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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

Abdominal Septisk Sjokk - Endotoksin
Adsorpsjon Behandling (2014/1059)

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive
og negative funn.
Fordi studien ble avsluttet tidlig og det bare var 15 studiepasienter som ble inkludert, og tre av
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disse måtte avslutte behandlingen tidlig, kan det ikke det ikke gis noen endelig konklusjon på
effekten av produktet.
På grunn av det lave antallet pasienter kan man ikke bekrefte eller avkrefte om mengden
endotoksin i plasma er redusert.
Ingen av "adverse events" (AE) er vurdert til å ha direkte sammenheng med behandlingen med
produktet. Det er derfor ingen risiko assosiert med bruken av Alteco LPS adsorber. Det ble heller
ikke rapportert noen ukarakteriserte feil på produktet.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Det var planlagt å inkludere 20 pasienter med abdominal sepsis og 12 pasienter med uro-sepsis.
Det var i tillegg en mulighet til inkludere ytterligere 12 pasienter etter å ha sett resultatene fra
interim analyse.
Men studien ble avsluttet etter at bare 14 pasienter med abdominal sepsis og en pasient med
uro-sepsis var inkludert. Dette var fordi det var vanskelig å inkludere pasienter i studien. Det ble
også derfor aldri gjort noen interim analyse.
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