
“Trys svarbiausi mitralinio vožtuvo chirurgijos aspektai yra: DEMONSTRAVIMAS, DEMONSTRAVIMAS, DEMONSTRAVIMAS.”

- Steven F. Bolling, MD
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Steven F. Bolling, MD
University of Michigan
Dr. Bolling yra chirurgas ekspertas mitralinio vožtuvo taisymo ir rekonstrukcijos srityje, taip pat 
profesorius ir tyrimo vadovas savo NIH-finansuojamoje laboratorijoje. Jis gavo visuotinį pritarimą dėl 
savo puikių gebėjimų ištaisyti sudėtingiausius mitralinio vožtuvo anomalijos ir jo naujoviškus chirurginius 
požiūrius į mitralinį vožtuvą, ypač pacientams, kuriems yra paskutinės pakopos kairiojo skilvelio 
nepakankamumas. Dr. Bolling nusprendė dirbti su Thompson Surgical kad sukurtų retraktorių, kad jam 
būtų suteikta bekompromisė pozicija, siekiant įgyvendinti šias technologijas. 

Kairiojo prieširdžio metodas

1 etapas

Vidutinė sternotomija, kurioje naudojamas skirstytuvas, pvz., 
Morse Retractor, suteikia pirminę prieigą prie kairio prieširdžio. 
Po sternotomijos, širdplėvė turėtų būti pjaunama išilgai, o 
dešinė pusė prilaikoma. Taikant šį metodą, širdis pakeliama 
ir jos viršus pasukamas atgal, kad būtų geresnis mitralinio 
vožtuvo vaizdas.  

Tada atliekamas širdies ir plaučių kraujagyslių šuntavimas.

2 etapas

Kai pasiekiamas kardiopleginis sustojimas, atliekama kairiojo 
prieširdžio atriotomija “atverčiant” Sondergardo vagą ir 
įpjaunant prieširdį. Stalo pasukimas į kairę ir galvos pakėlimas 
nuo stalo, šiuo atveju, pagerins mitralinio vožtuvo veikimą. 

Mitralinio vožtuvo procedūros, ypač taisymas, reikalauja bekompromisio poveikio. Poveikis yra būtinas 

priimant kritinius sprendimus dėl paciento gydymo, rekonstrukcijos ar pakeitimo, taip pat atliekant šią 

technologiją be kompromiso. Mitralinis vožtuvas vertikaliai nukreipiamas nuo krūtinkaulio iki krūtinės ląstos 

ir jo pluoštai eina aortos vožtuvo kryptimi. Vienas iš didžiausių iššūkių yra sukelti mitralinio vožtuvo vertikalią 

padėtį, chirurgo žvilgsniu. Tai gali būti atliekama su injekcine technologija, paciento padėtimi ir retrakcija.

PERSPĖJIMAS
Rekomenduojame kas 20 min. atpalaiduoti retraktorius, kad 
būtų užtikrintas tinkamas kraujo tekėjimas.

ĮSPĖJIMAS
„Thompson“ plėstuvas tiekiamas nesterilus. „Thompson“ plėstuvo 
valymo, sterilizavimo ir priežiūros nurodymų bei papildomų 
įspėjimų ir atsargumo priemonių rasite naudojimo instrukcijose.
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Bolling Retractor Konfigūracija

1 etapas

Prijunkite Mini L-Bar prie dantytos 
Morse Spreader dalies, nukreiptos į 
paciento dešinę pusę. 

2 etapas

Prijunkite antrą Mini L-Bar prie Morse 
Retractor svirties dalies, paciento 
kairėje, apačioje prie Morse Spreader 
retraktorių. 

3 etapas

Pasirinkite atitinkamo dydžio basket 
retraktorių, kad atitrauktumėte 
prieširdžių sienelė, tada pasirinkite 
rankenos ilgį, geriausiai tinka pagal 
paciento krūtinės gylį, kad būtų 
išlaikyta žemo profilio darbo zona. 
Galimi trys ilgiai. 

5 etapas

Slinkite retraktoriaus rankenėlę į 
atvirą Universal Joint ir pastatykite 
basket galą į operacinę vietą, kad 
atitrauktumėte prieširdį. Kai padėtis yra 
tinkama, užveržkite Universal Joint, 
kad užtikrintumėte ekspoziciją. 

4 etapas

Slinkite Universal Joint ant Mini L 
bar, paciento kairėje, naudodamiesi 
skylute šalia užveržimo rankenėlės.  
Užveržimo rankenėlė turėtų eiti žemiau 
Mini L bar, o atvira retraktoriaus 
rankenėlės jungtis turėtų eiti aukščiau 
Mini L bar.

6 etapas

Antrą Universal Joint pritvirtinkite prie 
kito Mini L-Bar ir rinkitės malleable 
paddle retraktorių su atitinkamu 
rankenėlės ilgiu.  Slinkite šią rankenėlę į 
Universal Joint ir padėkite mentelės galą 
į operacinę vietą, kad atlaisvintumėte 
pertvarą. Tvirtai užveržkite Universal 
Joint. Atminkite, kad Universal Joint 
orientacija ant L-Bar yra universali.

SISTEMOS UŽSAKYMO INFORMACIJA
Bolling Mitral Valve Retractor System ( #91072CV )
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