
هل األخدود القاطع عملية بضع الصوار وانحالل الحبل بأمان“ .”صنارة دريك هي أداة مهمة إلجراء إصالحات تحت الصمام التاجي. يّسِ

دانيال دريك، دكتور في الطب -

 تقنيات طومسون + دليل المستخدم

صنارة دريك
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الميزات + معلومات الطلب + نصائح البيولوجية  +  البيانات   تقنيات طومسون + دليل المستخدم  /  

دانيال دريك، دكتور في الطب
 نشأ الدكتور دريك في ميشيغان، وتخرج في كلية إيرلهام عام 1978 بدرجة البكالوريوس في الفيزياء، وتخرج في كلية الطب بجامعة

 ميشيغان عام 1982. وفي عام 1988، أكمل فترة تدريبه في الجراحة العامة في مستشفى باركالند التذكاري والمستشفيات التابعة
 لجامعة تكساس ساوث ويسترن. عاد إلى جامعة ميشيغان للتقديم على درجة الزمالة في جراحة القلب والصدر، وحصل عليها عام
 1990. وقد زاول مهنة الطب في مقاطعة غراند ترافيرس لمدة تزيد عن عقدين. وكان الرئيس السابق لجمعية ميشيغان لجراحة
ًسا للمجموعة التعاونية بشأن الجودة التابعة لجمعية (MSTCVS) الصدر والقلب واألوعية الدموية   .MSTCVS وشريًكا مؤّسِ

 وتشمل اهتماماته .MSTCVS ويشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة هذه الجمعية، ويرأس مبادرة الصمام التاجي التابعة لجمعية
 المهنية أمراض صمام التدفق، وإعادة بناء الصمام التاجي بعد االنفتال اإلقفاري الشديد، وانسداد سبيل التدفق في داء بارلو، واالعتالل

 العضلي الضخامي. ينصب تركيز الدكتور دريك حاليًا على التصوير المحوري مع إصدار منشورات حديثة عن الدوران: تصوير القلب
  .واألوعية الدموية ومجلة نيو إنجالند الطبية

هل األخدود القاطع عملية بضع الصوار وانحالل الحبل بأمان“ .”صنارة دريك هي أداة مهمة إلجراء إصالحات تحت الصمام التاجي. يّسِ

دانيال دريك، دكتور في الطب -

واسمات منقوشة بالليزر

 تتيح الواسمات المنقوشة بالليزر إجراء قياسات سريعة
 ودقيقة. لن يلتصق الطالء المصقول بالمشرط في حالة

.عدم وجود حواف ألدوات القياس

األخدود القاطع االستثنائي

هل  يمنع هذا األخدود الفريد انزالق المشرط، ويُّسِ
.انحالل الحبل وانقسام النسيج الروماتيزمي

الماسك الطويل

 يعزز الماسك الذي يتميز بأنه طويل قليالً (1 سم) عملية
  .استكشاف النسيج المقيد تحت الصمام

معلومات الطلب

صنارة دريك (258 مم) A

Iحالة الصك - صنارة دريك (يحمل 2 خطاف) B

A

B

إخطار
 توصي طومسون بشراء صنارتَين أو تجربتهما، حيث يفضل استخدام صنارتَين في المرة

.الواحدة

السلعة # جزءوصف  مرجع
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االستخدام نصائح 
 شارك دانيال إتش دريك، دكتور في الطب، في تصميم صنارة دريك، وتُعد الصنارة الوحيدة في السوق المزودة بأخدود قاطع لمنع االنزالق. يزود الطرف أيًضا بماسك طويل قليالً، األمر الذي

.يعزز عملية االستكشاف تحت الصمام

االستكشاف تحت الصمام

 يلزم االستكشاف الدقيق والمنهجي للصمام التاجي قبل التدخل.
 تقدم صنارة دريك موجهات ملليمترية منقوشة بالليزر لكل
 من الذراع والماسك. يمتد الماسك 10 مم بالكامل لتسهيل

 االستكشاف الكامل للسطح البطينّي لكل من الوريقات التاجية
.والحلقات والجهاز تحت الصمام

انحالل الحبل

 يمثل انحالل الحبل األمامي الثانوي تقنية بسيطة وفعالة لتصحيح
 الربط. يتم التعرف على األحبال الثانوية بواسطة األذين األيسر

 عن طريق دفع الجانب البطينّي للوريقة األمامية باستخدام
 صنارة دريك. توضع وصالت الحبل عن طريق سحب الحبل

 برفق أثناء البحث عن انخفاض ضئيل على السطح األذينّي،
 ويتم تثبيتها عن طريق قلب الوريقة. يجب استبعاد جميع األحبال
 الهامشية قبل القطع. يختلف عدد األحبال الثانوية اختالفًا كبيًرا،

 لذا يلزم القيام باستكشاف دقيق للجزء البطينّي من الوريقة.
.وينبغي إزالة بقايا الحبل

انقسام النسيج الروماتيزمي

ر صنارة دريك إصالح النسيج الروماتيزمي كثيًرا. بعد التعرف على القمم الصوارية،  تيّسِ
 يتم رفع النسيج الملتهب المندمج، وتقسيمه باستخدام األخدود القاطع لحماية األنسجة

 .المجاورة الصمامية وتحت الصمامية

 Circ Cardiovasc Imaging 2014;7:132-41; N Engl J Med 2014:370;15:1461; Practical perioperative transesophageal echocardiography, 3rd :كما هو مبين في
edition, Oxford University press, Oxford, England 2015
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