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அ்�கார்டிக வகால்வு மகாறைம் (TAVR)

இத�ம் எப்படி சச�ல்்படுகிைது 
உஙகள் உ்டலின அ்னத்துப ்பகுதிகளுககும் ஆக்ிஜன நி்ைநத இரத்தத்்த 
வழஙகுவ்த இத�த்தின சச�ல்்பகாடு. இத�ம் இத்ன, ஒவசவகாரு 
இத�த் துடிப்பபின்்பகாதும் திைநது மூடும் வ்க�பிலகான வகால்வுகளின 
உதவபியு்டன நகானகு இத� அ்ைகளின வழி்� இரத்தத்்த ்பம்ப சசய்து 
்மறசககாள்கிைது.

அ்�கார்டிக ்ஸச்ட்னகாசி்ஸ
அ்�கார்டிக ்ஸச்ட்னகாசி்ஸ என்பது உஙகள் அ்�கார்டிக வகால்வு ்பகாதிககப்படும் 
நி் ல�காகும் (்ஸச்ட்னகாடிக) வகால்வபின இதழகளகானது இறுகி� தடிமன 
ஆகிவபிடும் இதனகால் திைநது மூடுவது சிரமமகாகிவபிடும். இதனகால் உ்டலின 
்பபிை ்பகாகஙகளுககு இரத்தத்்த ்பம்ப சசய்வதறகு உஙகள் இத�ம் கடினமகாக 
சச�ல்்ப்ட ்வண்டி�பிருககும். வகால்வு ்பகாதிககப்படுவதகால் உஙகள் ஆ்ரகாககி�ம் 
மறறும் தினசரி சச�ல்்பகாடுகள் த்்ட்படும். இதன அைிகுைிகள் ்பபினவருமகாறு:

�	சநஞ்சு வலி �	மூசசுத் திணைல்

�	த்லச சுறைல் �	சீரறை இத�த்துடிபபு

�	ம�ககம்

இதழ் திசு மற்றும் 
்ெளிப்புற உறற பன்றியின் 
இதய திசுக்களோல் 
்சயயப்படடது

இநத ெோல்வு 
நிடடி�ோல் 

அல்்ோயி�ோல் 
ெடிெறமக்கப்படடது

டிரோன்ஸஃபீயமோரல் 
உஙகள் ககாலில் 
உள்ள ஒரு தமனி

சப்கிய்ெியன்
அது கழுத்தில் 
உள்ள ஒரு தமனி

யநரடி 
அயயோர்டிக்
உஙகள் வபிலகா 
எலும்புகளுககு 
இ்்ட்� உள்ள 
இ்்டசவளி

இநதச சுவசரகாடடி உஙகளுககும் உஙகள் மருத்துவருககும் இ்்ட்��கான வபிவகாதஙகளுககு உதவுவதறககாக 
வடிவ்மககப்படடுள்ளது, ்மலும் இது Medtronic ்நகா�காளி தகவல் சிற்ைடடிறககான மகாறறு அல்ல. இநதச சச�ல்மு்ை 
அ்னவருககுமகானது அல்ல Medtronic TAVR சச�ல்மு்ை�பின அ்பகா�ஙகள் மறறும் நன்மகள் ்பறைி ்மலும் 
தகவல்களுககு, உஙகள் மருத்துவரு்டன ஆ்லகாசித்துக சககாள்ளுஙகள். அவரகால் உஙகளுககு ்நகா�காளி தகவல் சிற்ைடடின 
நக்ல வழஙக முடியும் மறறும் உஙகளு்டன அதன அ்பகா�ஙகள்/நன்மக்ளப ்பறைி கலநது்ர�கா்ட முடியும்.

TAVR சச�ல்மு்ை
என இத�த்தில் TAVR இத� வகால்வு எவவகாறு ச்பகாருத்தப்படும்?
�	உஙகள் மருத்துவர் உஙகள் உ்டலில் ஒரு சிைி� ஆழமகான கீைல் ்்பகாடுவகார். 
அதறகு ்பபினனர், உஙகள் தமனி�பில் ஒரு சமல்லி�, சநகிழவகான டியூப 
சசலுத்தப்படடு, அதன உதவபியு்டன சச�ற்க இத� வகால்வு ்பகாதிககப்பட்ட 
வகால்வபிறகு மகாறைகாக இத�த்தில் ச்பகாருத்தப்படுகிைது.
�	TAVR வகால்வு உஙகள் ்ப்ழ� அ்�கார்டிக வகால்வுககுப ்பதிலகாக, 
ச்பகாருத்தப்பட்ட உ்ட்ன்� சச�ல்்ப்ட சதகா்டஙகி வபிடும்.

நன்மகள் மறறும் எதிர்்பகார்பபுகள்
்பல ்நகா�காளிகள் உ்ட்ன்� நலமகாக உணருகினைனர், ஆனகால் 
சிலருககுச சிைிது அதிக ்நரம் எடுககலகாம். ்பல ்நகா�காளிகள் Medtronic 
TAVR ச்பகாருத்தப்பட்டதகால் இது ்்பகானை ்பலனக்ள அ்்டநததகாகத் 
சதரிவபிககினைனர்:
�	அதிக சகதியு்டன இருப்பது ்்பகானை உணர்வு
�	தினசரி சச�ல்க்ளச சசய்� முடியும்
�	இ�ல்்பகாக சுவகாசிகக முடியும்
�	வலி கு்ைவகாக இருப்பது ்்பகானை உணர்வு

�	்பதட்டம் கு்ைவகாக இருத்தல்

எநசதநத ்நகா�காளிகளுககு Medtronic TAVR 
வகால்வு ்ப�ன்படுத்த முடி�காது:
�	்நகாய்த்சதகாறறு உ்்ட�வர்கள்
�	இரத்தம் நீர்த்து ்்பகாவதறககான மருநதுக்ள உடசககாள்ள முடி�காதவர்கள்
�	சில உ்லகாகஙகளுககு எதிர்வபி்ன சககாண்்டவர்கள்

்ம்ல குைிப்பபி்டப்பட்ட ்நகா�காளிகளுககு Medtronic TAVR வகால்வு 
ச்பகாருத்தப்பட்டகால், அது சரி�காக சச�ல்்ப்டகாது. ்மலும் ்நகா�காளிக்ள 
்நகாய்வகாய்்பட்டது ்்பகால் உணர சசய்யும் அல்லது மரணமும் 
நிகழககூடும். சில ்நகா�காளிகளுககு, Medtronic TAVR சச�ல்மு்ை மூலம் 
கி்்டககும் ்பலனக்ள வபி்ட அ்பகா�ஙகள் அதிகமகாக இருககும்.

அ்பகா�ஙகள்
ச்பரும்்பகாலகான மருத்துவ சச�ல்மு்ைகளில் அ்பகா�ஙகள் இருககும். Medtronic 
TAVR சச�ல்மு்ை�பில் ்நரககூடி� தீவபிரமகான அ்பகா�ஙகள் ்பபினவருமகாறு:
�	மரணம்
�	்பககவகாதம்
�	தீவபிர தமனிகள் ்சதம்
�	தீவபிர இரத்த ்சதம் - இரத்தம் சககாடுககப்ப்ட ்வண்டி� அளவபிறகு 
இரத்த ்சதம்

�	நிரநதர ்்ப்ஸ்மககருகககான அவசி�ம்

TAVR ந்்டமு்ை�பிலிருநது ஒரு ்பகாதகமகான நிகழவபிறககான வகாய்பபு உஙகள் 
அடிப்ப்்ட மருத்துவ நி் ல்மகள் உட்ப்ட ்பல ககாரணபிக்ளப ச்பகாறுத்தது.

சோததியமோ� அபோயஙகள் மற்றும் உஙகளுக்குப் ்போருநதக்கூடிய 
முடிவுகள் பற்றிய கூடுதல் தகெல்களுக்கு உஙகள் மருததுெர் 
ெழஙகும் TAVR யநோயோளி சிற்யறடறடப் போர்க்கவும்.

அயயோர்டிக் 
ெோல்வு உ்டலின 
(நு்ர�ரீல் தவபிர) 
இரத்த ஓட்டத்்தக 
கடடுப்படுத்துகிைது.

இயல்போ� 
ெோல்வு

போதிக்கப்படட 
ெோல்வு



நியூ இஙகிலகாநது ஜர்னல் ஆஃப சமடிசின இல் சவளி�பி்டப்படடுள்ள முதன்ம 
்பகுப்பகாய்்வ அடிப்ப்்ட�காகக சககாண்டு இஙகு Medtronic எ்வகாலட கு்ைநத அ்பகா� 
ஆய்வு தரவு இ்ணககப்படடுள்ளது. அத்னத் சதகா்டர்நது, ஒரு து்ண ்பகுப்பகாய்வு 
சசய்�ப்பட்டது, அதில் ஒ்ர கூட்டணபி�பில் கூடுதல் கண்ககாணபிபபு தரவு அ்டஙகும். 
இநதத் தரவுகள் ்ப�ன்பகாடடுகககான வழிமு்ைகளில் சுருககமகாகக கூைப்படடுள்ளது 
மறறும் இ்வ முதன்ம ்பகுப்பகாய்வபின கண்டு்பபிடிபபுக்ள ஆதரிககினைன.
அம்சஙகள் Medtronic CoreValve™ Evolut™ R, CoreValve™ Evolut™ PRO, மறறும் Evolut™ PRO+ systems 
டிரகான்ஸ்கதட்டர் இத� வகால்வு மகாறறு சிகிச்சககுப ச்பகாருத்தமகானதகாக இருத� 
அறு்வ சிகிச்ச நிபுணர் உட்ப்ட இத� குழுவபினரகால் தீர்மகானிககப்படும் கடு்ம�கான 
பூர்வகீ ககால்சிஃ்பபிக அ்�கார்டிக ்ஸச்ட்னகாசி்ஸ ககாரணமகாக அைிகுைிகளு்டன கூடி� 
இத� ்நகா�கால் ்பகாதிககப்பட்ட ்நகா�காளிகளுககு அ்�கார்டிக ்ஸச்ட்னகாசி்ின 
நிவகாரணத்திறககாக ்பரிநது்ரககப்படுகினைன.
Medtronic CoreValve Evolut R, CoreValve Evolut PRO, மறறும் Evolut PRO+ systems, ஒரு 
அறு்வசிகிச்ச ்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்டடிக அ்�கார்டிக வகால்வபின ்சதம் (்பகாதிககப்பட்ட, 
்்பகாதி� அளவு இல்லகாத அல்லது ஒருஙகி்ணநத) ககாரணமகாக, இத� திைபபு அறு்வ 
சிகிச்சககு அ்பகா�ம் அல்லது அதிக அளவு அ்பகா�ம் சககாண்்ட இத� ்நகா�காளிகளுககுப 
்ப�ன்படுத்த ஒரு இத� அறு்வ சிகிச்ச நிபுணர் உள்ளிட்ட ஒரு இத� குழுவபினரகால் 
தீர்மகானிககப்படடு ்பரிநது்ரககப்படுகினைன.(எ.ககா., எ்ஸ.டி.எ்ஸ ஆ்ப்ரடடிவ இைபபு 
மதிபச்பண் 8% அல்லது 30 நகாடகளில் இைபபுகககான% 15% ஆ்பத்து எனறு கணபித்துள்ளது).
முரணபோடுகள் CoreValve Evolut R, CoreValve Evolut PRO, மறறும் Evolut PRO+ systems, ஒரு 
ஆனடிசககா�காகு்லஷன/ஆனடி்பபி்ளடசலட ்பண்பு சககாண்்ட நிடடினகால் (்்டட்டகானி�ம் 
அல்லது நிககல்) எதிர்பபு ்பண்பு அல்லது ஆகடிவ ்பகாகடீரி�கா சதகாறறு ்நகாய்கள் அல்லது 
்பபிை தீவபிர சதகாறறுகள் சககாண்டுள்ள ்நகா�காளிகளுககுப ச்பகாருத்தமறைதகாக சுடடிக 
ககாட்டப்படடுள்ளன.
எசசரிக்றககள் CoreValve Evolut R, PRO, மறறும் PRO+ systems ஐப ச்பகாருத்துதல் Medtronic 
CoreValve Evolut R, PRO, மறறும் PRO+ ்ப�பிறசி ச்பறை மருத்துவர்களகால் மடடு்ம 
சசய்�ப்ப்ட ்வண்டும். அவசர அ்�கார்டிக வகால்வு அறு்வ சிகிச்ச உ்டனடி�காக 
சசய்�ககூடி� இ்டத்தில் மடடு்ம இநதச சச�ல்மு்ை சசய்�ப்ப்ட ்வண்டும். 
ச்டலிவரி ்கதட்டர் அ்மபபு மறறும்/அல்லது அதன ்பபிை ்பகாகஙகளின சச�ல்்பகாடடு 
கு்ை்பகாடு ்நகா�காளிகளுககுச சிககல்க்ள ஏற்படுத்தககூடும். டிரகான்ஸ்கதட்டர் 
அ்�கார்டிக வகால்வு (்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்டசி்ஸ) ்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸடீ்ின ககால்சிஃ்பபிக சி்தவபின 
ககாரணமகாக வபி்ரவகான சச�லிழபபு ்பபினவரு்பவர்களுககு ஏற்ப்டககூடும்: குழந்தகள், 
இளம் ்பருவத்தினர் அல்லது இ்ளஞர்கள்; மகாறைப்பட்ட ககால்சி�ம் வளர்சி்த மகாறை 
்நகா�காளிகள் (எ.ககா., நகாள்்பட்ட சிறுநீரக சச�லிழபபு அல்லது ்ைப்பர் ்தரகாய்டிசம்).
முன்்�சசரிக்றககள் ச்பகாது ்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்டசி்ுககு மருத்துவ ரீதி�காக 
நீடித்த ஆயுடககாலம் நிறுவப்ப்டவபில்்ல. ்நகா�காளி�பின கண்ககாணபிப்பபின ்்பகாது 
்த்வப்படும் ்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்ட்ி்ஸ சச�ல்திை்ன மதிப்பபிடுஙகள். CoreValve Evolut 
R, Evolut PRO, அல்லது Evolut PRO+ அ்மபபுகளின ்பகாதுககாபபு மறறும் சச�ல்திைன 
குழந்தகளில் மதிப்படீு சசய்�ப்ப்டவபில்்ல. அ்�கார்டிக வகால்வு மகாறறுவதறககான 
்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்டசி்ின ்பகாதுககாபபு மறறும் சச�ல்திைன ்பபினவரும் ்நகா�காளிகளில் 
மதிப்படீு சசய்�ப்ப்டவபில்்ல: வ்ர�றுககப்பட்ட்படி தீவபிரமகான அைிகுைிகளு்டன கூடி� 
அ்�கார்டிக ்ஸச்ட்னகாசி்ின தகுதி வரம்புக்ளப பூர்த்தி சசய்�காத ்நகா�காளிகள்: (1) 
அைிகுைிகளு்டன கூடி� தீவபிர உ�ர்-சகாய்வு அ்�கார்டிக ்ஸச்ட்னகாசி்ஸ - அ்�கார்டிக 
வகால்வு ்பகுதி ≤1.0 சச.மீ2 அல்லது அ்�கார்டிக வகால்வு ்பகுதி குைி�டீு ≤0.6 சச.மீ2/ 
மீ2 சரகாசரி அ்�கார்டிக வகால்வு சகாய்வு ≥40 மிமீ எசஜி, அல்லது உசச அ்�கார்டிக-
சஜட ்வகம் ≥4.0 மீ / வபி; (2) அைிகுைிகளு்டனகான கடு்ம�கான கு்ைநத ஓட்டம், 
கு்ைநத சகாய்வு அ்�கார்டிக ்ஸச்ட்னகாசி்ஸ - அ்�கார்டிக வகால்வு ்பகுதி ≤1.0 சச.
மீ.2 அல்லது அ்�கார்டிக வகால்வு ்பகுதி குைி�டீு ≤0.6 சச.மீ.2/மீ2 சரகாசரி அ்�கார்டிக 
வகால்வு சகாய்வு <40 மி.மீ. எச.ஜி, மறறும் உசச அ்�கார்டிக-சஜட ்வகம் <4.0 மீ 
/ வபி; கு்ைநத அறு்வ சிகிச்ச ஆ்பத்தில் உள்ள ்பபிைவபி ்்பகு்ஸ்பபிட வகால்வு 
்நகா�காளிகள் (ச்பரி்�கா்ப்ரடடிவ இைபபு ஆ்பத்து <3% என கணபிககப்படடுள்ளது); 
சிகிச்ச�ளிககப்ப்டகாத, மருத்துவ ரீதி�காக குைிப்பபி்டத்தகக க்ரகானரி தமனி ்நகாயு்டன 
மறுசீர்மபபு ்த்வப்படுகிைது; முன்்ப இருககும் பு்ரகா்ஸச்டடிக இத� வகால்வு, 
மிடரல் அல்லது நு்ர�ரீல் நி்ல�பில் ஒரு உறுதி�கான ஆதரவு கட்ட்மப்்பக 
சககாண்்டகால், முன்்ப இருககும் பு்ரகா்ஸச்டடிக இத� வகால்வு ்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்டசி்ின 
உள்்வபபு அல்லது சச�ல்்பகாட்்ட ்பகாதிககலகாம் அல்லது ்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்டசி்ின 
ச்பகாருத்துதல் முன்்ப இருககும் பு்ரகா்ஸச்டடிக இத� வகால்வபின சச�ல்்பகாட்்ட 
்பகாதிககும்; கல்லீரல் சச�லிழபபு ்நகா�காளிகள் (குழந்தகளுகககான-்பக வ்கப்பகாடு 
சி); கு்ைநத இத� துடிபபு சவளி�டீு, வகா்்கா்பபிரஷர் சகார்பு அல்லது இ�நதிர 
ைீ் மகா்்டனமிக ஆதரவு ஆகி�வறைகால் சவளிப்படுத்தப்படும் இருத� அதிர்சசியு்டன 
கூடி�வர்கள்; கர்ப்பபிணபி அல்லது தகாய்ப்பகால் சககாடுககும் ்நகா�காளிகள். CoreValve 
Evolut R, Evolut PRO, அல்லது Evolut PRO+்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்ட்ி்ின ்பகாதுககாபபு 
மறறும் சச�ல்திைன முன்்ப ்தகால்வபியுறறு இருககும் டிரகான்ஸ்கட்டர் 
்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்டசி்ில் ச்பகாருத்தப்படடுள்ளது. ஒரு சச�லிழநத அறு்வசிகிச்ச 
்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்டடிக வகால்வபில் (அறு்வசிகிச்ச அ்�கார்டிக வகால்வபில் [TAV-in-
SAV] டிரகான்ஸ்கட்டர் அ்�கார்டிக வகால்வு) ஒரு CoreValve Evolut R, Evolut PRO, அல்லது 
Evolut PRO+்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்ட்ி்்ப ச்பகாருத்துவது ்பபினவரும் நி்ல்மகளில் 
தவபிர்ககப்ப்ட ்வண்டும்: சச�லிழநத அறு்வசிகிச்ச ்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்டடிக 
வகால்வு ்பபினவருவனவற்ை அளிககிைது: ஒரு குைிப்பபி்டத்தகக இ்ண�கான 
்பரகாவகால்வுலர் கசிவு (பு்ரகா்ஸடீசி்ஸ மறறும் ்நடிவ ஆனுல்ஸ இ்்ட�பில்), 
்பகாதுககாப்பகாக சரி சசய்�ப்ப்டவபில்்ல, அல்லது கட்ட்மபபு ரீதி�காக சரி�காக 
இல்்ல (எ.ககா., கம்்பபி வடிவ சட்டக முைிவு); அ்�கார்டிக நி்ல�பில் ஒரு க்ரகானரி 
ஆ்ஸடி�த்்தத் தடுககககூடி� ்பகுதி�ளவு ்பபிரிககப்பட்ட இ்ழ; உற்பத்தி�காளர் 
ச்ப�ரி்டப்பட்ட உள் வபிட்டம் சககாண்்ட ்ஸச்டனட ்பபி்ரம் <17 மிமீ. அ்�கார்டிக 
வகால்வு மகாறறுவதறககான ்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்டசி்ின ்பகாதுககாபபு மறறும் சச�ல்திைன 
்பபினவருவனவற்ைக சககாண்்ட ்நகா�காளிகளில் மதிப்படீு சசய்�ப்ப்டவபில்்ல: 
லு்ககா்பனீி�கா என வ்ர�றுககப்பட்ட இரத்த டி்ஸகிரகாசி�காககள் (WBC <1,000 
சசல்கள்/மிமீ3) தி்ரகாம்்்பகா்சட்்டகா்பனீி�கா (்பபி்ளடசலட எண்ணபிக்க <50,000 
சசல்கள்/மிமீ3), இரத்தப்்பகாககு ்்ட�டிசி்ஸ அல்லது சககா�காகு்லகா்பதி, அல்லது 
்ைப்பர் சககா�காகுல்பபில் நி்லகளின வரலகாறு; ்பபிைவபி யூனிக்ஸ்பபிட வகால்வு; 
கலபபு அ்�கார்டிக வகால்வு ்நகாய் (அ்�கார்டிக ்ஸச்ட்னகாசி்ஸ மறறும் அ்�கார்டிக 
மறுசீர்மபபு முதன்ம�கான அ்�கார்டிக மறுசீர்மபபு \[3-4+]); மிதமகான முதல் 
கடு்ம�கான (3-4+) அல்லது கடு்ம�கான (4+) மிடரல் அல்லது கடு்ம�கான (4+) 
ட்ரகு்ஸ்பபிட சரர்கிரிட்்டஷன; ்ைப்பர்டிரகாஃ்பபிக தடுபபு ககார்டி்�காம்�கா்பதி; 
இனடரகாககார்டி�காக இரத்தக கடடி, தி்ரகாம்்ப்ஸ அல்லது தகாவரஙகளின புதி� அல்லது 
சிகிச்ச�ளிககப்ப்டகாத எக்ககா ககார்டி்�காகிரகாஃ்பபிக சகானறுகள்; ்நடிவ அ்�கார்டிக 
ஆனுல்ஸ அளவு <18 மிமீ அல்லது >30 மி.மீ.-ககு எ்வகாலட ஆர்/எ்வகாலட பு்ரகா+ 
்ககார் வகால்வபிறகு <18 மி.மீ. அல்லது அல்லது >26 மி.மீ. அது ஒவசவகாரு அடிப்ப்்ட 
கண்்டைியும் இ்மஜிஙகிறகு அல்லது அறு்வசிகிச்ச ்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்டடிக அ்�கார்டிக 
ஆனுல்ஸ அளவபிறகு <17 மி.மீ. அல்லது >3௦ மி.மீ.-இறகு ்ககார்வகால்வு எ்வகாலட ஆர்/
எ்வகாலட பு்ரகா+ மறறும் <17 மி.மீ. அல்லது >26 மி.மீ. இறகு எ்வகாலட பு்ரகா; மகா்டல் 
ENVEOR-US/ENVPRO-14-US/D-EVPROP2329US ஐப ்ப�ன்படுத்தும் ்்பகாது 18 Fr உ்ை அல்லது 
14 Fr சமமகான EnVeo InLine ™ உ்ைககு இ்டமளிகக இ�லகாது அல்லது மகாதிரி ENVEOR-
N-US/ENVPRO-16-US ஐப ்ப�ன்படுத்தும்்்பகாது 16 Fr ககுச சமமகான EnVeo InLine உ்ைககு 
இ்டமளிகக இ�லகாது அல்லது 22 Fr அைிமுகம் உ்ைககு இ்டமளிகக இ�லகாது அல்லது 
மகா்டல் D-EVPROP34US ஐப ்ப�ன்படுத்தும் ்்பகாது 18 Fr சமமகான Evolut PRO+ InLine உ்ைககு 
இ்டமளிகக முடி�காது; த்்டசசய்�ப்பட்ட இ்டது சவனடரிகுலர் சவளிசசசல்லும் ்பகா்த 
கணககீடு; வகால்சகால்வகா உ்டறகூைி�ல் ்சன்ஸ ்்பகாதுமகான க்ரகானரி து்ளப்்பத் 
தடுககும்; ஏறும் அ்�கார்டிக மகாறறு ்த்வப்படும் குைிப்பபி்டத்தகக அ்�கார்டிக; மிதமகான 
முதல் கடு்ம�கான மிடரல் ்ஸச்ட்னகாசி்ஸ வ்ர; இ்டது சவனடரிகுலர் சவளி்�றை 
்பபினனம் (LVEF) <20% உ்டன கடு்ம�கான சவனடரிகுலர் சச�லிழபபு; அைிகுைி க்ரகாடிட 
அல்லது முதுசகலும்பு தமனி ்நகாய்; மறறும் சவளிபபுை சகாய்வு்டன கடு்ம�கான 
அடித்தள சசப்டல் ்ைப்பர்டிரகா்பபி.

்ப�ன்படுத்துவதறகு முனபு குளு்டரகால்டி்ைடடுககு சவளிப்படுதல் ்தகால், கண்கள், 
மூககு மறறும் சதகாண்்்ட எரிசச்ல ஏற்படுத்தககூடும். ஏ்தனும் ஆவபி�காகும் 
ச்பகாருடகளுககுத் சதகா்டர்நது அல்லது நீடித்து சவளிப்படுவ்தத் தவபிர்ககவும். 
வடிகுழகா்�க கரடுமுர்டகாக ்க�காளுவதகால் ்சதம் ஏற்ப்டலகாம். ்்பக்கஜிஙகிலிருநது 
வடிகுழகா்� அகறறும்்்பகாது ஒனறு்டன ஒனறு ்மகாதுவது தடுககப்ப்ட ்வண்டும். 
்நகா�காளி�பின உ்டறகூைி�ல் ்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்ட்ி்ஸ அளவு ச்பகாருத்தமகானதகாக 
இருகக ்வண்டும். சகாதனஙகளின சரி�கான அள்வத் ்தர்நசதடுத்தல் மருத்துவரின 
ச்பகாறுப்பகாகும். கி்்டககககூடி� அளவுகளுககுக சககாடுககப்பட்ட ்ப�ன்பகாடடு 
வழிமு்ைக்ளப ்பகார்ககவும். அளவடீடு ்மடரிக்ில் ஒரு சகாதனத்்தப 
ச்பகாருத்துவதன ்தகால்வபி கீ்ழ ்படடி�லி்டப்பட்ட்வ ்்பகானை ்பகாதகமகான 
வபி்ளவுகளுககு வழிவகுககும். மகாதிரி ENVEOR-US/ ENVPRO-14-US/D-EVPROP2329US ஐப 
்ப�ன்படுத்தும் ்்பகாது ்நகா�காளிகள் இ்்டநி்ல அணுகல் சவசல் வபிட்டம் ≥5 மி.மீ. 
ஆக அல்லது மகாதிரி ENVEOR-N-US/ENVPRO-16-US ்ப�ன்படுத்தும் ்்பகாது ≥5.5 ஆக அல்லது 
மகாதிரி D-EVPROP34US ஐப ்ப�ன்படுத்தும் ்்பகாது ≥6 மிமீ ஆக அல்லது ்நகா�காளிகள் 
இரு அ்மபபுகளுககும் அடிப்ப்்ட தளத்திலிருநது 60 மிமீ ஏறும் அ்�கார்டிக (்நரடி 
அ்�கார்டிக) அணுகல் தளத்து்டன இருகக ்வண்டும். வலது து்ண கிளகாவபி�ன/
அசசு அணுகலுகககாக> 30° அல்லது ஃ்பபி்மகாரல் மறறும் இ்டது து்ண கிளகாவபி�ன/அசசு 
அணுகலுகககாக> 70° இன அ்�கார்டிக ்வர் ்ககாணல் (அ்�கார்டிக வகால்வு ஆனுல்ஸ 
்பரபபு மறறும் கி்்டமட்ட ்பரபபு/முதுசகலும்புகளுககு இ்்ட்��கான ்ககாணம்) 
்நகா�காளிகளுககுப ்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்டசி்ஸ ச்பகாருத்தப்படுவ்தத் தவபிர்கக ்வண்டும். 
சபகிளகாவபி�ன அணுகலுககுக, ககாபபுரி்ம சககாண்்ட இ்டது உடபுை ்பகால்சுரப்பபி தமனி 
(LIMA) ஒடடு ்நகா�காளிகள் அணுகல் சவசல் வபிட்டம் சககாண்்டதகாக இருகக ்வண்டும், 
அ்வ மகாதிரிகள் ENVPRO-14-US/ ENVEOR-L-US/D-EVPROP2329US ்ப�ன்படுத்தும் ்்பகாது ≥5.5 மி.
மீ. அல்லது ENVPRO-16-US மறறும் ENVEOR-N-US மகாதிரிக்ளப ்ப�ன்படுத்தும் ்்பகாது ≥6 
மிமீ அல்லது மகாதிரி D-EVPROP34US ஐப ்ப�ன்படுத்தும் ்்பகாது ≥6.5 மி.மீ. ஆக இருகக 
்வண்டும். ககாபபுரி்ம சககாண்்ட LIMA ஒடடு அல்லது ககாபபுரி்ம சககாண்்ட RIMA ஒடடு 
்நகா�காளிகளுககுச சபகிளகாவபி�ன/அசசு அணுகுமு்ை்�ப ்ப�ன்படுத்தும் ்்பகாது 
எசசரிக்கயு்டன ்ப�ன்படுத்தவும். ்நரடி அ்�கார்டிக அணுகலுகககாக, அணுகல் தளம் 
மறறும் டிரகாசஜக்டரி ககாபபுரி்ம சககாண்்ட RIMA அல்லது முன்்ப இருககும் ககாபபுரி்ம 
சககாண்்ட RIMA ஒடடு இல்லகாதது என்ப்த உறுதிப்படுத்தவும். டிரகான்ஸஃச்பமரல் 
அணுகலுகககாக, அ்�கார்டிக மல்டி்பபி்ளனர் வ்ளவு, அ்�கார்டிக வ்ளவபின 
கடு்ம�கான ்ககாணல், ஒரு ஏறும் அ்�கார்டிக அனரீிசிம் அல்லது அ்�கார்டிக மறறும் / 
அல்லது வகா்ஸகு்லசசரில் கடு்ம�கான ககால்சிஃ்பபி்கஷன ஆகி�வற்ைக சககாண்்ட 
்நகா�காளிகளுககு எசசரிக்கயு்டன ்ப�ன்படுத்தவும். இநதக ககாரணபிகளில் ≥ 2 இருநதகால், 
வகா்ஸகுலர் சிககல்க்ளத் தடுகக மகாறறு அணுகல் வழி்�க கவனத்தில் 
எடுத்துக சககாள்ளுஙகள். ்நகா�காளி இருதரபபு அ்�கார்டிக வகால்வு்டன வநதகால், 
்நகா�காளி�பின வ�து மறறும் ்நகா�காளிககுப ச்பகாருத்தமகான சிகிச்ச வபிருப்பத்்தத் 
தீர்மகானிககும்்்பகாது அ்�கார்டிக த்ல�டீடின ஏறுதலின அவசி�த்்த இத� நிபுணர் 
குழு கருத்தில் சககாள்ள ்வண்டும்.
்ப�ன்பகாடடின ்்பகாது சச�ல்மு்ைககுப ்பபிைகு, பு்ரகா்ஸச்டடிக வகால்வு சதகாறறு 
மறறும் எண்்்டகாககார்டிடி்ஸ ஆ்பத்தில் உள்ள ்நகா�காளிகளுககுத் ்த்வ�கான தகுநத 
ஆனடி்ப�காடிக முறககாபபு மருந்த வழஙகவும். சச�ல்மு்ைககுப ்பபிைகு, ஒரு 
மருத்துவர் / மருத்துவ முடிவுககு ஏற்ப ஆனடிசககா�காகு்லஷன மறறும்/அல்லது 
ஆனடி்பபி்ளடசலட சிகிச்ச்� நிர்வகிககவும். அதிகப்படி�கான மகாறு்பட்ட மீடி�கா 
சிறுநீரக சச�லிழப்்ப ஏற்படுத்தககூடும். சச�ல்மு்ைககு முன, ்நகா�காளி�பின 
கிரி்�டடினின அள்வ அளவபி்டவும். ந்்டமு்ை�பின ்்பகாது, மகாறு்பட்ட ஊ்டக 
்ப�ன்பகாட்்டக கண்ககாணபிககவும். ஃபளூ்ரகா்ஸ்ககாப்பபி�பின கீழ சச�ல்மு்ை்� 
்மறசககாள்ளவும். ஃபளூ்ரகா்ஸ்ககாப்பபிக ந்்டமு்ைகள் கதிர்வசீசினகால் ்சதம்்டயும் 
சரும அ்பகா�த்து்டன சதகா்டர்பு்்ட�்வ, அ்வ வலி நி்ைநததகாக, சி்த�ககூடி� 
மறறும் நீண்்ட ககாலம் சதகா்டரககூடி�தகாக இருககலகாம். ஒரு டிரகான்ஸ்கதட்டர் 
்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்டசி்ில் ச்பகாருத்தப்பட்ட CoreValve Evolut R, Evolut PRO, அல்லது Evolut 
PRO+்ப்�கா்பபி்ரகா்ஸச்டசி்ின ்பகாதுககாபபு மறறும் சச�ல்திைன நிரூ்பபிககப்ப்டவபில்்ல.
சோததியமோ� பக்க ெிறளவுகள் CoreValve Evolut R, CoreValve Evolut PRO, அல்லது 
Evolut PRO+ transcatheter aortic valve ஆகி�வற்ைப ச்பகாருத்துவ்தகாடு சதகா்டர்பு்்ட� 
அ்பகா�ஙகள் ்பபினவருவனவற்ை உள்ள்டககி�பிருககலகாம், ஆனகால் அ்வ மடடு்ம 
என வரம்்பபி்டப்பட்டது அல்ல. � மரணம் � மகார்்டபபு, இத�த் தடுபபு, இருத� அதிர்சசி 
அல்லது இத� ்டம்்்பகா்னட � க்ரகானரி இ்்டயூறு, அ்்டபபு அல்லது சவசல் ்பபிடிபபு 
(கடு்ம�கான க்ரகானரி அ்்டபபு உட்ப்ட) � இருத� ்சதம் (சி்தவு, து்ள ஏற்படுதல், 
திசு அரிபபு அல்லது சவசல்கள் ்பபிரிதல், ஏறும் அ்�கார்டிக அதிர்சசி, சவனடரிககிள், 
ம்�கார்ககார்டி�ம் அல்லது த்ல�டீு ்த்வப்படும் வகால்வுலர் கட்ட்மபபுகள் உட்ப்ட) 
� அடுத்து வரும் அறு்வ சிகிச்ச அல்லது டிரகான்ஸ்கட்டர் த்ல�டீு (எ.ககா., 
க்ரகானரி தமனி ்்ப்பகா்ஸ, இத� வகால்வு மகாறறுதல், வகால்வு வகீகம், ச்பர்கு்டனி�்ஸ 
க்ரகானரி த்ல�டீு [PCI], ்பலூன வகால்வு்லகா்பபிளகா்ஸடி) � எலும்பு முைிவு ககாரணமகாக 
பு்ரகா்ஸச்டடிக வகால்வு சச�லிழபபு (சரர்கிரிட்்டஷன அல்லது ்ஸச்ட்னகாசி்ஸ); 
வகால்வு சட்டக வ்ளவு (சுறறுககு சவளி்� உள்ள்மவு); வகால்வு சட்டகத்தின 
கு்ைவகான வபிரிவகாககம்; ககால்சிஃ்பபி்கஷன; ்பனன்ஸ; இதழகள் ்சதம், ்பழுது, 
வழீசசி அல்லது சச�லிழபபு, ்மகாசமகான வகால்வு ஒருஙகி்ணபபு; ்த�ல் ்பபிரிதல் 
அல்லது இ்்டயூறு; கசிவுகள்; அளவு கு்ைப்பகாடு (பு்ரகா்ஸச்ட்ி்ஸ-்நகா�காளிககுப 
ச்பகாருநதகாதது); தவைகான நி்ல (மிக அதிகமகாக அல்லது மிகக கு்ைவகாக) / தவைகான 
இ்டமகாறைம் � பு்ரகா்ஸச்டடிக வகால்வு இ்டம்ச்ப�ர்வு/எம்்்பகா்ல்சஷன � பு்ரகா்ஸச்டடிக 
வகால்வு எண்்்டகாககார்டிடி்ஸ � பு்ரகா்ஸச்டடிக வகால்வு தி்ரகாம்்்பகாசி்ஸ � ச்டலிவரி 
வடிகுழகாய் அ்மபபு சச�லிழபபு வபி்ளவகாக அ்�கார்டிக வகால்வபிறககான கூடுதல் 
மீள்்பகார்்வ மறறும் நீண்்டககால ந்்டமு்ை ்நரம் ்த்வப்படுகிைது � ச்டலிவரி 
வடிகுழகாய் அ்மபபு கூறு இ்டம்ச்ப�ர்வு/எம்்்பகா்ல்சஷன � ்பககவகாதம் (இ்ஸகிமிக 
அல்லது ரத்தககசிவு), நி்ல�றை இ்ஸகிமிக தகாககுதல் (TIA) அல்லது ்பபிை நரம்்பபி�ல் 
கு்ைப்பகாடுகள் � தனிப்பட்ட உறுபபு (எ.ககா., இருத�, சுவகாச, சிறுநீரகம் [கடு்ம�கான 
சிறுநீரக சச�லிழபபு உட்ப்ட]) அல்லது ்பல உறுபபு சச�லிழபபு அல்லது ்தகால்வபி 
� இரத்த ஏறறுதல் ்த்வப்ப்டக கூடி� ச்பரி� அல்லது சிைி� இரத்தப்்பகாககு 
(உ�பிருககு ஆ்பத்தகானது அல்லது இரத்தப்்பகாக்க மு்டககுவது உட்ப்ட) �வகா்ஸகுலர் 
அணுகல் சதகா்டர்்பகான சிககல்கள் (எ.ககா., ்பபிரித்தல், து்ளத்தல், வலி, இரத்தப்்பகாககு, 
ைமீகா்்டகாமகா, சூ்்டகானூரி்ஸம், மீளமுடி�காத நரம்பு ககா�ம், கம்்பகார்டசமனட சிண்ட்ரகாம், 
தமனி சகார்நத ஃ்பபி்ஸதுலகா அல்லது ்ஸச்ட்னகாசி்ஸ) � மிடரல் வகால்வு மறுசீர்மபபு 
அல்லது ககா�ம் � ஓட்ட அ்மபபு இ்்டயூறுகள் (எ.ககா., அடரி்�காசவனடரிகுலர் 
்நகாட ்பபிளகாக, இ்டது ்பண்டில்-்பபிரகாஞ்ச சதகாகுதி, அசி்ஸ்்டகால்), இதறகு நிரநதர ்்ப்ஸ 
்மககர் ்த்வப்ப்டலகாம் � சதகாறறு (சசபடிசீமி�கா உட்ப்ட) � உ�ர் இரத்த அழுத்தம் 
அல்லது கு்ைநத இரத்த அழுத்தம் � ைீ் மகாலிசி்ஸ � ்மல்புை இ்ஸசகமி�கா � கு்டல் 
இ்ஸசகமி�கா � அசகாதகாரண ஆய்வக மதி்ப்படீுகள் (எலகட்ரகா்லட ஏறைத்தகாழவு உட்ப்ட) 
� ஆண்டி்பபி்ளடசலட ஏசஜனடகள், ககானடரகா்ஸட மீடி�ம் அல்லது ம�கக மருநதுககு 
ஒவவகா்ம �ஃப்ளகா்ரகா்ஸ்ககா்பபி மறறும் ஆஞ்சி்�காகிரகாஃ்பபி மூலம் கதிர்வசீசிறகு 
சவளிப்படுதல் � நிரநதர இ�லகா்ம.
அைிகுைிகள், எசசரிக்ககள், முனசனசசரிக்ககள் மறறும் சகாத்தி�மகான ்பகாதகமகான 
நிகழவுகள் ்பறைி� கூடுதல் தகவலுககு CoreValve Evolut R, CoreValve Evolut PRO, மறறும் 
Evolut PRO+ ்ப�ன்பகாடடுகககான வழிமு்ைக்ளப ்பகார்ககவும்.
எசசரிக்றக: ஃச்ப்டரல் சட்டம் (அசமரிகககா) இநதச சகாதனஙகளின வபிற்ப்ன 
அல்லது வகாஙகுதல் ஒரு மருத்துவரகால் மடடு்ம ்மறசககாள்ளப்ப்ட ்வண்டும் எனறு 
கடடுப்படுத்துகிைது.
Evolut™ R சகாதனத்தின வர்த்தக ச்ப�ர் Medtronic CoreValve ஆகும்™ Evolut™ R சி்ஸ்டத்தின 
வர்த்தக ச்ப�ர் Evolut ஆகும்™ PRO சகாதனம் Medtronic CoreValve ஆகும்™ Evolut™ PRO 
சி்ஸ்டத்தின வர்த்தக ச்ப�ர் Evolut™ PRO+ வர்த்தக ச்ப�ர் Medtronic Evolut™ PRO+ அ்மபபு 
ஆகும்.

710 Medtronic ்பகார்க்வ
மினி�்பகாலி்ஸ, எம்.என. 55432-5604
அசமரிகககா
சதகா்ல்்பசி:  (763) 514-4000
சதகா்லநகல்: (763) 514-4879
இலவச- சதகா்ல்்பசி எண்  (800) 328-2518

ற்ப்ற்ன்
கோர்டியயோ ெோஸகு்ர் ்டக்�ிக்கல் சப்யபோர்ட
சதகா்ல்்பசி:  (877) 526-7890
சதகா்ல்்பசி:  (763) 526-7890
சதகா்லநகல்: (763) 526-7888
rs.cstechsupport@medtronic.com
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