
*Po 3 miesiącach standardowego leczenia. 
Pełne informacje, patrz Instrukcja użytkowania.1 

Informacje dla pacjenta
Jedyna mechaniczna zastawka 
aortalna zatwierdzona przez FDA 
do stosowania znacznie mniejszej 
antykoagulacji*
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Wspólna decyzja: dobór rodzaju zastawki serca, 
która ma otrzymać pacjent, jest wspólną decyzją 
pacjenta i fachowego personelu medycznego. 
Należy wziąć przy tym pod uwagę ogólny stan 
pacjenta i jego preferencje.

<50 lat

*Po 3 miesiącach standardowego leczenia.1 
^ Chyba że leczenie przeciwzakrzepowe jest niepożądane, nie może być monitorowane lub jest 
przeciwwskazane.

Dla pacjentów w wieku poniżej 70 lat, 
wymagających wymiany zastawki aortalnej 
serca, na następnych dwóch stronach 
przedstawiono podsumowanie Wytycznych 
American Heart Association 2017 , aby 
pomóc w dokonaniu świadomego wyboru.2

Dla pacjentów w wieku poniżej 50 lat:
zastawka mechaniczna – jest to 
preferowany wybór dla pacjentów 
w wieku poniżej 50 lat.

    zastawka aortalna On-X – jest 
to jedyna zastawka mechaniczna 
zatwierdzona przez FDA* do 
stosowania znacznie mniejszej 
antykoagulacji*, z dodatkową 
korzyścią w postaci mniejszego 
o >60% ryzyka krwawienia 
w porównaniu ze standardowym 
leczeniem przeciwzakrzepowym 
wymaganym w przypadku wszystkich 
pozostałych mechanicznych 
zastawek aortalnych.1,2

zastawka bioprotetyczna (tkankowa) 
– jest zalecana dla pacjentów 
w każdym wieku, u których leczenie 
przeciwzakrzepowe nie jest wskazane, 
nie może być prawidłowo prowadzone 
lub nie jest pożądane.
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50-70 lat

Przezcewnikowa wymiana zastawki 
aortalnej (TAVR) – „zastawka 
w zastawkę” (VIV): jest to zabieg 
wymiany zastawki aortalnej, w którym 
nowa zastawka tkankowa jest 
umieszczana wewnątrz uszkodzonej 
zastawki tkankowej.

Uwaga: TAVR VIV nie jest 
ani leczeniem sprawdzonym 
długoterminowo, ani uzasadnioną 
opcją dla większości pacjentów 
z zastawką tkankową ze względu na 
rozmiar istniejącej zastawki2, która 
jest za mała, a w rezultacie ogranicza 
przepływ krwi.3,4

Inne czynniki

Dla pacjentów w wieku 50-70 lat:
Zastawka mechaniczna^ lub 
bioprotetyczna (tkankowa) – każdy 
z tych dwóch wyborów jest uzasadniony.

 
HeartValveChoice.com
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Zastawki mechaniczne w porównaniu 
z bioprotetycznymi (tkankowymi) 

Decyzja pacjenta dotycząca wymiany zastawki serca 
obejmuje podjęcie decyzji o otrzymaniu zastawki 
mechanicznej lub tkankowej, co może obejmować 
rozważania przedstawione poniżej.2

Ryzyko ponownej operacji:
•  zastawki mechaniczne prawdopodobnie wytrzymają 

do końca życia pacjenta, bez konieczności kolejnej 
operacji zastawki ze względu na jej zużycie.2,5

•  zastawki tkankowe mają tendencję 
do zużycia (ryc. 1) i mogą wymagać 
wymiany już po 5 latach, zwłaszcza 
u pacjentów w wieku poniżej 
65 lat.5,6

Ryzyko krwawienia: 
•  zastawki tkankowe zazwyczaj nie wymagają 

długotrwałego leczenia przeciwzakrzepowego.2 

Jednak nawet jedna trzecia pacjentów z zastawką 
tkankową wymaga leczenia przeciwzakrzepowego 
z powodu innych chorób serca lub naczyń 
(np. migotania przedsionków i zakrzepicy żył 
głębokich).7

•  zastawki mechaniczne wymagają leczenia 
przeciwzakrzepowego.

  Zastawka aortalna On-X – jest to jedyna 
zastawka mechaniczna zatwierdzona przez FDA* 
do stosowania znacznie mniejszej antykoagulacji*, 
z dodatkową korzyścią w postaci mniejszego 
o >60% ryzyka krwawienia w porównaniu 
ze standardowym leczeniem przeciwzakrzepowym 
wymaganym w przypadku wszystkich pozostałych 
mechanicznych zastawek aortalnych.1,2

*Po 3 miesiącach standardowego leczenia.1

Ryc. 1.  Zdjęcie zużytej, 
zwapniałej zastawki 
tkankowej.
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Zastawka mechaniczna w porównaniu 
z tkankową: trwałość zastawki, 

antykoagulacja i przeżycie

Zastawka 
mechaniczna

Zastawka 
tkankowa Podsumowanie

Trwałość 
zastawki5,6

Wszyst-
kie grupy 
wiekowe: 

prawdopo-
dobieństwo 
utrzymania 
do końca 

życia.

Pacjenci 
w wieku 

≤65 lat: nie-
wydolność 
zastawki już 
po 5 latach‡

Zastawki 
mechaniczne 
prawdopodobnie 
wytrzymają do końca 
życia, a zastawki 
tkankowe zużywają 
się, zwłaszcza 
u pacjentów 
w wieku ≤65 lat. 

Leczenie prze-
ciwzakrzepowe2,7,†

Codzienne, 
trwające całe 
życie leczenie 
przeciwza-
krzepowe

Krótkotrwa-
łe leczenie 
przeciwza-
krzepowe 

(3-6 miesięcy) 
z możliwością 
codziennego, 

trwającego 
całe życie 

leczenia z po-
wodu innych 

chorób  

Zastawki mecha-
niczne wymagają 
leczenia prze-
ciwzakrzepowego. 
Do 1/3 zastawek 
tkankowych może 
wymagać leczenia 
przeciwzakrzepo-
wego. Zastawka 
aortalna On-X jest 
jedyną zastawką 
mechaniczną za-
twierdzoną przez 
FDA do stoso-
wania znacznie 
mniejszej anty-
koagulacji.*

Przeżycie8

Z jednego z badań przeprowadzonych przez 
Glaser i wsp. wynika, że przeżycie długoterminowe 
było znacznie lepsze u pacjentów w wieku 
50-69 lat, u których przeprowadzono pierwotną, 
izolowaną wymianę zastawki aortalnej na zastawkę 
mechaniczną niż w przypadku wymiany na zastawkę 
tkankową.

*Po 3 miesiącach standardowego leczenia.1

‡  Średni czas do niewydolności zastawki wynosi 14,5 roku przy odchyleniu standardowym 
4,4 roku.6

†  Aspiryna jest zalecana w przypadku zastawek mechanicznych i jest uznawana za uzasadnioną 
w przypadku zastawek tkankowych. 
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Michael, 56 lat
Starszy asystent kliniczny lekarza, 
Klinika Mayo 
Profesjonalny gracz w bowling
Wszczepiona zastawka aortalna On-X

„Mając 56 lat, zdecydowałem się na [zastawkę] 
mechaniczną [On-X], ponieważ nie chciałem 
kolejnej operacji...”, co nie jest niczym niezwykłym 
w przypadku zastawki tkankowej u młodszych 
pacjentów. Oprócz bycia starszym asystentem 
lekarza Michael jest również profesjonalnym 
graczem w bowling i pozostaje aktywny.

Fred Hoiberg, 43 lata
Główny trener: Chicago Bulls
Wszczepiona zastawka aortalna On-X

„Mam teraz zastawkę aortalną On-X i nie martwię 
się, że będę potrzebować ponownej operacji, 
ponieważ zastawki mechaniczne zazwyczaj wytrzy-
mują do końca życia.
Przyjmowanie leków rozrzedzających krew przy 
mojej zastawce On-X nie jest wielkim problemem 
i nie spowalnia mnie to.” 

Historie pacjentów On-X

Uwaga: Rezultaty mogą być różne w zależności od pacjenta. 
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Virginia, 65 lat
Autorka
Wszczepiona zastawka aortalna On-X

„Gdy uzyskane informacje o zastawce 
On-X były satysfakcjonujące, powiedziałam 
chirurgowi, że to musi być zastawka On-X 
albo nie będę miała operacji. Jestem bardzo 
zadowolona, że nie dostałam zastawki 
tkankowej. Po przejściu tak rozległej operacji 
nie chciałabym przechodzić tego jeszcze raz.”

„[...] Równowaga między trwałością 
zastawki a ryzykiem wystąpienia krwawienia 

i zdarzeń zakrzepowo-zatorowych 
przemawia na korzyść doboru zastawki 

mechanicznej u pacjentów w wieku <50 lat 
[...]” Mechaniczna zastawka aortalna jest 

uzasadniona u pacjentów w wieku ≤70 lat.

Wytyczne American Heart Association 20172

Historie pacjentów On-X
(ciąg dalszy)

Uwaga: Rezultaty mogą być różne w zależności od pacjenta.  



Możliwe zdarzenia niepożądane: Do zdarzeń niepożądanych potencjalnie związanych z użyciem protez 
zastawek serca należą między innymi (w kolejności alfabetycznej): dusznica bolesna, zaburzenia rytmu serca, 
zapalenie wsierdzia, niewydolność serca, hemoliza, niedokrwistość hemolityczna, krwotok, zawał mięśnia 
sercowego, usidlenie płatka protezy (wklinowanie), niestrukturalna dysfunkcja protezy, łuszczka protezy, przeciek 
okołozastawkowy, niedomykalność protezy, strukturalna dysfunkcja protezy, skrzeplina na protezie, udar mózgu 
i zaburzenia zakrzepowo-zatorowe. Powikłania te mogą potencjalnie prowadzić do: konieczności ponownego 
wykonania operacji, eksplantacji, trwałej niepełnosprawności lub zgonu.
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własnych. 5. van Geldorp M et al., J Thorac Cardiovasc Surg. 2009;137:881-6. 6. Wang M et al., Ann Thorac Surg 
2017;104:1080-87. 7. Briffa N and Chambers J Circulation. 2017;135:1101-3. 8. Glaser N et al., Euro Heart J. 
2016;37:2658-67.

Fred Hoiberg jest opłacanym konsultantem firmy CryoLife.

On-X Life Technologies, Inc.
1300 East Anderson Lane, Bldg. B
Austin, Texas 78752 USA
Tel.: +1 (512) 339-8000
Faks: +1 (512) 339-3636
E-mail: onx@onxlti.com

CryoLife, Inc.
1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144 USA
Tel.: +1 888-427-9654
Faks: +1 770-590-3753
E-mail: CUSTSVC@cryolife.com

On-X Life Technologies, Inc. jest firmą zależną należącą w całości do 
firmy CryoLife, Inc. Protezy zastawek serca On-X są produkowane 
przez On-X Life Technologies, Inc. CryoLife, konstrukcja płatków 
śniegu, Life Restoring Technologies i On-X są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi będącymi własnością firmy CryoLife, Inc. lub jej firm 
zależnych. Wszystko pozostałe zastrzeżone znaki towarowe są 
własnością odpowiednich właścicieli znaków. © 2017 CryoLife, Inc. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.  

Zapytaj lekarza, czy zastawka aortalna 
On-X jest odpowiednia dla Ciebie. 
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