
„Medzi tri najdôležitejšie aspekty operácie mitrálnej chlopne patrí: ODKRYTIE, ODKRYTIE, ODKRYTIE.”

- Steven F. Bolling, MD
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Steven F. Bolling, MD
University of Michigan
Dr. Bolling je chirurg a odborník na opravy (plastiky) a rekonštrukcie mitrálnych chlopní, a zároveň pracuje ako 

profesor a vedúci výskumu vo vlastnom laboratóriu, ktoré financuje NIH. Dosiahol celosvetové uznanie za brilantnú 

schopnosť opraviť najnáročnejšie abnormality mitrálnej chlopne a za priekopnícke chirurgické prístupy k mitrálnym 

chlopniam, najmä u pacientov s poruchou ľavej komory v poslednom štádiu. Dr. Bolling sa rozhodol spolupracovať 

so spoločnosťou Thompson Surgical s cieľom vyvinúť retraktor, ktorý by zabezpečil také nekompromisné odkrytie, 

ktoré doktor potrebuje pri týchto zákrokoch. 

Ľavý atriálny prístup

1. krok

Mediálna sternotómia, počas ktorej sa využíva rozvierač 
(napr. Morseov retraktor) je prvým krokom k zabezpečeniu 
ľavého atriálneho prístupu. Po sternotómii sa perikardium 
musí pozdĺžne narezať, pravá strana sa odloží. Táto technika 
nadvihne srdce a otočí srdcový hrot posteriórne, aby sa zlepšil 
pohľad na mitrálnu chlopňu.  

V ďalšom kroku sa zaháji kardiopulmonálny bajpas.

2. krok

Po dosiahnutí kardioplegickej zástavy srdca sa vykoná ľavá 
atriotómia „stiahnutím“ Sondergaardového zárezu a incíziou 
srdcovej predsiene. Pravá predsieň sa má vzhľadom na 
zárez považovať za prednú a ľavá predsieň za zadnú. Lepšie 
odkrytie mitrálnej chlopni v tomto kroku dosiahnete tým, že 
otočíte stôl doľava a nadvihnete hlavu. 

Operácie mitrálnych chlopní, najmä ich opravy, si vyžadujú nekompromisné odkrytie. Odkrytie je nevyhnutné na prijatie 

zásadných rozhodnutí v súvislosti s opravou, rekonštrukciou alebo nahradením, ako aj na vykonávanie týchto techník bez 

kompromisov. Mitrálna chlopňa je orientovaná vertikálne od hrudnej kosti k hrudnej chrbtici a jej vlákna prechádzajú v smere 

aortálnej chlopne. Jednou z najväčších výziev pri odkrytí je dosiahnuť to, aby chirurg videl na vertikálnu polohu mitrálnej 

chlopne. Dá sa to docieliť incíznymi technikami, prispôsobením polohy pacienta a retrakciou.

VÝSTRAHA
Z dôvodu správnej cirkulácie krvi odporúčame uvoľniť tlak na 
retraktory každých 20 minút.

POZNÁMKA
Retraktor Thompson sa dodáva v nesterilom stave. Riaďte 
sa pokynmi na čistenie, sterilizáciu a starostlivosť o retraktor 
Thompson.
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Bolling Retractor  – nastavenie

1. krok

Pripojte tyč v tvare písmena L (Mini 
L-Bar) k ozubenej časti Morseovho 
rozvierača, ktorá je otočená k pravej 
strane pacienta. 

2. krok

Pripojte druhú tyč Mini L-Bar k 
ramennej časti Morseovho retraktora 
na ľavej strane pacienta, nižšie od 
retraktorov Morseovho rozvierača. 

3. krok

Vyberte vhodnú veľkosť košíkového 
(basket) retraktora na retrakciu steny 
predsiene, potom vyberte takú dĺžku 
rukoväte, ktorá najlepšie zodpovedá 
hĺbke hrudného koša pacienta, čím 
sa zabezpečí nízkoprofilový pracovný 
priestor. K dispozícii sú tri výšky. 

5. krok

Rukoväť rertaktora zasuňte do 
otvoreného spoja Universal Joint a 
umiestnite koniec košíka (basket) do 
miesta zákroku, aby ste retrahovali 
predsieň. Keď je správne umiestnený, 
utiahnite spoj Universal Joint, čím 
zaistíte odkrytie.  

4. krok

Zasuňte univerzálny spoj (Universal 
Joint) do tyče Mini L bar na ľavej 
strane pacienta. Využite na to otvor v 
blízkosti upínacieho gombíka.  Upínací 
gombík musí byť pod úrovňou tyče 
Mini L bar a otvorený spoj na rukoväť 
retraktora musí byť nad úrovňou tyče 
Mini L bar.

6. krok

Do druhej tyče Mini L-Bar zasuňte druhý 
spoj Universal Joint a vyberte tvárny 
lopatkový retraktor (malleable paddle 
retractor) s príslušnou dĺžkou rukoväte.  
Túto rukoväť zasuňte do spoja Universal 
Joint a koniec lopatky umiestnite do 
miesta zákroku, aby ste retrahovali 
septum. Zaistite utiahnutím spoja 
Universal Joint. Upozorňujeme, že spoj 
Universal Joint môže byť na tyči L-Bar 
otočený do všetkých smerov.INFORMÁCIE O OBJEDNÁVANÍ SYSTÉMU

Bolling Mitral Valve Retractor System ( #91072CV )
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