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Persistan AF: PV izolasyonu yeterli mi? 



Persistan AF: kriyobalon PVI 
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Kriyobalonun kısıtlılıkları 

• Çok yönlü olmayışı 

– Anotomik PV varyantları 

– PV dışı hedefler (CTI, posterior duvar, LAA) 

• LA substratı hakkında tanısal kabiliyet 

– Bireysel uyarlanmış substrat modifikasyonu 

• EP topluluğu 

– Katater yetenek kaybı 

– Alanın ilerlemesine darbe 
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Posteriyor duvar ablasyonu 
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LAA izolasyonu: BELIEF trial 



LAA izolasyonu: BELIEF trial 
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Endokardiyal voltaj haritalaması 



Bireyselleştirilmiş lezyon tanımlaması 











DECAAF: fibrozis yaygınlığı ablasyon 
sonrası sonuçları belirler 
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• It is not a thinking man’s tool ! 
 


