
“De drie belangrijkste aspecten van ingrepen aan de mitralisklep zijn:  

BLOOTSTELLING, BLOOTSTELLING, BLOOTSTELLING.”

- Steven F. Bolling, MD

Thompson-technieken + Gebruikershandleiding:

BENADERING VAN LINKERATRIUM BENADERING TEN OPZICHTE VAN DE MITRALISKLEP 
BOLLING RETRACTOR SYSTEM 

Compromisloze Blootstelling™
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Steven F. Bolling, MD
University of Michigan
Dr. Bolling is een deskundig chirurg op het gebied van reparatie en herconstructie van de mitralisklep, 
evenals een professor en onderzoeksleider in zijn eigen door  NIH gefinancierd laboratorium. Hij is 
wereldwijd toegejuicht voor zijn briljante herstel van de meest uitdagende abnormaliteiten aan de 
mitralisklep en zijn innovatieve chirurgische benaderingen ten opzichte van de mitralisklep, vooral bij 
patiënten met falen van de linkerhartkamer in de eindfase. Dr. Bolling koos ervoor om met Thompson 
Surgical te werken om een wondspreider te ontwikkelen die hem de compromisloze blootstelling zou 
geven die hij nodig had om deze technieken uit te voeren. 

Benadering van linkeratrium

Stap 1

Een gemiddelde sternotomie waarbij een spreider wordt gebruikt, 
zoals de Morse-wondspreider, levert het initiële pad voor de 
benadering van het linkeratrium. Na sternotomie moet het hartzakje 
(pericardium) in de lengte worden ingesneden, terwijl de rechterkant 
hangende is. Door deze techniek wordt het hart opgeheven en wordt 
de apex van het hart naar achteren gedraaid om het zicht op de 
mitralisklep te verbeteren.  

Vervolgens wordt de cardiopulmonaire bypass uitgevoerd.

Stap 2

Als cardioplegia wordt bereikt, wordt een linker atriotomie uitgevoerd 
door de gleuf van Sondergaard te “rollen” en de atrium in te snijden. 
Het rechteratrium moet als anterieur en het linkeratrium als posterieur 
moet worden gezien ten opzichte van de groef. Op dit punt zal het 
roteren van de tafel naar links en het opheffen van het tafelhoofd 
helpen bij een betere blootstelling van de mitralisklep. 

Procedures aan de mitralisklep, in het bijzonder herstellingen, vereisen compromisloze blootstelling. Blootstellingen zijn van 

essentieel belang om kritische beslissingen te kunnen nemen betreffende het herstel, de reconstructie of vervanging bij de 

patiënt, evenals het zonder enig compromis uitvoeren van deze technieken. De mitralisklep is verticaal georiënteerd, van het 

borstbeen tot de borstwervelkolom en de vezels ervan lopen richting de aortaklep. De mitralisklep in de verticale positie 

brengen, in het gezichtsveld van de chirurg, is een van de grootste uitdagingen betreffende de blootstelling. Dit kan worden 

bereikt door middel van incisietechnieken, ligging van de patiënt en retractie.

VOORZICHTIG

Wij raden aan om elke 20 minuten de spanning van de 
wondspreiders te halen om goede bloedstroom te verzekeren.

OPMERKING

De Thompson Retractor wordt in een niet-steriele omgeving 
geleverd. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de Thompson 
Retractor voor reinigings-, sterilisatie- en zorginstructies.
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Bolling wondspreider opstelling

Stap 1

Bevestig de mini L-staaf aan het getande 
deel van het rek van de  Morse-spreider, 
zodat het gericht is naar de rechterzijde van 
de patiënt. 

Stap 2

Bevestig een tweede mini L-staaf aan het 
armgedeelte van de Morse-spreider, op 
de linkerkant van de patiënt, lager dan de 
wondspreiders van de spreider volgens 
Morse. 

Stap 3

Selecteer de basket-retractor van de juiste 
maat om de boezemwand terug te trekken. 
Kies daarna een handvat met de lengte 
die het beste past bij de borstdiepte van 
de patiënt om een werkgebied met laag 
profiel te behouden. Er zijn drie hoogten 
beschikbaar. 

Stap 5

Schuif het handvat van de wondspreider 
in het open universele verbindingsstuk 
en plaats het uiteinde van de basket in 
de operatieveld om het atrium terug te 
trekken. Draai, wanneer in positie, het 
universele verbindingsstuk vast om de 
blootstelling te waarborgen. 

Stap 4

Schuif een universele verbindingsstuk 
op de mini L-staaf op de linkerzijde 
van de patiënt waarbij het gat naast de 
bevestigingsknop wordt gebruikt.  De 
bevestigingsknop moet onder de mini 
L-staaf gaan en het open verbindingsstuk 
voor het handvat van de wondspreider 
moet boven de mini L-staaf gaan.

Stap 6

Voeg een tweede universeel verbindingsstuk 
toe aan de andere mini L-staaf en selecteer 
een wondspreider met buigzame paddel 
met handvat van passende lengte.  Schuif 
dit handvat in het universele verbindingsstuk 
en plaats het uiteinde met paddel in het 
operatieveld om het septum terug te trekken. 
Draai het universele verbindingsstuk vast 
om het stevig vast te maken. Let op dat de 
richting van het universele verbindingsstuk 
op de L--staaf flexibel is.

BESTELINFORMATIE VOOR SYSTEEM

Bolling Mitral Valve Retractor System ( #91072CV )
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