
“Drake-krogen er et vigtigt værktøj til subvalvulær mitral reparation.  Skærerillen letter sikker 

kommissurotomi og lysering af senetømmer.”

- Daniel Drake, MD
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Daniel Drake, MD
Dr. Drake kommer fra Michigan og dimitterede fra Earlham College i 1978 med en B.A. i fysik og 

med eksamen fra  University of Michigan Medical School i 1982. I 1988  afsluttede han sit ophold 

som almindelig læge ved Parkland Memorial Hospital og University of Texas Southwestern 

Affiliated Hospitals. Han kom tilbage til University of Michigan på et stipendium i hjertekirurgi, 

som han afsluttede i 1990. Han har praktiseret i  Grand Traverse-regionen i mere end to årtier. Han 

er tidligere præsident for Michigan Society of Thoracic and Cardiovascular Surgeons (mstcvs) og 

medstifter af MSTCVS Quality Collaborative. Han er aktivt bestyrelsesmedlem og leder af the MSTCVS 

Mitral Initiative. Hans professionelle interesser omfatter lidelser ved de indgående ventiler, mitral 

rekonstruktion efter svær iskæmisk forstyrrelse og obstruktioner i tarmkanalen ifm. Barlows sygdom 

og hypertrofiske myopatier. Dr. Drake fokuser pt. på aksial billeddannelse med nylige publikationer i 

omløb: Kardiovaskulær billeddannelse og  New England Journal of Medicine

“Drake-krogen er et vigtigt værktøj til subvalvulær mitral reparation.  Skærerillen letter sikker 

kommissurotomi og lysering af senetømmen.”

-Daniel Drake, MD

Laserætsede markører

Laserætsede markører giver mulighed 

for hurtige og præcise målinger. Glat 

finish, så skalpellen ikke fanges af 

måleangivelserne.

Eksklusiv skærerille

Den unikke rille forhindrer, at skalpellen 

glider, letter lysering af senetømmen og 

opdeling af reumatisk væv. 

Længere rækkevidde

Lidt længere (1 cm) rækkevidde øger 

subvalvulær udforskning af restriktivt 

væv. 

ORDREOPLYSNINGER

REF PRODUKTBESKRIVELSE DEL #

A Drake-krog (258mm) 51251

B Instrumentetui – Drake-krog (rummer 2 kroge) 50000DH

A

B

BEMÆRK
Thompson anbefaler køb eller test af to kroge, da det kan være 
ønskeligt at bruge to af gangen
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Brugertip
Drake-krogen er designet med input fra Daniel H. Drake, MD, og er markedets eneste krog, der er udstyret med en skærerille, som forhindrer at 

skalpellen glider. Spidsen har også en lidt længere rækkevidde, der forbedrer den subvalvulære udforskning.

Subvalvulær udforskning

En intervention kræver en forudgående, 

grundig og systematisk udforskning af 

mitralventilen.  Drake-krogen tilbyder 

laserætsede millimeterangivelser på både 

skaftet og spidsen. Spidsen kan forlænges 

10mm for at lette den fuldstændige udforskning 

af ventriklens overflade på både mitralklapper, 

annulus, og det subvalvulære apparat.

Lysering af senetømme

Lysering af den sekundære senetømme er 

en enkel og effektiv teknik til korrektion 

af tethering. Den sekundære senetømme 

identificeres via venstre atrium ved at 

gennemsøge den forreste klap med Drake-

krogen. Senetømmens fæste findes ved at 

trække forsigtigt i den, mens man søger efter 

fordybninger i atriumoverfladen, som bekræftes 

via inversion af klappen. Alle marginale tømmer 

skal fjernes, før der skæres. Antallet af sekundære tømmer varierer meget, og det er derfor vigtigt, at klappens ventrikulære side undersøges 

omhyggeligt. Tømmefragmenter skal fjernes.

Opdeling af reumatisk væv

Reumatisk reparation bliver meget lettere med Drake-krogen. 

Når den kommissurale spids er identificeret, løftes det samlede, 

inflammatoriske væv op og og deles ved hjælp af rillen, der 

beskytter det tilstødende valvulære og subvalvulære væv.

Som det ses i : Circ Cardiovasc Imaging 2014;7:132-41; N Engl J Med 2014:370;15:1461; Practical perioperative transesophageal echocardiography, 3rd edition, 
Oxford University press, Oxford, England 2015
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