Aortastenos
– en av våra vanligaste hjärtklaffssjukdomar hos äldre1

Symtom
• Trötthet
• Andfåddhet
• Smärtor i bröstet
• Minskad fysisk aktivitet
• Hjärtklappning
• Yrsel och svimningar vid ansträngning

Låt din doktor
lyssna på
ditt hjärta

HJÄRTAT
• förser kroppen
med syresatt blod

5

• pumpar ca liter
blod i minuten2

30

• slår ca
miljoner
gånger på ett år2

av befolkningen i Sverige över
60 år vet inte vad aortastenos är.3

Aortastenos

Aorta

Klaffblad

I ett friskt hjärta strömmar
syresatt blod från den vänstra
kammaren via aortaklaffen till
aortan och därifrån ut
till kroppens alla vävnader
och organ.

Vid aortastenos styvnar
aortaklaffens blad p.g.a.
förkalkning. Dess öppning blir
mindre och hjärtat tvingas att
pumpa hårdare.
Aortaklaff

Risken ökar med
åldern!
1 av 8
75 år.

Aortastenos drabbar
personer över

4

Klaffbyte vid
aortastenos

Obehandlad
aortastenos

överlevnad
efter 10 år5

överlevnad
efter 10 år5

62% 2%
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Läs mer om aortastenos, symtom och behandling på

www.hjärtklaff.se

Behandling
• Läkemedel eller hjärtklaffsoperation där man ersätter
aortaklaffen.
• De vanligaste metoderna är TAVI
(kateterburen implantation av aortaklaff
via ljumsken) och öppen hjärtkirurgi 		
(bröstkorgen öppnas).
• TAVI är en väl beprövad metod som har
utförts sedan 2008 i Sverige.
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