
“Tři nejdůležitější zásady při operaci mitrální chlopně jsou: EXPOZICE, EXPOZICE a ještě jednou EXPOZICE.”

- Steven F. Bolling, MD
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Steven F. Bolling, MD
University of Michigan
Dr. Bolling je chirurg specialista v oboru reparace a rekonstrukce mitrální chlopně a působí jako 
profesor a vedoucí výzkumu ve své vlastní laboratoři financované z prostředků NIH. Dr. Bolling se těší 
celosvětovému věhlasu díky schopnosti provádět reparace nejsložitějších abnormalit mitrální chlopně 
a za své inovativní operační přístupy k mitrální chlopni, zejména u pacientů se selháním levé komory 
v terminálním stadiu. Dr. Bolling se rozhodl ke spolupráci se společností Thompson Surgical na vývoji 
retraktoru pro zajištění dokonalé expozice, která je zapotřebí k provádění těchto operačních technik. 

Přístup k mitrální chlopni

Krok 1
Mediánní sternotomie s použitím rozvěrače, jako je např. 
Morse Retractor, zprostředkuje počáteční cestu k přístupu 
do levé síně. Po sternotomii je třeba provést podélnou incizi 
perikardu a vyvýšení pravé strany. Touto technikou se docílí 
elevace srdce a otočení apexu v zadním směru, které zlepší 
přehlednost mitrální chlopně.  
Následně se provede kardiopulmonální bypass.

Krok 2
When cardioplegic arrest has been achieved, a left atriotomy 
is then performed by “rolling” Sondergaard’s groove and 
incising the atrium. The right atria should be viewed as 
anterior and the left atria viewed as posterior with respect to 
the groove. Table rotation to the left and raising the head of 
the table, at this point, will aid in better mitral valve exposure. 

Operační výkony na mitrální chlopni, zejména reparace chlopně, vyžadují nekompromisní expozici. Dobrá expozice 
je nezbytná pro kriticky důležité rozhodování o reparaci, rekonstrukci nebo náhradě chlopně u daného pacienta a o 

provedení zvolených technik bez jakýchkoli kompromisů. Mitrální chlopeň je orientována vertikálně od sterna k hrudní 
páteře a její vlákna probíhají ve směru aortální chlopně. Jedním z největších problémů expozice je zviditelnění vertikální 

polohy mitrální chlopně pro operatéra. Toho lze dosáhnout incizní technikou, polohováním pacienta a retrakcí.

UPOZORNĚNÍ
Doporučujeme relaxační napnutí na retraktorech každých 20 
minut, aby se zajistil řádný tok krve.

OZNÁMENÍ
Retraktor Thompson Retractor je dodáván nesterilní. 
Čištění, sterilizace a údržba retraktoru a také další varování 
a bezpečnostní opatření viz návod k použití pro Thompson 
Retractor.
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Nastavení Bolling Retractoru

Krok 1
Připojte tyč ve tvaru L (Mini L-Bar) ke 
stojanu s ozubenou stranou Morse 
Retractor tak, aby byla orientována k 
pravé straně pacienta. 

Krok 2
Připojte druhou tyč ve tvaru L (Mini 
L-Bar) k části Morseho retraktoru s 
ramenem na levé straně pacienta, 
směrem dolů od retraktorů Morse 
Spreader.

Krok 3
Zvolte basket retraktor o vhodné 
velikosti umožňující retrakci atriální 
stěny, a poté vyberte délku kliky, která 
bude nejlépe vyhovovat hloubce 
hrudníku pacienta pro udržení 
nízkého profilu pracovní oblasti. K 
dispozici jsou tři výšky.

Krok 5
Posuňte kliku retraktoru k otevřenému 
Universal Joint a nastavte konec 
basket do pracovní oblasti k retrakci 
síně. Po nastavení do správné 
pozice utáhněte Universal Joint pro 
zabezpečení expozice. 

Krok 4
Nasuňte Universal Joint na tyč tvaru 
L (Mini L bar) v levé části pacienta s 
využitím otvoru vedle utahovacího 
knoflíku.  Utahovací knoflík by se měl 
nacházet pod tyčí ve tvaru L (Mini L 
bar) a otevřený kloub pro retraktor by 
se měl nacházet nad tyčí tvaru L (Mini 
L bar).

Krok 6
Přidejte druhý Universal Joint ke 
druhé tyči ve tvaru L (Mini L-Bar) a 
vyberte retraktor s malleable paddle 
a náležitou délkou kliky.  Nasuňte 
kliku na Universal Joint a nastavte 
lopatkový konec do pracovní oblasti 
k retrakci septa. Zabezpečte Universal 
Joint jeho dotažením. Poznámka: 
Orientace Universal Joint na tyči tvaru 
L (L-Bar) je univerzální.

ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ SYSTÉMU
Bolling Mitral Valve Retractor System ( #91072CV )
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