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KAROTİS STENTLEMEKAROTİS STENTLEME  

Karotis arter stentleme işlemi; 

embolizasyon, tromboz, recoil ve uzun 

dönemde restenoz riskini azaltmakta 

Merkezin ya da operatörün periprosedural 

stroke riski asemptomatik hastada <%3 ve 

semptomatik hastada < % 6 olmalı 



KAROTİS STENTLEMEKAROTİS STENTLEME  

Perioperatif antiplatelet, antilipidemik 

tedavi(ilaç yükleyerek işlem yok)  

Antihipertansif ve betabloker tedavi 

düzenlenmesi(işlem sabahı alınmayacak) 



KAROTİS STENTLEME İŞLEMİKAROTİS STENTLEME İŞLEMİ  

Perkutan girişim (Femoral, brakial, radyal, 
karotis)(alışık olduğu) 

Antikoagülasyon 

Emboli koruma cihazının yerleştirilmesi 

Stent yerleştirilmesi ve dilatasyonu 

Kontrol angiografik değerlendirme 





KataterlerKataterler  

JB-2 catheter (Cook, Inc) 

SIM 1 catheter (Cook, Inc) 

SIM 2 catheter (Cook, Inc) 

H1 catheter (Cook, Inc) 

VTK catheter (Terumo) 

Glide vertebral catheter 

Simmons catheter 

Mani catheter 



Embolik koruma cihazlarıEmbolik koruma cihazları  

Distal oklüzyon balon koruma cihazı 

Distal filtre cihazı 

Proksimal oklüzyon cihazı 



 



Distal oklüzyon balon Distal oklüzyon balon 

koruma cihazıkoruma cihazı  

PERCU SURGE GUİDE WİRE  

(Medtronic Vascular) 

Düşük geçiş profili 

Yüksek fileksibilite 

Balon şişkin iken lezyon angiografik olarak 

değerlendirilemez 





  Distal filtre cihazlarıDistal filtre cihazları  

Serebral perfüzyon sağlanması 

Angiografik değerlendirmeye işlem sırasında devam 
edilebilmesi 

Efektif antikoagülasyon ile filtre tıkanması önlenebilir, 
tıkandığında aspire edilir ya da filtre çıkarılabilir 





Proksimal oklüzyon cihazıProksimal oklüzyon cihazı  

CCA ve ECA nın oklüzyonu ile ICA da no-flow ya da reverse flow 
paterni, 

Yetersiz kollateral varlığında cerebral iskemi riski 

Aralıklı olarak balonun indirilmesi ile sağlanan serebral dolaşım 
ile embolizasyon riski 





Kombine cihazlarKombine cihazlar  

Twin one device 

Distal ICA da geçici oklüzyon konseptiyle 

geliştirilmiş 

Fiber net device 

Filtre ve oklüzyon cihazının aynı sistemde 

olduğu ilk cihaz 



 



Karotis stent çeşitleriKarotis stent çeşitleri  

Self expanding stentler nitinol ya da 
paslanmaz çelik (kobalt alaşımı) yapımı 

Stent iskeleti plak debrisinin dolaşımına 
geçişini minimalize eden yapının en önemli 
kısmı 

free cell area 

open- closed cell design 

Hücre boyutu ve yüzey alanı 



Karotis stent çeşitleriKarotis stent çeşitleri  

Fleksibilite 

mid segment ve uçlarda farklı boyutlarda 

serbest hücre alanı 

Damar duvarı adaptasyonu 

konik stentler 









Selfexpandable stentlerSelfexpandable stentler  
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