
“De tre viktigaste aspekterna av mitralklaffskirurgi är: EXPONERING, EXPONERING, EXPONERING.”

- Steven F. Bolling, MD

Thompson-teknik + bruksanvisning:
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THOMPSON-TEKNIK + BRUKSANVISNING  /  BOLLING MITRAL VALVE RETRACTOR

Steven F. Bolling, MD
University of Michigan

Dr. Bolling är en kirurgisk expert av reparation och rekonstruktion av mitralklaffen samt är dessutom 

professor och forskningsledare på sitt eget NIH-understödda laboratorium. Han har fått internationellt 

erkännande för sin briljanta förmåga att reparera de mest utmanande mitralklaffsmissbildningarna och 

hans innovativa kirurgiska åtkomster till mitralklaffen, speciellt hos patienter med vänster hjärtkammarfel 

i slutstadiet. Dr. Bolling valde att arbeta med Thompson Surgical för att utveckla en retraktor som kunde 

ge honom den kompromisslös tillgänglighet som behövs för att utföra denna teknik.

Vänster förmaksåtkomst

Steg 1

En mediansternotomi med användandet av en retraktor, 

såsom Morse Retractor, ger det första steget till vänster 

förmaksåtkomst. Efter sternotomi bör hjärtsäcken snittas 

längsgående med höger sida upphängd. Denna teknik 

kommer att höja hjärtat och rotera hjärtats apex bakåt för att 

förbättra mitralklaffens synbarhet. 

Därefter utförs hjärt-lung bypass.

Steg 2

En vänstersidig atriotomi utförs sedan genom “rullande” 

Sondergaards fåra med insision av atrium. Det högra  

hjärtatruimet ska ses som anteriort och vänster atrium skall ses 

posteriort i förhållande till fåran.  Bordsrotation till vänster och 

höjning av bordets huvudgärd, denna possition  kommer att 

bidra till bättre exponering av mitralisklaffen.

Mitralklaffsingrepp, speciellt reparationer, kräver obehindrad tillgänglighet (Uncompromised Exposure). 

Tillgängligheten är avgörande för kritiska beslut om reparation, rekonstruktion eller utbyte samt att kunna utföra 

denna teknik utan kompromisser. Mitralklaffen ligger vertikalt från bröstbenet till thoraxryggraden och dess fibrer 

går i riktning mot aortaklaffen. En av de största utmaningarna för tillgängligheten är att få mitralklaffens vertikala 

läge synlig för kirurgen. Detta kan åstadkommas med snittmetoder, patientpossitionering och retraktion.

FÖRSIKTIGHET

Vi rekommenderar att man lättar på trycket på sårhakarna 
var 20:e minut för att säkerställa tillräckligt blodflöde.

OBS

Thompsons sårhake levereras icke-steril. Se 
bruksanvisningen för Thompsons sårhake vad gäller 
anvisningar om rengöring, sterilisering och hantering.
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Montering av Bolling Retractor 

Steg 1

Anslut Mini L-Bar till den tandade 

delen av Morse Spreader, orienterad 

mot patientens högra sida.

Steg 2

Anslut en andra Mini L-Bar till 

armdelen av Morse Retractor, på 

patientens vänstra sidat, under Morse 

Spreader retraktorerna. 

Steg 3

Välj storlek på korg-retraktor för att dra 

tillbaka hjärtförmakets vägg och välj 

sedan den handtagslängd som bäst 

passar för patientens bröstdjup för att 

upprätthålla ett arbetsområdet med 

låg profil. Tre höjder finns tillgängliga.

Steg 5

kjut in sårhakshandtaget i det öppna 

Universal kopplingen och placera 

ändan av korgen på platsa för att dra 

tillbaka hjärtförmaket. När den är i 

läge, dra åt Universal kopplingen för 

att säkra exponeringen.

Steg 4

Skjut en Universal koppling upp 

på Mini L-Bar på patientens 

vänstra sida genom att använda 

hålet bredvid åtdragningsskruven. 

Åtdragningsknappen ska gå under 

Mini L-Bar och den öppna länken för 

sårhakshandtaget ska vara ovanför 

Mini L-Bar.

Steg 6

Lägg till en andra Universal 

kopplingen till den andra Mini L-Bar 

och välj en böjbar paddel retraktor 

med lämplig handtagslängd. Skruva 

åt Universal kopplingen för att låsa 

retraktorn. Observera att Universal 

kopplingens orientering på L-Bar är 

mångsidig.

BESTÄLLNINGSINFORMATION FÖR SYSTEM

Bolling Mitral Valve Retractor System ( #91072CV )
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