve estar na orientação cranial.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO Nexus™



21

Figura 14 – Marcadores radiopacos do módulo ascendente

10.10.5 Ajuste a posição do enxerto de stent, de modo a que a extremidade distal do tecido, identificada pelo ponto marcador 
distal, fique alinhada com o fio do anel radiopaco do Módulo principal. 

10.10.6 Injete meio de contraste através de um cateter angiográfico (pigtail) na aorta ascendente e marque a posição do local-
alvo, no ecrã da imagem adquirida. 

10.10.7 Ajuste a posição do enxerto de stent, de forma que a extremidade proximal do tecido do enxerto fique imediatamente 
distal à junção sinotubular (JST), e verificando se a origem das artérias coronárias não fica obstruída pelo dispositivo. 
A extremidade distal do tecido, identificada por um ponto marcador, fica alinhada com o fio do anel radiopaco do 
Módulo principal.

PRECAUÇÃO: tenha atenção à extremidade flexível do fio, para reduzir o risco de quaisquer lesões ou perfuração do coração e/ou da 
aorta, seguindo a abordagem tradicional em procedimentos semelhantes (por exemplo, TAVI). Alternativamente, utilize técnicas que 
assegurem a estabilidade e fixação do fio-guia no interior do VE (como snaring ou looping).

10.11 Colocação do módulo ascendente

10.11.1 Com uma mão no cabo dianteiro, segure o sistema de entrega de forma imóvel, enquanto com a outra mão retira 
lentamente a cobertura do enxerto, rodando o botão de colocação para a esquerda. 

10.11.2 Durante o desembainhamento e libertação do módulo, utilize a estimulação cardíaca acelerada.
 Nota: no decorrer do procedimento, verifique o alinhamento da extremidade distal do tecido (identificada por dois 

pontos marcadores) com o marcador oval grande de tântalo do corpo principal (de preferência com uma ampliação 
alta).

10.11.3 Os mecanismos de captura proximal e distal permanecem ativos após a colocação do dispositivo (Figura 15).

Marcador radiopaco B

Ponto marcador 
proximal

Fio do anel radiopaco

Ponto marcador distal

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO Nexus™



22

Figura 15 – Mecanismo de captura do Módulo ascendente

10.11.4 Liberte o mecanismo de captura, rodando o sistema de libertação de captura. Verifique utilizando fluoroscopia se os 
dois mecanismos de captura proximal e distal estão soltos.

10.12 Remoção do sistema de entrega do módulo ascendente

PRECAUÇÃO: para evitar a migração do módulo durante esta etapa, verifique, antes da remoção do sistema de entrega e sob 
fluoroscopia, se o módulo ficou completamente colocado e se não existe qualquer ligação entre o módulo e o sistema de entrega: 
com cuidado, tente retrair o sistema, não devendo ser visível qualquer movimento do módulo. A migração do módulo pode resultar 
numa selagem inadequada da lesão e, em casos extremos, na oclusão da artéria braquiocefálica que pode, eventualmente, resultar 
em AVC e até em morte.

10.12.1 Puxe o sistema de entrega até ficar numa posição distal ao Módulo principal. 
10.12.2 Volte a embainhar o sistema de entrega e remova o sistema de entrega sobre o fio.
10.12.3 Finalização do procedimento: dilate com o balão, conforme necessário.

10.13 Extensão descendente - Opcional

10.13.1 Insira o sistema de entrega, sobre um fio guia de 0,89 mm (0,035”) e, sob orientação fluoroscópica contínua, avance o 
sistema de entrega para a aorta descendente.  

10.13.2 Confirme a entrada no módulo já colocado (o Módulo principal ou ED), aplicando uma ligeira tensão no fio Through & 
Through ou utilizando um fio super rígido.

10.13.3 Para a visualização ideal, posicione o braço em C de modo a que ambos os pontos marcadores distais do módulo já 
colocado fiquem alinhados (quase parecem um).

10.13.4 Proceda a uma sobreposição mínima entre o módulo já colocado e o módulo ED, posicionando o marcador B da ED de 
forma a manter o contacto visual com o ponto marcador distal do módulo colocado. 

 Nota: na sequência de colocação Distal-para-Proximal, o posicionamento refere-se ao ponto marcador distal do 
módulo ED ou ao ponto marcador distal do Módulo principal no alinhamento com o marcador “B” do módulo ED já 
colocado (Figura 16).

10.13.5 Com uma mão no cabo dianteiro, segure o sistema de entrega de forma imóvel, enquanto com a outra mão retira 
lentamente a cobertura do enxerto, rodando o botão de colocação para a esquerda.

10.13.6 Certifique-se de que o módulo ED é colocado contra a curva exterior da vasculatura, aplicando uma pressão para a 
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frente no sistema de entrega ou em ambas as extremidades do fio-guia correspondente. É procedimento standard 
colocar o segmento de sobreposição do módulo ED para a fixação inicial e, em seguida, aplicar com cuidado uma 
pressão mínima no sistema de entrega para se adaptar à curva exterior aórtica e continuar a colocação. 

 Nota: evite aplicar uma força excessiva que possa resultar na migração do módulo ou noutra disposição perigosa de 
implantes adjacentes. A migração do módulo pode resultar em endofuga e na selagem inadequada da lesão.

10.13.7 Quando o segmento de sobreposição do módulo estiver colocado e seguro, mova a posição do braço em C para a zona 
de ancoragem designada e finalize a colocação de forma exata. 

10.13.8 Liberte a extremidade proximal do enxerto de stent de ED, rodando o sistema de libertação de captura (direção da seta): 
duas voltas para libertar a captura proximal do enxerto de stent.

PRECAUÇÃO: aquando da utilização do botão de colocação rápida para colocar rapidamente o enxerto de stent, certifique-
se de que segura o sistema de entrega de forma a ficar imóvel para evitar o posicionamento incorreto do módulo e, 
consequentemente, uma endofuga e selagem inadequada da lesão.

PRECAUÇÃO: não rode o sistema de entrega depois de iniciada a colocação, pois tal pode torcer o dispositivo e fazer com 
que este rode durante a colocação. Tal pode resultar numa falha do sistema de entrega, não permitindo a colocação 
completa do módulo e podendo resultar na conversão do procedimento.   

PRECAUÇÃO: se a cobertura do enxerto for acidentalmente removida, o enxerto de stent será prematuramente colocado e 
poderá ficar incorretamente posicionado. Tal poderia resultar em endofuga e na selagem inadequada da lesão.

10.13.9 Recorra à orientação fluoroscópica para puxar o sistema de entrega para trás, até a ponta ficar a uma distância segura 
da endoprótese de ED.

10.13.10 Volte a embainhar o sistema de entrega – desta vez, segure com firmeza o botão de colocação, mantendo-o imóvel, e 
em simultâneo pressione o “botão de colocação rápida” enquanto puxa o cabo dianteiro para trás. Uma vez concluído 
este procedimento, remova o sistema de entrega do introdutor e sobre o fio.

Figura 16 – Conjunto completo (Módulo principal, Módulo ascendente e Módulo descendente)
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10.14 Remoção do tubo de fixação

10.14.1 Puxe o fio visível (Figura 17) até aparecer o nó e corte o fio para lá do nó (corte apenas um fio de sutura para além do 
nó, nunca ambos).

10.14.2 Remova o tubo de fixação, com cuidado, sobre o fio fora do introdutor, até que o fio seja completamente removido do 
introdutor.

Figura 17 – Libertação do tubo de fixação
  

11 | Técnicas de bail-out
Colocação do stent: se cinco (5) rotações da pega para esquerda não forem bem-sucedidas para iniciar a colocação do stent 
(ou seja, movimento da ponta da cobertura e colocação do haste do stent proximal ), proceda da seguinte forma:

Pressione o botão de libertação e puxe a pega para trás.

Se após cinco centímetros, a cobertura do sistema de entrega não se deslocar para trás (conforme visualizado sob 
fluoroscopia): retire o sistema de entrega e substitua por um novo.

Libertação do Módulo ascendente: em caso de falha na libertação do Módulo ascendente, certifique-se de que o fio 
Through & Through está sob tensão e puxe o Módulo ascendente para dentro do Módulo principal até se encontrar na aorta 
abdominal.
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12 | RECOMENDAÇÃO SOBRE IMAGIOLOGIA DE SEGUIMENTO 
Os doentes devem ser seguidos com técnicas de imagiologia convencionais, de acordo com o padrão de cuidados da instituição e 
o discernimento do médico. 

Os exames de imagiologia atuais de doentes com enxertos de stent incluem TC com um meio de contraste. Nos doentes com 
compromisso da função renal ou intolerância ao meio de contraste, devem ser utilizadas modalidades imagiológicas alternativas 
como, por exemplo, a ressonância magnética.

A determinação das técnicas de imagiologia deve basear-se na avaliação clínica, por parte do médico, do doente e do implante 
de enxerto de stent, incluindo quaisquer procedimentos complementares que possam ter sido realizados em conjunto com o 
procedimento de enxerto de stent endovascular.

Após a colocação do enxerto endovascular, os doentes devem ser regularmente monitorizados em relação ao fluxo peri-enxerto, 
crescimento do aneurisma ou alterações na estrutura ou posição do enxerto endovascular.

São recomendados exames de imagiologia anuais para avaliar a integridade do dispositivo (fratura do stent, separação entre os 
módulos, examinar alterações no aneurisma, fluxo peri-enxerto, permeabilidade, tortuosidade e progressão da doença).

A TC com meio de contraste deve ser utilizada para avaliar a fixação do enxerto de stent, deformação, aposição na parede do vaso nas 
zonas de fixação proximal e distal, migração do enxerto de stent, permeabilidade do enxerto de stent, tamanho do aneurisma, oclusão 
dos vasos das ramificações e a presença de endofuga (incluindo a origem e o tipo, se presente).

Sugere-se um exame pré-contraste com cortes de 1 mm de espessura para determinar se existem calcificações ou áreas em que 
os artefactos metálicos possam ser incorretamente interpretados como uma endofuga. Recomenda-se uma fase arterial com uma 
espessura do corte < 1 mm e imagens de sobreposição. No caso dos aneurismas que não diminuem de tamanho e não apresentam 
qualquer endofuga aparente ou problemas de fixação, pode ser realizado um exame da fase venosa tardia. O exame da fase venosa 
pode ser igualmente realizado com uma colimação superior (5 mm). Recomenda-se que o conjunto de dados originais seja arquivado, 
para o caso de ser necessária uma avaliação posterior especializada (medições de volume, reconstrução tridimensional, ou software 
de medição auxiliada por computador). Se o aneurisma não estiver a encolher mais de 5 mm no primeiro ano, poderão ser obtidas 
medições do volume como um indicador mais sensível do tamanho do aneurisma, utilizando software tridimensional.

O médico irá determinar os cuidados pré-operatórios necessários para os doentes com alergias ao contraste. 

13 | Explicação dos símbolos
Não utilizar se a embalagem 
estiver danificada

Não reutilizar

PRECAUÇÃO: consultar as 
instruções de utilização

Esterilizado com óxido de etileno

Data de fabrico

Validade

Número de série

Número de catálogo

Manter afastado da luz solar

Manter seco

Limitação da temperatura de 
armazenamento

Representante autorizado na 
Comunidade Europeia

Fabricante 

Condicional para RM 

Marca CE de conformidade
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14 | ANEXO A – Recomendação sobre fungíveis
São recomendados os seguintes produtos:
Fios-guia:
• Fio-guia extra rígido de 0,89 mm (0,035 pol.), 300 cm; por exemplo:
 - Fios-guia ultra rígidos Cook Amplatz (AUS)
 - Fios-guia extra rígidos Cook Amplatz (AES)
 - Fios-guia extra rígidos Cook Lunderquist (LESDC)
• Endo-Flex de 0,035 pol., aço inoxidável com revestimento de teflon, 400 cm 
• Fio-guia standard de 0,89 mm (0,035 pol.); por exemplo:
 - Fios-guia Cook Nimble™
 - Fio-guia curvo Cook Rosen
 - Fio-guia Terumo Radiofocus - 180, 260, 300, 400 cm
 - Terumo Angled Glidewire (hidrofílico, macio) 300 cm
•  Fio-guia coronário 0,014 de suporte extra (por exemplo, Grand Slam) 300 cm

Balões de moldagem:
• Balões de moldagem (por exemplo, CODA)/40 mm de diâmetro
• Balões POWERFLEX (por exemplo, Cordis) - 12-16 mm

Conjuntos introdutores – 18 Fr. e 20 Fr.; por exemplo:
• Conjuntos introdutores Cook Check-Flo® (18 Fr.)
• Conjuntos introdutores Cook Extra Large Check-Flo (20 Fr.)
• Introdutores contralaterais Cook Flexor® Balkin Up & Over®

Introdutor comprido, por exemplo:
•  Teleflex medical Europe l - arrow flex sem fio-guia 9 Fr. x 100 cm
•  Teleflex medical Europe l - arrow flex sem fio-guia 11 Fr. x 80 cm

Cateter de dimensionamento, por exemplo:
• Cateteres de dimensionamento em centímetros Cook Aurous®

Cateteres angiográficos de ponta radiopaca, por exemplo:
• Cateteres Cook Beacon® Tip Torcon NB Advantage (VERT) 125 cm
• Cateteres Cook JR4 Torcon NB Advantage (JR4)
• Cateteres Cook H1 Advantage (JR4)
• Cateteres de irrigação ST. JUDE Medical Fast cath 65 Fr.
•  Cateter Terumo angled glide 5 Fr., 100 cm
•  Cateter Pig tail marcado 5 Fr.
•  Cateter de passagem (por exemplo, omniflush 65 cm)
•  Bainha de 90 cm, 9 Fr. (por exemplo, Arrow)

Agulhas de entrada, por exemplo:
• Agulhas de entrada de parede simples Cook

Stent de ramo – Exemplos:
• Atrium-Advanta V12 OTW (stent coberto)

Stents de metal nu - exemplo: 
•  Palmaz

Extensões adicionais de enxerto de stent aórtico
•  Snares (pescoço de ganso 30 mm, 10 mm)

RHP: elétrodos para pacemaker transvenoso temporário e um gerador com capacidade para gerar até 180 BPM.
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15 | EXCLUSÃO DE GARANTIA 
EMBORA O SISTEMA DE ENXERTO DE STENT DE ARCO AÓRTICO NEXUS™, ADIANTE DESIGNADO POR O “PRODUTO”, TENHA SIDO 
FABRICADO SOB CONDIÇÕES CUIDADOSAMENTE CONTROLADAS, A ENDOSPAN LTD. E RESPETIVAS FILIAIS (COLETIVAMENTE 
“ENDOSPAN”) NÃO TÊM QUALQUER CONTROLO SOBRE AS CONDIÇÕES NAS QUAIS O PRODUTO É UTILIZADO. A ENDOSPAN, 
RENUNCIA, CONSEQUENTEMENTE, TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, EM RELAÇÃO AO PRODUTO, INCLUINDO, 
MAS SEM CARÁTER LIMITATIVO, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA 
FINALIDADE. A ENDOSPAN NÃO SERÁ RESPONSÁVEL, PERANTE QUALQUER PESSOA OU ENTIDADE, POR QUAISQUER DESPESAS 
MÉDICAS OU QUAISQUER DANOS DIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, CAUSADOS POR QUALQUER UTILIZAÇÃO, DEFEITO, 
FALHA OU AVARIA DO PRODUTO, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE TAIS DANOS SE BASEAR 
NA GARANTIA, CONTRATO, DELITO OU OUTRO. NENHUMA PESSOA TEM AUTORIDADE PARA VINCULAR A ENDOSPAN A QUALQUER 
REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA EM RELAÇÃO AO PRODUTO.

AS EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES ACIMA MENCIONADAS NÃO SE DESTINAM A E NÃO DEVEM SER INTERPRETADAS COMO UMA 
TRANSGRESSÃO ÀS DISPOSIÇÕES IMPERATIVAS DA LEI APLICÁVEL. SE QUALQUER PARTE OU CLÁUSULA DESTA EXCLUSÃO DE 
GARANTIA FOR CONSIDERADA ILEGAL, INEXEQUÍVEL OU EM CONFLITO COM A LEI APLICÁVEL POR UM TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO 
COMPETENTE, A VALIDADE DAS RESTANTES PARTES DESTA EXCLUSÃO DE GARANTIA NÃO SERÁ AFETADA E TODOS OS DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES DEVERÃO SER INTERPRETADOS E CUMPRIDOS COMO SE ESTA EXCLUSÃO DE GARANTIA NÃO INCLUÍSSE A PARTE OU A 
CLÁUSULA ESPECÍFICA CONSIDERADA INVÁLIDA.
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