
„Drakeův hák je důležitý nástroj pro subvalvulární dvojcípou opravu. Řezná drážka usnadňuje 

bezpečnou komisurotomii a lýzu šlach.“

- Daniel Drake, MD

Techniky Thompson + Návod k použití:  

DRAKEŮV HÁK

Nekompromisní expozice
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Daniel Drake, MD
Dr. Drake původem z Michiganu promoval na vysoké škole Earlham College v roce 1978 s titulem 

BA ve fyzice a na Michiganské univerzitě medicíny v roce 1982. V roce 1988 završil svou obecnou 

chirurgickou stáž v nemocnici Parkland Memorial Hospital a v přidružených nemocnicích univerzity 

v Texasu Southwestern. Vrátil se na Michiganskou univerzitu jako odborný asistent v kardiotorakální 

chirurgii do roku 1990. Déle jak dvě desetiletí vykonával praxi v oblasti Grand Traverse. Je bývalým 

prezidentem Michiganské společnosti torakálních a kardiovaskulárních chirurgů (MSTCVS) a 

spoluzakladatel společnosti MSTCVS Quality Collaborative.  V současnosti je členem výboru a řídí 

dvojcípou iniciativu MSTCVS. Mezi jeho odborné zájmy patří vada přítoku do chlopně, dvojcípá 

rekonstrukce po vážné ischemické deformaci, a obstrukce výtoku z traktu u Barlowovy choroby 

a hypertrofní myopatie. V současnosti se Dr. Drake zaměřuje na osové zobrazování s nedávnými 

publikacemi v oběžníku: Kardiovaskulární zobrazování a v Lékařském časopisu Nové Anglie.  

“The Drake Hook is an important tool for subvalvular mitral repair.  

The cutting groove facilitates safe commissurotomy and chord lysis.”

- Daniel Drake, MD

Laserem leptané markery

Laserem leptané markery umožňují 

rychlé, přesné měření. Hladké zakončení 

bez měřících hřebenů nezachytí skalpel.

Exkluzivní řezná drážka

Tato jedinečná drážka zabraňuje 

smeknutí skalpelu, usnadňuje lýzu šlach a 

rozdělení revmatické tkáně.

Delší zachycení

Trochu delší (1 cm) zachycení zlepšuje 

subvalvulární zkoumání u omezující 

tkáně. 

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

REF POPIS POLOŽKY ČÁST Č.

A Drakeův hák (258mm) 51251

B Pouzdro na nástroje - Drakeův hák (drží 2 háčky) 50000DH

A

B

POZNÁMKA
Thompson doporučuje zakoupení či vyzkoušení dvou háků, neboť 
může být nutné použít současně sva
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Praktické rady
Drakeův hák, který byl navržen díky přínosu Daniela H. Drakea, MD, je jediný hák na trhu, který obsahuje řeznou drážku zabraňující sklouznutí. 

Hrot se rovněž vyznačuje trochu delším zachycením, které podporuje subvalvulární zkoumání.

Subvalvulární zkoumání

Před zákrokem je potřebné důkladné a 

systematické zkoumání dvojcípé chlopně. 

Drakeův hák nabízí laserem leptaná milimetrová 

vodítka jak pro hřídel, tak zachycení. Zachycení 

se prodlouží o plných 10 mm, a usnadní tak 

úplné zkoumání komorového povrchu jak 

mitrální cípy, anulus a subvalvulární aparát.

Lýza šlach

Přední vedlejší lýza šlach je snadná a účinná 

technika pro korekci uvázání. Vedlejší šlachy se 

identifikují prostřednictvím levé odstraněním 

síňového aspektu předního cípu pomocí 

Drakeova háku. Šlachová upevnění jsou 

umístěná jemným zatažením za šlachu, při 

současném hledání důlků na síňovém povrchu a 

potvrdí se převrácením cípu. Před řezáním musí 

být všechny okrajové šlachy vyloučeny. Počet 

vedlejších šlach se značně liší, proto je povinné zkoumání síňového aspektu cípu. Šlachové fragmenty je třeba odstranit.

Oddělení revmatické tkáně

Drakeův hák značně usnadňuje revmatickou opravu. Po identifikaci 

komisurálních vrcholů se splynuvší zánětlivá tkáň vyzdvihne 

a rozdělí pomocí drážky, která chrání přilehlou chlopňovou a 

subvalvulární tkáň. 

Jak jste mohli vidět v: oběžníku Kardiovaskulární zobrazení 2014;7:132-41; N Engl J Med 2014:370;15:1461; Praktická perioperační transesofageální 
echokardiografie, 3. vydání, Oxford University Press, Oxford, Anglie 2015
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