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Abstrakt 
 

 

Introduktion: Efter angiografiska ingrepp ska kärlet förslutas och det kan göras på olika sätt. 

Det finns olika förslutningsmetoder såsom att komprimera manuellt eller lägga in en 

Angioseal. Syfte: Syftet med studien var att studera skillnader mellan två vaskulära 

förslutningsmetoder, Angioseal och manuell kompression. Metod: Denna studie innehåller 11 

vetenskapliga artiklar som vi hittat genom sökningar i vetenskapliga databaser. Resultat: Vårt 

resultat visade att det inte fanns några stora skillnader när det gällde komplikationer mellan 

Angioseal och manuell kompression. Konklusion: Slutsatsen var att ingen av studierna 

visade att patienterna hade några stora komplikationer med förslutningssystemet Angioseal, 

däremot tyckte patienterna att det var betydligt mer ansträngande med manuell kompression, 

eftersom patienterna upplevde mer smärta och att det var jobbigt att ligga stilla så länge. 

Patienterna fick ont i kroppen, främst i ryggen. Med Angioseal behövde inte patienterna 

observeras lika länge som med manuell kompression och kunde då åka hem betydligt 

snabbare.  

 

 

 

Nyckelord: Angiografi, kärlförslutning, vaskulära förslutningsmetoder 
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Abstract 

 

 

Introduction: After an angiographic intervention, the vessels should be sealed and that can be 

done in different ways. There are different sealing methods such as compressing manually, or 

using an Angioseal.  

Aim: The aim of this literature review was to study the differences between two vascular 

sealing methods - Angioseal and manual compression. Methods: In this literature review 

there are 11 scientific articles included, that we have found, read and analyzed. 

 Results: The results showed that there were no significant differences in terms of 

complications between Angioseal and manual compression. 

 Conclusion: The conclusion of the literature review was that none of the studies showed that 

the patients had any major complications, with the closure system Angioseal. The patients 

experienced more difficulties with manual compression. As the patients felt more pain with 

manual compression they had difficulties to lie still for a long time. The patients experienced 

pain especially in the spine. With Angioseal instead of manual compression, the patients did 

not need to be observed for a longer time compared with manual compression, and could 

return home earlier.  
 

 

 

 

 

 

Key words: Angiography, vessel closure, vascular closure device 
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Interventionell radiografi innebär att ett medicinskt ingrepp utförs, samtidigt som 

röntgendiagnostik används med hjälp av genomlysning. Genomlysning är en 

röntgenundersökning som visar undersökningen i rörligt förlopp på en bildförstärkare 

(Isaksson, 2011, s. 260). Vanliga angiografiundersökningar, där ett samtidigt ingrepp görs, är 

till exempel perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan tranluminal coronar 

angioplastik (PTCA). Vid dessa undersökningar utförs en ballongdilatation eller ett 

stentinlägg på grund av stenos eller ocklusion (Nyman, 2008, s. 693). 

PTA utförs på patienter som har förträngningar såsom stenos eller ocklusion i artärerna som 

leder ner i benen. Ocklusion eller stenos beror på ateroskleros som är en förhårdnad inuti 

artären. Det börjar som en mjuk inlagring och utvecklas till ett hårt förkalkat plack som växer 

med tiden och kan täppa igen artären. På grund av detta blir det problem för blodet att passera 

fritt. Patienten får symptom som ischemi (otillräcklig blodförsörjning), som ger både vilo- och 

ansträngnings värk i benen. Det kan leda till bensår och hudförändringar (Järhult & 

Offenbartl, 2006, s. 424). Riskfaktorer kan vara högt blodtryck, diabetes, blodfettrubbningar, 

fysisk inaktivitet och övervikt. Den allra största riskfaktorn är rökning, som påverkar 

aterosklerosutvecklingen på flera olika sätt (Hedner, 2010, s. 28). PTA utförs på en 

röntgenavdelning på ett speciellt undersökningsrum (angiografilabb, hydrolabb eller på en 

operationsavdelning), under sterila förhållanden. Under PTA- undersökningen kartläggs 

artärerna och vid samma tillfälle kan ballongdilatation eller inläggning av stent göras. 

(Nyman, 2008, s.693-697).  

När radiologen utför en angiografiundersökning, har patienten oftast premedicinerats (fått 

lugnande läkemedel). Radiologen bedövar insticksstället, vilket oftast sker i ljumsken, med 

lokalanestesi. Därefter punkteras artären med en kanyl och en ledare förs in och kanylen tas 

bort. Över ledaren förs en kateter på och vidare in i femoralisartären (denna metod kallas 

Seldingertekniken). Radiologen använder sig av genomlysning för att veta att de nått fram till 

hindret, som kan vara en förträngning i artären och då utvidgar radiologen artären genom att 

göra en ballongdilatation, eller sätta in en stent (ett nät som är cylinderformat som vidgar 

artären), så blodflödet skall kunna flöda fritt (Nyman, 2008, s. 694).  

Efter det angiografiska ingreppet ska kärlets insticksställe på patienten förslutas och det kan 

göras på olika sätt. Det finns olika förslutningsmetoder som till exempel att komprimera 

manuellt eller lägga in en Angioseal. Det traditionella sättet förr var att komprimera manuellt. 
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Radiologen eller röntgensjuksköterskan trycker direkt över den punkterade artären med sin 

hand. Det hade en del nackdelar, bland annat är det väldigt obekvämt för patienten och 

patienten får ligga till sängs under många timmar för observation, för att se att det inte blir 

några komplikationer, som till exempel blödningar efter ingreppet (Lönn & Frevent, 2008, s. 

706). Dessutom är det jobbigt och tidskrävande för personalen (Kalapatapu, Ali, Masroor, 

Moursi & Eidt, 2006). 

Nu finns det andra alternativ än att komprimera för hand med exempelvis 

förslutningssystemet Angioseal. Det är en teknik som innehåller ett platt absorberande ankare 

och en absorberbar kollagenplugg, som fungerar så att kollagenpluggen försluter det 

punkterade kärlet genom att kärlöppningen täpps till och patienten behöver inte ligga till 

sängs mer än 1,5 -2,5 timmar. Med denna metod minskas tiden för hemostas och patienten får 

åka hem betydligt snabbare från sjukhuset (Schwartz et alt. 2010). 

Radiografi innebär att med lämplig teknik undersöka organ eller kartlägga anatomin hos en 

patient.  Det kan vara allt från traditionell röntgen bildtagning till mer avancerade 

undersökningar där både genomlysningsteknik och kontrast används (Linden & Öberg, 2006, 

s. 286-287). 

I dagens läge innefattar radiografin både morfologi och funktion. Förutom diagnostik ingår 

även interventioner (behandlingar) där röntgensjuksköterskan tillsammans med en 

röntgenläkare utför olika interventioner som till exempel angiografiundersökningar (Aspelin 

& Pettersson, 2008, s.11). 

Radiografi är röntgensjuksköterskans huvudområde som innebär att medicin, strålningsfysik, 

bild- och funktionsmedicin och omvårdnad ingår i ett tvärvetenskapligt kunskapsområde. 

Dessa fyra områden måste röntgensjuksköterskan ta hänsyn till i sitt möte med patienter för 

att ge en så säker och optimal undersökning/behandling som möjligt (Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor, 2011). 

Till exempel måste röntgensjuksköterskorna vara vaksamma när de vårdar dessa patienter 

med vaskulär förslutningsanordning, speciellt om patienten fått trombocythämmande 

läkemedel, eftersom dessa motverkar blodproppar och ger en ökad blödningsrisk (Vasko, 

2013, s. 91). 

Enligt kompetensbeskrivningen för röntgensjuksköterskor skall röntgensjuksköterskan utföra 

behandlingar och undersökningar, medverka i förbättringsarbetet vad gäller kvalitet och 



5 

 

patientsäkerhet, dessutom vid undersökningar och behandlingar följa patientens medicinska 

tillstånd både före, under och efter själva utförandet. Röntgensjuksköterskan skall även följa 

upp resultat och utvärdera dessa (Andersson & Örnberg, 2011). Därför tycker vi att denna 

litteraturgranskning känns väldigt viktig ur vårt perspektiv som röntgensjuksköterska, att vi 

även får ta del av efterföljande komplikationer och hur patienten upplever de olika 

förslutningsmetoderna. Enligt Mälberg (2009) visade det sig att Angioseal var en av de mest 

använda förslutningsmetoderna i Sverige vid femorala interventioner. Resultatet har Mälberg 

fått genom att han skickat ut enkäter angående förslutningsmetoder till 30 olika sjukhus i 

Sverige. Dock förklaras inte varför denna metod föredras framför andra metoder. 

 Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra Angioseal förslutningsanordning med 

manuell kompression. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar: 

 

 Vilka effekter och risker har förslutningsanordningen Angioseal i jämförelse med 

manuell kompression? 

 Hur upplever patienten de två olika förslutningsanordningarna och dess 

komplikationer? 
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Metod 

Denna C- uppsats gör vi som en systematisk litteraturstudie. Utifrån vårt problemområde ska 

vi jämföra vetenskapliga artiklar som sedan ska sammanställas (Segesten, 2012, s. 100). 

Vi använde oss av ett tillvägagångssätt som är beskrivet i en rapport av SBU enligt Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, s.57, (2011). Nedan är de sex av sju steg som vi ska följa, under denna 

process: 

 Förklara problemet 

 Formulera de olika studiernas inklusions- och exklusionskriterier 

 Göra en plan över litteratursökningen 

 Genomföra litteratursökningen och samla in de studier som är relevanta för vår 

frågeställning 

 Tolka de olika artiklarna och granska de individuella studierna 

 Sammanställa alla artiklarna och dess vetenskapliga bevis 

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var artiklar från åren 2003- 2013, studier som 

omfattar människor, studier som innefattade förslutningsmetoder Angioseal och att 

komprimera manuellt, samt att artiklarna var på engelska. 

Litteratursökning 

Vi började med att göra en pilotsökning i olika databaser för att undersöka om det fanns något 

underlag för våra frågeställningar. Eftersom det inte fanns någon MeSH term inom vårt 

område, så gjordes sökningen med hjälp av ord från ämnesordslista i databasen (William et al 

2011, s. 69 -70). Vi gjorde en fritextsökning, som då ökar sensitiviteten i sökningen och 

eftersom vi använde oss av sammansatta ord i sökningen fick vi sätta citattecken för att få 

sökorden i rätt följd (Willman et al 2011, s.75). Sökningen gjordes i PubMed och Cinahl.  

PubMed är en bred databas som omfattar huvudsakligen vetenskapliga tidsskriftsartiklar inom 

medicin, omvårdnad och odontologi, Cinahl är en databas med vetenskapliga 

tidsskriftsartiklar, doktorsavhandlingar, monografer och konferensabstrakt innehållande 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & Wengström 2013, s. 75). Vi har 

använt sökorden ”Angiography” AND ”vessel closure” OR ”vascular closure devices” med 

filtren från de senaste 10 åren Human, English och Abstract available. Första sökningen i 

PubMed fick vi först 56 träffar och sedan sökte vi med ytterligare ett sökord som var 

Angioseal. Då fick vi 96 träffar i PubMed och i Cinahl fick vi först 42 träffar sedan 49 träffar 
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(se bilaga 1).  Vi fick också tips om vetenskapliga artiklar genom att läsa referenslistan i de 

sökta artiklarna, dessa finns även med i kvalitetsgranskningen (Willman et al., 2011, s. 78). 

Kvalitetsgranskning 

De studier som vi funnit har vi utifrån Willman et al. (2011, s. 115) graderat enligt en 

vetenskaplig gradering för att se artiklarnas vetenskapliga underlag (se tabell 1). 

Gradering av vetenskapligt underlag (Willman et al., 2011 s.115) 

 

Grad 1 

Starkt vetenskapligt 

underlag 

Grad 2 

Måttligt vetenskapligt 

underlag 

 

Grad 3 

Begränsat vetenskapligt 

underlag 

Grad 4 

Otillräckligt 

vetenskapligt underlag 

Minst två studier med 

högt bevisvärde, eller en 

systematisk Review/ 

metaanalys med högt 

bevisvärde 

En studie med högt 

bevisvärde och minst två 

studier med måttligt 

bevisvärde 

En studie med högt 

bevisvärde eller minst två 

studier med måttligt 

bevisvärde 

En studie med måttligt 

bevisvärde och/ eller 

studier med lågt 

bevisvärde 

Kvalitetsgraderingstabell 2 av funna artiklar (Willman et al., 2011, s.94). 

Frågeställning 1. Författare Kvalitet Gradering av 

vetenskapligt 

underlag 

Vad är riskerna och 

effekten mellan 

Angioseal kontra manuell 

kompression? 

Stegemann et al., (2011) Tyskland 

 

Chung et al., (2011) Korea 

 

Lupi et al., (2011) Italien 

 

Yee et al., (2004) USA 

 

Chlan et al., (2005) USA 

 

Brueck et al., (2010)Tyskland 

 

Benson et al., (2005) Kalamanzoo 

 

Hvelplund et al., (2011) Danmark 

Medel 

 

Medel 

 

Hög 

 

Medel 

 

Medel 

 

Medel 

 

Hög 

 

Hög 

Grad 2 

 

Grad 2 

 

Grad 1 

 

Grad 1 

 

Grad 2 

 

Grad 2 

 

Grad 1 

 

Grad 1 

 

Fortsättning kvalitetsgraderingstabell 2 av funna artiklar (Willman et al., 2011, s.94). 

Frågeställning 2. Författare Kvalitet Gradering av 

vetenskapligt 

underlag 

Hur upplever patienten 

Angioseal kontra manuell 

kompression? 

 

 

 

 

 

Hvelplund et al., (2011)Danmark 

 

Veasey et al., (2008) Storbritannien 

 

Juergens et al., (2004) Australien 

 

Behan et al., (2007) England 

 

Chlan et al., (2005) USA 

Hög 

 

Hög 

 

Hög 

 

Hög  

 

Medel 

Grad 1 

 

Grad 1 

 

Grad 1 

 

Grad 1 

 

Grad 2 
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För att få en överblick över artiklarna, har vi sammanställt artiklarna (se tabell 3) enligt 

Willman et al., (2011, s. 94)  

 

Författare, År  

Land, Titel 

Syfte    
 

  Design         Deltagare              Resultat, 

kvalitetskommentar 

Veasey et al.,(2008) 

Storbritannien 

 

 

A randomized 

controlled trial 

comparing and 

Angioseal vascular 

closure devices in a 

district general hospital 

the Scoast study. 

Två olika kärlförslutnings-

system jämförs. Angioseal 

och Starclose. Blåmärken 

observerades. 

 

Prospektiv 

randomiserad 

studie (RCT) 

401 patienter 

deltog i 

studien 

Det fanns ingen skillnad på 

blåmärken i någon av 

grupperna efter 30 respektive, 

60 minuter.  Efter en vecka, 

fanns det betydligt mer 

blåmärken i Angioseal 

gruppen än den i StarClose 

gruppen. Smärt upplevelser 

var desamma. 

Komplikationerna skilde sig 

inte mellan grupperna. 

Högt bevisvärde. 

Har endast tagit ut resultatet gällande Angioseal, se resultatet 

 

Författare, År  

Land, Titel 

Syfte     Metod/  

Design         

Deltagare/ 

Bortfall                
Resultat, 

kvalitetskommentar 

Benson et al., (2005)  

USA 

Determining best 

practice: comparison of 

three methods of  

removal sheath  

removal after cardiac 

interventional 

procedures 

Testa så att det inte finns 

någon skillnad mellan tre 

olika förslutningsmetoder. 

Manuell kompression, 

mekaniskt 

förslutningssystem med 

compressar och mekanisk 

kompression. 

Experimentell 

randomiserad 

studie 

90 patienter 

deltog. 

Slumpmässigt 

utvalda. 

Patienter som fick manuell 

kompression hade färre kom-

plikationer jämfört med de 

som fick mekanisk kompres-

sion. Vid användning av  

manuell kompression kan 

hålltider minskas, vilket i sin 

tur leder till kostnadsbe-

sparingar genom minskad 

användning av utrustning.  

Högt bevisvärde 

Har endast tagit ut resultatet gällande manuell kompression, se resultatet. 

 

 

Författare, År  

Land, Titel 

Syfte   Metod/  

Design         

Deltagare Resultat, 

kvalitetskommentar 

Chlan et al., (2005) 

USA 

Effects of three groin 

compression methods 

on patient discomfort, 

distress, and vascular 

complications 

following a 

percutaneous coronary 

intervention procedure  

Syfte var att undersöka om 

komprimeringsmetoder 

orsakar obehag eller 

lidande för patienterna. 

Experimentell 

designstudie. 

Fick bedöma 

obehag, ångest 

på en skala 

mellan 0-10 

Patienterna 

var av manligt 

kön i 

medelåldern. 

Inga signifikanta skillnader 

hittades av komprimerings-

metod för obehag och ångest. 

Sjuksköterskor måste vara 

vaksamma när de vårdar 

patienter med vaskulär 

förslutning. 

Medel bevisvärde 
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Författare, År  

Land, Titel 

Syfte   Metod/  

Design         

Deltagare/ 

Bortfall                
Resultat, 

kvalitetskommentar 

 

Yee et al.,(2004) 

USA 

Same day discharge 

after coronary stenting: 

a feasibility study using 

a hemostatic femoral 

puncture closure device 

Syftet var att bedöma 

mobilisering fyra timmar 

efter användning av 

Angioseal, och att patienten 

kunde lämna sjukhuset 

samma dag 

Pilotstudie 75 patienter 

deltog i 

studien . 

(56 ± 10 år) 

Alla patienter förflyttades vid 

4 timmar och bedömdes efter 

10 timmar om det var möjligt 

att skrivas ut från sjukhuset. 

Hemostas uppnåddes hos 

samtliga patienter. 20 patienter 

(27 %) sipprade det lite från 

ljumsken och de utvecklade 

små hematom. Inga allvarliga 

blödningskomplikationer. Det 

fanns inga ytterligare kom-

plikationer efter 30 dagar. 

Studien visar att tidig 

förflyttning och utskrivning 

samma dag är möjlig för vissa 

patienter. 

Högt bevisvärde 

 

 

Författare, År  

Land, Titel 

Syfte Metod/  Design         Deltagare/ 

Bortfall        

Resultat, kvalitetskommentar 

Hvelplund et al.,(2011) 

Danmark 

The Angioseal  femoral 

closure device allows 

immediate ambulation 

after coronary 

angiography and 

percutaneous coronary 

intervention 

Testa säkerheten av 

omedelbar förflyttning av 

patienter som genomgår 

coronar angiografi och 

perkutan coronar 

intervention, försluten med 

Angioseal vaskulär 

förslutnings anordning. 

                                  

Randomiserad 

kontrollerad 

studie, följt av en 

prospektiv studie 

 300 patienter 

deltog. 

(Register 

innehållande 

1097 patienter 

varav 300 

patienter 

deltog i 

studien) 

Patienter som genomgår 

coronar angiografi eller PCI 

(perkutan coronar inter-

vention) förflyttas omedelbart 

efter Angioseal. Med rutin-

mässig användning av vask-

ulär förslutningsanordning är 

ca 87 % av patienterna 

lämpliga att förflyttas 

omedelbart. 

Medel bevisvärde. 

Angioseal förslutningsanordning, två jämförande studie. 

 

 

Författare, År  

Land, Titel 

Syfte Metod/  Design         Deltagare/ 

Bortfall         

Resultat, kvalitetskommentar 

Chung et al., (2011) 

Korea 

Angioseal versus 

manual compression 

for common femoral 

artery puncture in 

neurovascular 

diagnostic angiography 

Jämförande mellan säkerhet 

och effekt av Angioseal och 

manuell kompression för 

lårbensartär punktering. 

Prospektiv, icke 

randomiserad 

studie 

60 patienter, 

varav 30 i varje 

grupp 

Angioseal effektiv på att 

minska tiden till hemostas. 

Jämförande med manuell 

kompression är den inte lika 

effektiv på att producera tidig 

ambulation och utsläpp som 

manuell kompression. 

Medel bevisvärde. 
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Författare, År  

Land, Titel 

Syfte Metod/  Design Deltagare/ 

Bortfall                

Resultat, 

kvalitetskommentar 

Lupi et al., (2011) 

Italien 

Safety and efficacy of 

the new Angioseal 

evolution closure 

device a single center 

experience 

En klinisk jämförelse 

mellan Angioseal och 

manuell kompression. 

Prospektiv 

utvärderad 

studie. 

Det var 451 

patienter som 

deltog i 

studien. 

Studien visar att vid tidigt 

insättande av Angioseal 

minskar riskerna för allvarliga 

komplikationer.  

Medel bevisvärde. 

 

 

Författare, År  

Land, Titel 

Syfte Metod/  Design Deltagare/ 

Bortfall                

Resultat, 

kvalitetskommentar 

Brueck et al., (2010) 

Tyskland 

Percutaneous 

transluminal dilatation 

of inadvertent partial or 

complete occlusion of 

the femoral artery 

caused by Angioseal 

deployment for 

puncture site closure 

after cardiac 

catheterzation 

Att undersöka eventuella 

allvarliga ocklusioner eller 

stenoser efter införandet av 

Angioseal i femoralartären. 

Singe center, 

retrospektiv 

studie 

8587 patienter 

som gjort 

PTA, och fått 

angioseal 

insatt. 

6 patienter (0,07 %) drabbades 

av arteriell ocklusion eller all-

varlig stenos i femoralartären. 

Det är en singel, retrospektiv 

studie, verkar trovärdig och 

har ett högt antal deltagare. 

Medel bevisvärde. 

 

forts. Tabell 3 sammanställning av artiklarna (Willman et al., 2011, s. 94) 

Författare, År  

Land, Titel 

Syfte Metod/  Design Deltagare/ 

Bortfall                

Resultat, 

kvalitetskommentar 

Behan et al.,  (2007) 

England 

A randomised 

controlled trail 

comparing the routine 

use of an Angioseal 

STS device strategy 

with conventional 

femoral haemostasis 

method in a district 

general hospital 

Att jämföra manuell 

kompression med 

Angioseal 

förslutningsmetod och 

deras olika komplikationer 

Randomisera 

kontrollerad 

studie 

206 deltagare 

som genomgår 

en koronar 

angiografi 

Visar att rutinmässig använd-

ning av Angioseal resulterar 

att tidigare mobilisering, 

mindre blåmärken och ökad 

patient tillfredställelse men 

dock med något ökad risk för 

komplikationer med 

jämförelse till manuell 

kompression. 

Högt bevisvärde 
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Författare, År   

Land, Titel 

Syfte Metod/  

Design 

Deltagare/ 

Bortfall                

Resultat, 

kvalitetskommentar 

Juergens et al., (2004) 

Australien 

 

Patient tolerance and 

resource utilization 

associated with an 

arterial closure versus 

an external 

compression device 

after percutaneous 

coronary intervention 

 

Syftet var att bedöma 

patientens upplevelser 

jämförande Angioseal med 

annat förslutningssystem. 

Randomiserad Det var 122 

patienter som 

inkluderades 

62 med 

Angioseal 

förslutning och 

60 från ett annat 

förslutnings- 

system. 

På en skala rapporterade 

patienterna mer smärta i den 

grupp med det andra  

förslutningssystemet.  En 

högre kostnad att använda 

Angioseal jämfört med det 

andra systemet . Patienter som 

fick Angioseal kunde stiga 

upp tidigare och hade mindre 

smärta. Vilket kan motivera de 

högre kostnaderna. 

 

 Högt bevisvärde. 

Har endast tagit ut resultatet gällande Angioseal, se resultatet¨ 

 

Författare, År, Land, 

Titel 

Syfte Metod/ 

Design 

Deltagare/  

Bortfall 

Resultat/ 

Kvalitetskommentar 

Stegemann et al.,(2011) 

Tyskland 

 

The frequency of 

vascular complications 

associated with the use 

of vascular closure 

devices varies by 

indication for cardiac 

catheterization 

Studien syftar till att 

undersöka vaskulära 

komplikationer relaterade 

till användandet av 

manuell kompression och 

vaskulär 

förslutningsanordning 

Angioseal. 

Prospektiv 

utvärderad  

Det var 4653 

patienter som 

inkluderades i 

studien. 

2077 fick man-

uell kompres-

sion, 2576 fick 

vaskulär 

förslutnings -

system 

 

Vaskulära komplikationer var 

lika som med manuell 

kompression. 

Det var en minskning av 

vaskulär komplikation i PCI 

gruppen när vaskulär 

förslutningssystem Angioseal 

användes.  

I akuta situationer när 

Angioseal används leder det 

till en ökning av vaskulära 

komplikationer jämfört med 

manuell kompression. 

Medel bevisvärde. 
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 Etiska övervägande 

Det är viktigt att forskaren informerar om den forskning som bedrivs och att det inte 

förekommer vetenskapligt fusk. Forskningsresultaten som valdes ut i denna litteraturöversikt 

ansågs tillförlitliga. De vetenskapliga försöken granskades av etiska kommittéer.  I de flesta 

studier som vi använt oss av har författarna skrivit klart och tydligt att studien är godkänd av 

etisk kommitté och att patienten har gett sitt samtycke till studien skriftligt, som enligt 

Forsman betyder att forskarna har gett patienterna tillräcklig information så att patienten 

förstår innerbörden med studien och att studien är helt frivillig med rätt att avböja medverkan 

(Forsman, 1997, s.42-43).  Det förekommer dock ett flertal artiklar som vi inte har noterat om 

dessa är granskade av etiska kommittéer men vi tog med även dessa då de verkade trovärdiga. 

  

Alla studier har publicerats i olika vetenskapliga tidskrifter vilket innebär att de har blivit 

granskade av minst två oberoende innan publiceringen godkänts(Forsman, 1997, s. 85) 
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Resultat 

För att underlätta översikten av resultatet som baseras på 11 av de vetenskapliga artiklarna har 

vi valt att presentera resultatet i både text och tabell. 

 

Skillnader när det gäller komplikationer mellan Angioseal och manuell kompression 

Hvelplund et al. (2011) undersöker säkerheten efter det att patienten fått en Angioseal som 

förslutningsmetod efter en genomförd angiografiundersökning. Studien är en randomiserad, 

kontrollerad studie med två olika studiegrupper. I den första gruppen fick patienten omedelbar 

mobilisering genom att direkt efter avslutad undersökning kliva upp och gå ut ur 

undersökningsrummet. I denna grupp hade 6 (4,1 %) av 144 patienter ett litet hematom eller 

en liten blödning, 5 patienter (3,5 %) hade större hematom, ingen fick någon större blödning, 

däremot fick 1 patient (0,7 %) någon annan komplikation (vasovagal reaktion). 

 I den andra gruppen fick patienten ligga kvar fyra timmar i sängen med ett stramt bandage för 

att komprimera insticksstället innan patienten mobiliseras. I denna grupp hade 8 (5,1 %) av 

156 patienter ett litet hematom eller en liten blödning, 4 patienter (2,6 %) hade större 

hematom, ingen fick någon större blödning. Däremot hade 4 patienter (2,6 %) någon annan 

komplikation (vasovagal reaktion). 

I gruppen med fördröjd mobilisering fanns det några fler med mindre hematom eller mindre 

blödning än i den gruppen med omedelbar mobilisering. 

 

Yee, Lazzam, Richards, Ross & Serdelin, (2004) är en jämförande studie som går ut på att 

bedöma mobilisering fyra timmar efter genomförd angiografi med Angioseal som 

förslutningsmetod. Målet var att patienterna skall kunna åka hem samma dag som de 

genomfört en angiografiundersökning. Studien utfördes på 75 patienter, de första 50 fick ligga 

kvar på sjukhuset över natten, följande 25 patienter fick åka hem samma dag.  Hemostas 

uppnåddes hos samtliga patienter, 20 (27 %) av patienterna sipprade det lite grann från såret 

och 2 patienter utvecklade små hematom. Inga större blödningskomplikationer, 

pseudoaneurysm eller infektioner inträffade. Alla patienter var lämpliga för utskrivning från 

sjukhuset 10 timmar efter undersökningen. 

Stegemann et al. (2011) undersöker komplikationer efter användning av Angioseal jämfört 

med manuell kompression. I denna studie ingår det 4653 patienter varav 2077 får manuell 

kompression och 2576 patienter får Angioseal som förslutningsmetod. Vaskulära 
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komplikationerna var likvärdiga i båda grupper. Större vaskulära komplikationer var 

övervägande pseudoanerysm och hematom. Förekomsten av pseudoaneurysm var signifikant 

högre (manuell kompression 2,3 %, angioseal 1,3 %, p = 0,01) och förekomsten av hematom 

signifikant lägre (manuell 2,2 %, angioseal 3,5 % p =0,008) i manuella gruppen jämfört med 

angioseal-gruppen. Totalt hade manuella gruppen 3,4 % komplikationer och angioseal-

gruppen 3,2 % komplikationer. 

 

Lupi, Lazzero, Plebani, Sansa & Bongo, (2011) har gjort en studie om effekt och säkerhet 

efter förslutningsmetoden Angioseal jämfört med manuell kompression. Det var 451 patienter 

som ingick i gruppen med Angioseal förslutningsmetod och 451 patienter som fick manuell 

kompression. 

I angioseal-gruppen var det 25 patienter (5,5 %) som fick litet hematom eller liten blödning, 

ytterligare 25patienter (5,5 %) fick stort hematom och 4 (0,9 %) patienter fick en stor 

blödning. 

I gruppen med manuell kompression var det 12 patienter (2,7 %) som fick litet hematom eller 

liten blödning, 12 patienter (2,7 %) fick stort hematom och 1 patient (0,2 %) fick en stor 

blödning. 

Andra komplikationer som pseudoanerysm, retroperitoneal blödningar och hotande ischemi 

förekom i liten utsträckning i båda grupperna.  

Chung, Lee, Kwon, Kim & Shin, (2011) har gjort en studie för att undersöka säkerhet och 

effekt efter Angioseal förslutningsmetod jämfört med manuell kompression efter 

angiografiundersökning. 60 patienter var med i denna studie, 30 i varje grupp. Mindre 

komplikationer, litet hematom eller liten blödning inträffade på 5 patienter (16,7 %) i gruppen 

som hade fått Angioseal och 8 patienter (26,7 %) i gruppen med manuell kompression. Större 

komplikationer inträffade endast i angioseal-gruppen, det var 3 patienter (10 %) som fick en 

större blödning eller större hematom. Totala komplikationer var lika i båda grupperna. 

 24 timmar efter undersökningen skilde uppkomsten av nya komplikationer sig mellan de två 

grupperna. I angioseal-gruppen kände 5 patienter (16,7 %) ett plopp på punktionsstället 

dessutom fick de hematom i ljumsken och av dessa 5 patienter fick 3 större komplikationer. 

 

Studien Brueck et al (2010) visade att endast 6 av 8587 patienter (0,07 %) drabbades av 

arteriell ocklusion eller allvarlig stenos i femoral artären efter Angioseal förslutningsmetod. 
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I studien av Chlan, Sabo & Savik. (2005) menar de att vaskulära förslutningsanordningar 

bidrar till att det sipprar mindre och blir mindre hematom. När tiden för hemostas är mer än 

30 minuter är manuell kompression överlägsen. Då tiden är mindre än 30 minuter för 

hemostas bidrar det till mindre hematom. I studien som innehöll 306 patienter var det 

57patienter (18 %) som fick blåmärken. 58 patienter(19 %) fick hematom och 59 patienter (19 

%) fick ett litet hematom. 

 

Sammanfattning 

Stegemann et al. (2011) och Lupi et al. (2011) är stora studier som jämför manuell 

kompression med vaskulära förslutningsmetoden Angioseal, i dessa förekommer det något 

fler små komplikationer i grupperna med användning av Angioseal, än i de manuella 

komprimeringsgrupperna. Däremot visar Chung et al. (2011) i sin studie något fler små 

komplikationer i den manuella gruppen. Totalt skilde det sig inte märkbart åt mellan de olika 

grupperna. Hvelplund et al. (2011) och Yee et al (2004),visar att säkerheten med att använda 

Angioseal är stor och även att det finns förutsättningar för patienten att lämna sjukhuset 

samma dag som ingreppet görs. 

 Tabell 4 nedan visar vilka komplikationer de olika studierna har tagit fasta på. 
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Tabell 4. Sammanställning av komplikationer från de olika studierna 

Hvelplund et al. (2011). 156 patienter ingår i första studien med Angioseal förslutningsmetod 

8 (5,1 %) 

litet hematom eller blödning 

4 (2,6 %) stort hematom 4 (2,6 %) 

annan komplikation 

 
Hvelplund et al. (2011). 144 patienter ingår i andra studien med Angioseal förslutningsmetod 

6 (4,1 %) litet hematom eller 

blödning 

5 (3,5 %) stort hematom 1 (0,7 %) annan komplikation 

 
Yee et al. (2004). 75 patienter ingår i studien med Angioseal 

2 (2,9 %) litet hematom 20 (29 %) liten blödning  

 
Chlan et al. (2011). 306 patienter ingår i studien med manuell kompression 

59 (19,3 %) litet hematom 58 (19 %) liten blödning 57 (18 %) annan 

komplikation 

 
Stegemann et al. (2011). 2077 patienter ingår i studien med manuell kompression 

2,2 % hematom 2,3 % annan komplikation 3,4 % totala komplikationer 

 
Stegemann et al. (2011). 2576 patienter ingår i studien med Angioseal 

3,5 % hematom 1,3 % annan komplikation 3,2 % totala komplikationer 

 
Lupi et al. (2011). 451 patienter ingår i studien med manuell kompression 

12 (2,7 %) litet hematom eller 

blödning 

12 (2,7 %) stort hematom  1 (0,2 %) stor blödning 

1 (0,2 %)pseudoanerysm 1 (0,2 %) retroperitonal blödning  

 
Lupi et al. (2011). 451 patienter ingår i studien med Angioseal 

25 (5,5 %) litet hematom eller 

blödning 

25 (5,5 %) stort hematom 4 (0,9 %) stor blödning 

2 (0,4 %) pseudoanerysm 4 (0,9 %) retroperitonal blödning 1 (0,2 %) hotande ischemi 

 
Chung et al. (2011). 30 patienter ingick i studien med manuell kompression 

8 (26,7 %) litet hematom eller 

blödning 
  

 
Chung et al. (2011). 30 patienter ingick i studien med Angioseal 

5 (16,7 %) litet hematom eller 

blödning 

3 (10 %) stor hematom eller blödning  
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Hur upplever patienten de två förslutningsanordningarna och dess komplikationer? 

Veasey et al. (2008) undersökte två förslutningsmetoder Angioseal och Starclose, och vi 

fokuserade enbart på förslutningsmetoden Angioseal . De undersökte komplikationer, men 

även hur patienten upplevde det efter att ha fått förslutningsmetoden Angioseal, 208 patienter 

ingick i studien.  Patientens tillfredställelse och smärta bedömdes med hjälp av frågeformulär 

en timme och en vecka efter ingreppet. Varje fråga bedömdes med hjälp av linjär skala från 1 

till 5, där 1 betydde mycket missnöjd och 5 betydde mycket nöjd, därefter sammanställdes 

resultatet, se nedan 

 Patienten fick uppskatta det totala intrycket omedelbart efter ingreppet, resultatet blev 

4,2 

 Patienten fick uppskatta det totala intrycket en vecka efter ingreppet, resultatet blev 

4,5 

 Patienten fick uppskatta smärtan omedelbart efter ingreppet, resultatet blev 3,8 

 Patienten fick uppskatta smärtan en vecka efter ingreppet, resultatet blev 4,2 

 Patienten fick uppskatta blåmärken omedelbart efter ingreppet, resultatet blev 4,8 

 Patienten fick uppskatta blåmärken en vecka efter ingreppet, resultatet blev 4,2 

Juergens et al (2004) jämförde Angioseal med ett annat förslutningssystem,(vi har använt oss 

av resultatet från angioseal-gruppen). I studien ingick 62 patienter som fick Angioseal 

förslutning. Patienterna fick fylla i ett frågeformulär med en smärtskala från 0 till 5, där 0 var 

ingen smärta alls och 5 var olidlig smärta. Patienterna fyllde i formuläret direkt efter 

ingreppet, 4 timmar efter ingreppet, 8 timmar efter ingreppet och dagen efter ingreppet.  

 Direkt efter ingreppet rapporterade 98 % i angioseal-gruppen ingen eller mild smärta, 

2 % i hade något mer smärta än mild, 

 4 timmar efter ingreppet hade 95 % i angioseal-gruppen ingen eller mild smärta, 5 % 

hade något mer smärta än mild.  

 8 timmar efter ingreppet hade 97 % i angioseal-gruppen ingen eller mild smärta, 3 % 

hade något mer smärta än mild,  

 Följande morgon hade 3 % i angioseal-gruppen något mer smärta än mild. Se tabell 5 

nedan. 
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Resultattabell 5 upplevelse av smärta 

 Angioseal-gruppen 

 

Direkt efter ingreppet 98 %, ingen eller mild smärta 

 2 %, något mer smärta än mild 

  

4 timmar efter ingreppet 95 %, ingen eller mild smärta 

 5 %, något mer smärta än mild 

  

8 timmar efter ingreppet 97 %, ingen eller mild smärta 

 3 %, något mer smärta än mild 

  

Följande morgon efter 

ingreppet 
3 %, något mer smärta än mild 

 

Behan, Large, Patel, Lloyd & Sulke, (2007) jämför Angioseal med manuell kompression efter 

ett konventionellt ingrepp där 206 patienter ingick i studien, varav 107 med angioseal och 99 

som fick manuell kompression. Patienterna ombads att gradera sina upplevelser med hjälp av 

en linjär skala som sedan presenterades i ett medelvärde, vad beträffade smärta under 

ingreppet, smärta under samma dag som ingreppet, smärta en vecka efter ingreppet och 

patientens helhetsintryck. Se tabell 6 nedan. 

 Resultattabell 6 upplevelse av smärta 

 Manuell kompression Angioseal P-värde  

(0,05) 

Helhetsupplevelse 4,6 4,6 0,39 

Smärta under 

behandling 

4,2 4,0 0,08 

Smärta under samma 

dag 

4,0 4,0 0,34 

Smärta efter 

 1 vecka 

4,4 4,4 0,73 

 Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna i någon av kategorierna. 

 

I studien av Hvelplund et al (2011) fick 300 patienter Angioseal förslutningsanordning med 

antingen en omedelbar mobilisering (144 stycken) som innebar att patienten fick kliva upp 

omedelbart efter undersökningen eller en fördröjd mobilisering (156 stycken) då patienten 

fick ligga kvar i sängen fyra timmar efter undersökningen med ett stramt bandage över 

punktionsstället. Se tabell 7 nedan där visas patientens upplevelser.  

 

 

  



19 

 

Resultattabell 7 upplevt obehag mellan överföring till säng efter undersökning. 

Skala Omedelbar mobilisering Fördröjd mobilisering 

0 Cirka. 70 %  Mer än 65 % 

1 Cirka. 20 % Cirka. 15 % 

2 Under 5 % Mer än 5 % 

3 Under 4 % Cirka 5 % 

4 0 Under 2 % 

5 0 Cirka 3 % 

Ingen patient upplevde något obehag som motsvarar högre än 5 på skalan. 

Den andra situationen var, ”i vilken utsträckning har du upplevt obehag under 

observationsperioden?” se tabell 8 nedan. 

Resultattabell 8 upplevelse av obehag under observationsperioden 

Skala Omedelbar mobilisering Fördröjd mobilisering 

0 Över 60 % Under 45 % 

1 20 % Under 18 % 

2 Under 8 % Över 10 % 

3 Under 4 % Cirka 5 % 

4 Under 3 % Under 5 % 

5 Under 3 % Över 5 % 

6 Under 2 % Under 2 % 

7 Under 2 % Under 2 % 

8 Under 2 % Under 2 % 

9 0 Under 5 % 

Ingen patient upplevde något obehag som motsvarar högre än 9 på skalan. 

 

Den tredje situationen var, ”I vilken utsträckning har du upplevt obehag under den första 

timmen efter ingreppet?” se tabell 9. 

Resultattabell 9 upplevelse av obehag under den första timmen efter ingreppet 

Skala Omedelbar mobilisering Fördröjd mobilisering 

0 Över 55 % Under 50 % 

1 Under 25 % Cirka 20 % 

2 Cirka 10 % Under 15 % 

3 Över 5 % Cirka 7 % 

4 Cirka  3 % Över 4 % 

5 Cirka 3 % Under 2 % 

6 Under 2 % Under 2 % 

7 Under 2 % Under 2 % 

8 Under 2 % Under  2 % 

9 0 Under 2 % 

10 0 Cirka 3 % 

 

Sammanfattningsvis  

Ingen av studierna visar att patienten har några stora besvär med förslutningssystemet 

Angioseal, däremot tycker en del att det är jobbigare med manuell kompression, de tycker att 

de har mer smärta och framförallt så tycker de att det är jobbigt att ligga stilla länge i sängen, 

vilket patienterna får göra efter manuell kompression.  
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Metod diskussion  

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med radiografi som huvudområde. 

Vi gjorde pilotsökningar och utifrån syftet som vi formulerat, formulerades två 

frågeställningar inom vårt område angiografi och förslutningssystem. Sökningarna gjordes i 

två olika databaser (PubMed och Cinahl). Vi jämförde olika vetenskapliga artiklar och 

använde systematiskt arbetsätt som innehåller sex olika steg enligt (Willman et al., 2011, s. 

57). Vi använde inte artiklar som var äldre än 10 år eftersom inom detta område utvecklas det 

hela tiden. Vi kvalitetsgranskade våra artiklar utifrån ett protokoll av Willman et al.( 2011, s. 

115) där vi sorterade artiklarna i olika tabeller. Eftersom vårt resultat innehöll mycket siffror 

valde vi att även göra en tabell där. Brister som kan finnas i denna systematiska 

litteraturstudie är bland annat att författarna endast sökt i två databaser, därför kan det finnas 

vetenskapliga artiklar som inte är med i denna studie som tar upp samma ämne. Dessutom är 

alla vetenskapliga artiklar skrivna på engelska och eftersom författarna har svenska som sitt 

modersmål kan det finnas risk för tolkningsfel. Det är första gången som författarna gjort en 

systematisk litteraturstudie och även det kan påverka upplägget och resultatet. Det som 

stärker studien är att artiklarna är av hög kvalitet och stödjer vår frågeställning. Författarna 

har sökt och granskat de vetenskapliga artiklarna systematiskt, strukturerat och noggrant, 

oberoende och var för sig för att sedan diskuterat och sammanställt dessa (Willman et al. s. 

57). Databaserna som använts har sitt huvudområde inom medicin och hälsa. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka skillnader mellan de två vaskulära 

förslutningsmetoderna Angioseal och manuell kompression. Vårt syfte formulerades med två 

frågeställningar. Komplikationer med att använda förslutningsanordningen Angioseal med 

jämförande av manuell kompression?  

Upplever patienten någon skillnad mellan förslutningsanordningen Angioseal eller när 

patienten får manuell kompression? 

Vårt resultat visar att det inte finns några stora skillnader när det gäller komplikationer. De 

flesta studier beskriver små till stora blödningar eller små till stora hematom.  Det är 

komplikationer som finns i båda grupperna, både i Angioseal grupperna och i manuella 

komprimeringsgrupperna. Fördelen med att använda Angioseal är för att uppnå omedelbar 
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hemostas efter en angiografiundersökning, dels för att förbättra patientens komfort men även 

för att patienten skall kunna åka hem tidigare. 

Angioseal har lägre antal komplikationer jämförande med manuell kompression enligt 

Applegate et al (2006). Studien Looby et al (2008)  drar slutsatsen att Angioseal 

kärlförslutningssystem är ett säkert system som visar att patienterna inte har några stora 

besvär. Studien visar att Angioseal förslutningssystem är ett effektivt sätt för att uppnå 

hemostas, efter en antegrad intervention. Manuell kompression används istället för Angioseal, 

när kärlen är förkalkade (åderförkalkade).  

 

Enligt Exarie et al. (2004) är förekomsten av allvarliga blödningskomplikationer mycket lågt 

både när patienten får manuell kompression och när förslutningsanordningen Angioseal 

används. I denna studie hävdar författarna att vaskulära komplikationer är vanligare hos 

kvinnor, beroende av ålder, ifall patienten är rökare, högt blodtryck, perifera kärlsjukdomar, 

extremt högt eller extremt lågt BMI (Body Mass Index) och beroende av vilken dos heparin 

patienten får. Ofta när någon av dessa riskfaktorer fanns valde läkaren manuell kompression. 

Även när patienterna fått flera trombocythämmande läkemedel (blodförtunnande) är 

Angioseal effektiv. 

 

En annan komplikation som inte tagits upp i de studier vi använt oss av i resultatet är ifall det 

finns större risk att patienten får djup ven trombos (DVT) efter en angiografiundersökning. 

Enligt Schwarz et al (2008) så finns det fallrapporter som visar att arteriella punktioner och 

kompressionsbandage ger upphov till minskning av det venösa blodflödet och detta borde 

leda till en större risk för DVT. Studien Schwarz (2008) då gjorde var att han följde upp ett 

antal patienter. Alla patienter fick oral trombocytbehandling (förebyggande medicinering för 

att inte blodet skall levra sig). Ultraljud dagen efter ingreppet visade ingen DVT. Fyra veckor 

senare visade inte heller att någon patient hade fått DVT. Trettio dagar efter ingreppet fick en 

patient en lungemboli, denna patient hade fått manuell kompression, däremot fanns det inte 

någon synbar DVT hos denna patient. Så denna studie visar att det är extrem låg risk att 

drabbas av DVT efter en angiografiundersökning. 

  

Jensen et al. (2008) har gjort en prospektiv, randomiserad studie där han undersökte 

komplikationer och även han håller med andra studier att det inte förekommer någon ökad 
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frekvens för att få vaskulära komplikationer när Angioseal används. Jensen et al. (2008) har 

dessutom undersökt om det förekommer ökad eller minskade inflammationer i samband med 

vaskulära förslutningsmetoder. I denna studie togs blodprover för att undersöka 

inflammationsmarkörer före och efter undersökningen. De visade det sig att vaskulära 

förslutningsmetoder varken förbättrar eller förstärker inflammationer. 

 

Deuling et al. (2008) har i en studie som jämfört Angioseal med manuell kompression 

avseende patientens välbefinnande. I studien ringde en sjuksköterska upp patienten en månad 

efter undersökningen och ställde frågor som sedan analyserades och det framkom att patienter 

med manuell kompression upplevde mer smärta än de som fått Angioseal, de tyckte även att 

deras situation var jobbig på grund av att de fått lov att ligga länge i sängen efter 

undersökningen. 

 

Eftersom det inte finns några större skillnader i dessa artiklar mellan komplikationer i 

användandet av Angioseal och manuell kompression så borde Angioseal föredras på grund av 

att det går så mycket snabbare med förslutningen både på röntgenrummet och i eftervården av 

patienten på avdelningen. 

Den koppling som görs till det praktiska i verksamheten utifrån denna litteraturstudie är att, vi 

som röntgensjuksköterskor bör tänka på att lindra patientens obehag och smärta och att fler 

patienter kan undersökas och därmed minskar vårdköerna. 

 Ur ett samhällsperspektiv kan Angioseal anses dyrare än andra förslutningssystem, men då 

vårdtiden minskas så blir det ändå mer ekonomiskt i längden. 

 

Tyvärr kan inte Angioseal ersätta manuell kompression helt, eftersom Angioseal inte passar 

till alla individer. 
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Slutsats 

Det vi kommit fram till i denna systematiska litteraturstudie är att det inte finns någon större 

skillnad på komplikationer mellan Angioseal och manuell kompression. Däremot upplever 

patienten det betydligt jobbigare med manuell kompression. Dels är det mera smärtsamt för 

patienten, dels upplever patienten att det är jobbigt att ligga stilla så länge efter manuell 

kompression. Patienten får ont i kroppen, framförallt i ryggen. Det är dyrare med Angioseal 

men frågan är om det inte lönar sig för personalen som får ett bättre flöde på grund av att inte 

patienten behöver stanna på angiografirummet för att bli komprimerad och för att observeras 

så länge på avdelning utan kan skickas hem betydligt snabbare. Studien behandlar inte 

komplikationer på lång sikt, där bör nya studier göras.  
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BILAGA 1 

Översikt av artikelsökning i PubMed och Cinahl 

Eftersom vi inte hittat någon Mesh term har vi sökt på fri text. De sökkriterier vi använt är: 

”vessel closure” OR ”vascular closure device*” AND angiography OR angioseal begränsning 

10 år och Human och English, Abstract available 

Databas Sökning 

1 och 2 

Söktermer 

Fri text 

Antal 

Träffar 

Antal 

utvalda  

efter 

granskning 

Pub Med 1) Search “vessel closure” OR “vascular 

closure device” AND Angiography  

Filters: Publication date from 10 years, 

Humans; English, Abstract available 

56  

Pub Med 2) Search (angiography) AND “vessel 

closure”) OR “vascular closure device” 

OR angioseal Filters : Publication date 

from 10 years, Humans, English, 

Abstract available 

96 6 

Cinahl 1) Search ”vessel closure” OR vascular 

closure device*”  

Filters: English language,  

Published Date: 20030101-20131231 

42  

Cinahl 2) Search ”vessel closure” OR vascular 

closure device*” OR angioseal 

Filters:   Published Date: 20030101-

20131231, 

English Language 

49 

 

 

5 

 

 


