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Middels deze brief willen we u laten weten dat G-MED, de Notified Body voor Endologix, de CE-markering 
van het AFX® Endovascular AAA System (AFX System) op 13 december 2016 tijdelijk heeft geschorst. De 
CE-markering is tijdelijk geschorst omdat G-MED zich zorgen maakt over meldingen van endolekkage 
type III bij een eerdere generatie van het hulpmiddel. Endologix werkt momenteel met  
G-MED samen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. We hebben er alle vertrouwen in dat we 
de zorgen van G-MED kunnen wegnemen door middel van de aanpassingen aan het hulpmiddel en het 
etiket, die eerder al zijn doorgevoerd en waarnaar wordt verwezen in de bijgevoegde 
achtergrondinformatie. We zullen professionals in de gezondheidszorg zo spoedig mogelijk aanvullende 
informatie sturen met betrekking tot de status van de CE-certificering. 

 
Het AFX-product is momenteel niet verkrijgbaar in de Europese Unie en als er een AFX-product in uw 
ziekenhuis aanwezig is, dient u dit in quarantaine te plaatsen totdat de schorsing is teruggedraaid. 

 
Deel 1: Aanbevelingen 

 
1. Zolang de CE-markering is geschorst mag het AFX-product niet bij patiënten worden 

geïmplanteerd. 
 

2. Het verschijnsel dat endolekkage type III grotere druk binnen de aneurysmazak kan 
veroorzaken, wat het risico op een aneurysmaruptuur en overlijden van de patiënt 
vergroot, is goed beschreven. 

 
Om deze reden raadt Endologix op dit moment aan om follow-ups in te stellen met 
beeldvorming via CT-scans (met en zonder contrast) die na één maand, twee maanden, één jaar 
en daarna jaarlijks worden uitgevoerd, om het volgende te onderzoeken: 

 
• ongeschondenheid van het hulpmiddel (bijv. geen stentfractuur of gaten/scheuren in de 

prothese); 
• behoud van overlapping tussen gebifurceerde prothese en verlengingsstentprothesen; 
• afwezigheid van klinisch relevante migratie of zijwaartse verplaatsing; en 
• aneurysmavergroting, perigraft-flow, verminderde doorgankelijkheid, toegenomen 

tortuositeit of progressie van de aandoening. 
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3. Als het gebruik van beeldcontrastmiddelen door niercomplicaties of andere factoren wordt 
verhinderd, kan vergelijkbare informatie worden verkregen door middel van abdominale 
röntgenfoto’s of duplex Ultrasound. Op normale röntgenfoto's kan worden gezien of de stent 
nog intact is en of de onderdelen nog overlappen. 

 
4. Bij patiënten met specifieke klinische verschijnselen (bijv. endolekkage, groeiende 

aneurysmata, veranderingen in de structuur of positie van het endovasculaire implantaat of 
verminderde overlapping van de onderdelen van de stentprothese) vereisen een grondige 
klinische evaluatie en beoordeling van verdere follow-ups. Als er aanwijzingen zijn dat een 
behandeling mislukt is (bijv. groeiende aneurysmata, endolekkage type I of III of occlusie van 
de prothese) worden waargenomen, dienen de status en prognose van de patiënt opnieuw te 
worden beoordeeld, evenals potentiële reïnterventie om uitsluiting van een aneurysma en/of 
doorgankelijkheid van de prothese opnieuw te bewerkstelligen. 

 
Deel 2 en 3 van deze brief (bijlage) bieden verdere achtergrondinformatie over ons toezichtsprogramma 
nadat het product op de markt is verschenen en belangrijke wijzigingen van producten en IFU's die zijn 
doorgevoerd en die de kans op endolekkage type III helpen minimaliseren. 

 
Endologix, Inc. is uiterst toegewijd aan patiëntveiligheid en goede klinische resultaten. Zoals altijd 
blijven we klinische ondersteuning bieden en blijven we actief de klinische ervaring met het AFX 
System en al onze andere hulpmiddelen controleren. Via onze programma's voor toezicht nadat het 
product op de markt is verschenen en productontwikkeling blijven we u om feedback vragen en 
houden we u op de hoogte van belangrijke informatie die u nodig hebt om voor uw patiënten te 
zorgen. Indien u vragen heeft over de inhoud van deze berichtgeving, kunt u contact opnemen met 
uw vertegenwoordiger van Endologix. 

 
Met vriendelijke groet, 
ENDOLOGIX 

 
 
 
 

Shari O’Quinn 
Vice President, Clinical & Regulatory Affairs 
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Veiligheidsbulletin: AFX™ Endovascular AAA System: Endolekkage type III 

Deel 2: Achtergrond voor dit veiligheidsbulletin: 

Endologix heeft voor alle producten een actief toezichtsprogramma na marktintroductie, dat de 
prestaties van het AFX System controleert en evalueert vanaf het moment dat het in 2011 op de 
markt kwam. In januari van 2013 is er een onderzoek gestart naar endolekkage type IIIa (scheiding 
van gebifurceerde en bijbehorende stentprothesen op het punt van overlapping), gevolgd door een 
onderzoek naar endolekkage type IIIb (het uiteenvallen van het materiaal van de stentprothese) in 
september 2013. In deze periode zijn er wijzigingen in de gebruiksaanwijzing (IFU) en aanpassingen 
aan het product doorgevoerd, waaronder de introductie van een verbeterde verwerking van het 
prothesemateriaal, genaamd Duraply™, introductie van langere gebifurceerde prothesen om 
overlapping van onderdelen te maximaliseren, en meest recentelijk de introductie van het AFX®2 
Bifurcated Endograft System (AFX2 System). In deel 3 van dit Veiligheidsbulletin vindt u een 
uitgebreide bespreking van het onderzoek naar endolekkages type III, evenals belangrijke wijzigingen 
in producten en IFU's die endolekkage type III kunnen voorkomen. 

 
Uit evaluatie van het toezichtsprogramma na marktintroductie, blijkt dat sinds de IFU's zijn 
bijgewerkt en het hulpmiddel is aangepast, het aantal endolekkages type III omlaag gaat. Het 
cumulatieve percentage van endolekkage type IIIa is 1,54% voor het AFX System met Strata, 0,20% 
voor het AFX System met Duraply, en 0,16% voor het AFX2 System. Het cumulatieve percentage van 
endolekkage type IIIb is 1,34% voor het AFX System met Strata, 0,19% voor het AFX System met 
Duraply, en 0% voor het AFX2 System. In tabel 1 hieronder vindt u aanvullende informatie over het 
totale aantal gerapporteerde voorvallen wereldwijd sinds de introductie van iedere AFX-
productversie. 

 
Tabel 1: Cumulatieve percentages voorvallen per AFX-productversie 

 
 

Type voorval 
AFX-productversie 

AFX System + 
Strata percentage 

  
 

AFX System + 
Duraply percentage 

  
 

AFX2 System 
percentage % 

 
 

Endolekkage type IIIa 1,54% 0,20% 0,16% 
Endolekkage type IIIb 1,34% 0,19% 0% 

 
 

De onderstaande cijfers tonen een afname van meldingen van endolekkage type IIIa (afbeelding 
1) en type IIIb (afbeelding 2) op overeenkomende tijdspunten na de introductie van de AFX met 
Duraply en het AFX2 System. De percentages van endolekkage type IIIb in implantaten met het 
AFX System met Strata zijn echter blijven toenemen. 
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Afbeelding 1: Trend in klachten over endolekkage type IIIa per producttype 
 

 
 
 

Afbeelding 2: Trend in klachten over endolekkage type IIIb per producttype 
 

 
 
 
 

Toezicht nadat het product op de markt is verschenen en literatuuronderzoek suggereert dat 
endolekkage type III het meest wordt behandeld met een secundaire ingreep waarbij een extra 
onderdeel van het hulpmiddel wordt geplaatst. 1, 2 Endologix werkt samen met regelgevende 
instanties aan aanbevelingen voor de behandeling van patiënten met endolekkage type III in een AFX-
implantaat en zal zo snel mogelijk zorgen voor aanvullende informatie. 

 
 

1 http://www.jvascsurg.org/article/S0741-5214(15)01021-6/abstract 
2 http://symposium.scvs.org/abstracts/2016/P105.cgi 

http://www.jvascsurg.org/article/S0741-5214(15)01021-6/abstract
http://symposium.scvs.org/abstracts/2016/P105.cgi
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Als een secundaire cardiovasculaire ingreep niet gewenst is, kan er open chirurgische reparatie 
worden uitgevoerd om een endolekkage type III te repareren. Dit zorgt echter wel voor een 
aanzienlijk hoger risico op morbiditeit en sterfte. 

 
Deel 3: Overzicht onderzoek naar endolekkage type III en bijkomende 
corrigerende handelingen 

 

 
Endolekkages type IIIa 

Uit onderzoek naar endolekkage type IIIa zijn verschillende factoren naar voren gekomen die een bijdrage 
leveren, waaronder: 

 

• Ontoereikende overlapping van onderdelen bij de eerste procedure 
• Zijwaartse verplaatsing in grote of geanguleerde aorta's waardoor onderdelen minder of niet meer 

overlappen 
• Gebruik van een overmatig groot proximaal verlengstuk in verhouding tot het gebifurceerde deel van 

het hulpmiddel 
 

 
 

De volgende IFU-updates kunnen de vastgestelde factoren verminderen en een bijdrage leveren om 
endolekkages type IIIa helpen voorkomen: 

 

• Benadruk hoe belangrijk de keuze van het juiste hulpmiddel is en leg de nadruk op het 
maximaliseren van de overlapping tussen de gebifurceerde en verlengende onderdelen. 

• Verduidelijk belangrijke informatie met betrekking tot anatomische overwegingen voor de 
selectie van patiënten, planningsrichtlijnen voorafgaand aan de procedure om overlapping met 
de primaire gebifurceerde stentprothese te maximaliseren en aanbevelingen voor minimale 
beeldvorming tijdens follow-ups na de operatie. 

• Bied verdere begeleiding in de vorm van een eenvoudig afmetingsalgoritme dat kan worden 
toegepast om maximale overlapping te garanderen en de behoefte aan extra infrarenale 
verlengstukken te bepalen. 

 
Verder heeft Endologix lange gebifurceerde stentprothesen op de markt gebracht, om meer opties te 
bieden voor maximale overlapping van onderdelen. 

 
 

Endolekkages type IIIb 

Uit onderzoek naar endolekkage type IIIb zijn verschillende factoren naar voren gekomen die een bijdrage 
leveren, waaronder: 

 

• Procedurele factoren zoals het manipuleren van voerdraden/katheters of agressieve ballooning 
• Gebruik bij zeer verkalkte anatomie wat buiten de instructies voor gebruik valt.  
• Zijwaartse verplaatsing en veranderingen in de stabiliteit van het implantaat 
• Implanteren van hulpmiddelen van andere fabrikanten als proximale verlengstukken 
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De IFU-updates die verband houden met de verduidelijking van bestaande voorzorgen en waarschuwingen 
met betrekking tot overmatig opblazen van een ballon (indien gebruikt) tot meer dan de nominale diameter 
van de stentprothese, manipulatie van de voerdraad en aderverkalking kunnen de factoren die een bijdrage 
leveren verkleinen en endolekkage type IIIb helpen voorkomen. 

 
Veder heeft Endologix in juli 2014 een verbeterde methode voor verwerking van ePTFE-prothesemateriaal 
ontwikkeld en op de markt gebracht, genaamd Duraply™. Deze verbetering zorgde voor aanzienlijk sterker 
prothesemateriaal in vergelijking met het voorgaande Strata-prothesemateriaal, terwijl het gewenste 
biocompatibele profiel, de kracht en andere vormvolgende en mechanische kenmerken behouden bleven. 

 
De meest recente ontwikkeling van Endologix was de introductie van het AFX2 System in februari 2016. 
Tijdens de ontwikkeling van het AFX2 System heeft Endologix een verandering in de productie doorgevoerd, 
waardoor de kans op schade aan de prothese, wanneer deze in het plaatsingssysteem (sheath) wordt 
geladen, afneemt, en een toename in de gemiddelde dikte van de het Duraply-prothesemateriaal door 
aanscherping van de productiespecificaties. 

 
De huidige IFU, inclusief de bovenstaande wijzigingen, is verkrijgbaar in de Endologix Labeling Library op 
http://www.e-labeling.eu, zoals vermeld op huidige productverpakkingen 

http://www.e-labeling.eu/
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