
„Куката на Дрейк е важен инструмент за подклапна пластика на митралната клапа. Режещият 

жлеб улеснява безопасната комисуротомия и лизис на хордата.“

– д-р Дениъл Дрейк

Техники на Томпсън + Ръководство за потребителя 

КУКА НА ДРЕЙК

Безкомпромисна експозиция
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д-р Дениъл Дрейк
Родом от Мичиган, през 1978 г. д-р Дрейк завършва колежа „Ерхем“ с бакалавърска степен 

по физика, а през 1982 г. – и медицинско училище в университета в Мичиган. През 1988 г. 

специализира обща хирургия в болница Паркленд Мемориал и югозападните болниците към 

университета в Тексас. Той се завръща в Мичиганския университет и през 1990 г. завършва 

аспирантура по кардиоторакална хирургия. Д-р Дрейк практикува в района на Гранд Травърс 

повече от две десетилетия. Той е президент на Мичиганското общество на гръдните и 

сърдечносъдовите хирурзи (MSTCVS) и е съосновател на MSTCVS Quality Collaborative.  Той е 

настоящ член на борда и ръководи MSTCVS Mitral Initiative. Неговите професионални интереси 

включват аномалии на клапите, митрална реконструкция след тежка исхемична деформация и 

обструкция на изходния тракт при болестта на Барлоу и хипертрофични миопатии. Днешният 

акцент на д-р Дрейк е осевото изображение с последни текущи публикации: „Сърдечно-съдови 

изображения“ в New England Journal of Medicine.  

„Куката на Дрейк е важен инструмент за подклапна пластика на митралната клапа. Режещият жлеб 

улеснява безопасната комисуротомия и лизис на хордата.“

– д-р Дениъл Дрейк

Лазерно гравирани маркери

Лазерно гравирани маркери 

позволяват бързи и точни измервания. 

Гладкото покритие без издатините за 

измерване няма да захване скалпела.

Изключителен режещ жлеб

Този уникален жлеб предотвратява 

изплъзване на скалпела, улеснява 

лизиса на хордата и разделянето на 

ревматичната тъкан.

По-дълго захващане

Малко по-дългото (1 cm) 

захващане подобрява подклапното 

диагностичното изследване за 

рестриктивна тъкан. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКИ

РЕФ ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА ЧАСТ #

A Кука на Дрейк (258mm) 51251

B Калъф за инструменти - Кука на Дрейк (притежава 2 куки) 50000DH

A

B

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Томпсън препоръчва закупуване или изпробване на две куки, тъй 
като може да е желателно да се използват по две наведнъж.
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Съвети за ползване
Проектирана с вдъхновение от д-р Дениъл Х. Дрейк, куката на Дрейк е единствената кука на пазара, която съдържа режещ жлеб, за да се 

предотврати приплъзване. Върхът има малко по-дълга захватна част, което подобрява подклапното диагностичното изследване.

Подклапно диагностично изследване

Необходимо е задълбочено и систематично 

проучване на митралната клапа преди 

интервенцията. Куката на Дрейк има 

лазерно гравирани милиметрови водачи 

както за стъблото, така и за захватната част. 

Пълният размер на захватната част е 10 

mm, за да се улесни цялостното изследване 

на вентрикуларната повърхност на двете 

митрални платна, пръстена и подклапния 

апарат.

Лизис на хордата

Лизирането на предна вторична хорда е 

проста и ефективна техника за коригиране 

на фиксацията. Вторичните хорди се 

идентифицират през лявото предсърдие 

чрез преместване на вентрикуларната 

страна на предното платно с кука на Дрейк. 

Захващанията на хордите се намират 

чрез внимателно издърпване на хордата, 

при което се търси вдлъбнатина върху 

предсърдната повърхност и се потвърждават с обръщане на платното. Всички маргинални хорди трябва да бъдат изключени преди 

разрязването. Броят на вторичните хорди варира значително, поради което задълбочено изследване на вентрикуларната страна на 

платното е задължително. Хордовите фрагменти трябва да бъдат премахнати.

Разделяне на ревматични тъкани

Куката на Дрейк улеснява пластиката на ревматичната тъкан 

След установяване на комисуралните върхове, срасналата се 

възпалителна тъкан се повдига и се разделя, като се използва 

жлеба за защита на съседната клапна и подклапна тъкан. 

Както се вижда в: Circ Cardiovasc Imaging 2014;7:132-41; N Engl J Med 2014:370;15:1461; Practical perioperative transesophageal echocardiography 
(Практическа периоперативна трансезофагеална ехокардиография), 3-то издание, издателство на Оксфордския университет, Оксфорд, Англия, 2015 г.
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