
«Ο γάντζος Drake είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για την υποβαλβιδική επιδιόρθωση της µιτροειδούς 

βαλβίδας. Η εγκοπή διευκολύνει την ασφαλή χειρουργική τοµή και τη λύση χορδής.»

- Daniel Drake, MD
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Daniel Drake, MD
Με προέλευση από το Michigan, ο Dr. Drake αποφοίτησε από το Earlham College το 1978 µε 
πτυχίο στη Φυσική και από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Michigan το 1982. Το 1988 
ολοκλήρωσε την ειδίκευσή του στη γενική χειρουργική στο Νοσοκοµείο Parkland Memorial και τα 
Συνδεδεµένα Νοτιοδυτικά Νοσοκοµεία του Πανεπιστηµίου του Texas. Επέστρεψε στο Πανεπιστήµιο 
του Michigan για µία υποτροφία στην καρδιοθωρακική χειρουργική, που ολοκλήρωσε το 1990. 
Έχει ασκήσει το ιατρικό επάγγελµα στην επαρχία Grand Traverse Region για περισσότερο από δύο 
δεκαετίες. Διετέλεσε πρόεδρος της Εταιρείας Θωρακικών και Καρδιαγγειακών Χειρουργών του 
Michigan και συνιδρυτής του Κέντρου Ποιότητας Συνεργασίας της παραπάνω εταιρείας.  Επί του 
παρόντος, είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Θωρακικών και Καρδιαγγειακών 
Χειρουργών του Michigan και διευθύνει το Κέντρο Πρωτοβουλίας Μιτροειδούς της παραπάνω 
εταιρείας. Τα επαγγελµατικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν τη νόσο της βαλβίδας εισροής, 
την ανακατασκευή της µιτροειδούς βαλβίδας µετά από σοβαρή ισχαιµική παραµόρφωση και την 
απόφραξη της οδού εκροής στη νόσο του Barlow καθώς και τις υπερτροφικές µυοπάθειες. Το τρέχον 
ενδιαφέρον του Dr. Drake είναι η αξονική απεικόνιση µε πρόσφατες δηµοσιεύσεις στο περιοδικό 
Circulation: Cardiovascular Imaging and the New England Journal of Medicine (Καρδιαγγειακή 
απεικόνιση και το Χρονικό της Ιατρικής της Νέας Άγγλίας).  

«Ο γάντζος Drake είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για την υποβαλβιδική επιδιόρθωση της µιτροειδούς 

βαλβίδας. Η εγκοπή διευκολύνει την ασφαλή χειρουργική τοµή και τη λύση χορδής.»

- Daniel Drake, MD

Χαρακτηριστικά χάραξης µε λέιζερ

Τα χαρακτηριστικά χάραξης µε λέιζερ 

επιτρέπουν την ταχεία και ακριβή 

µέτρηση. Το απαλό τελείωµα χωρίς 

κορυφογραµµές µέτρησης δεν θα 

συγκρατήσει το νυστέρι.

Άποκλειστική εγκοπή

Άυτή η µοναδική εγκοπή αποτρέπει την 

ολίσθηση του νυστεριού, διευκολύνοντας 

τη λύση χορδών και τη διαίρεση των 

ρευµατικών ιστών.

Συσκευή παρατεταµένης 
συγκράτησης

Ελαφρώς παρατεταµένη (1 εκ.) 

συγκράτηση που ενισχύει την 

υποβαλβιδική εξερεύνηση για 

περιοριστικό ιστό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΆΡΆΓΓΕΛΙΆΣ

REF ΠΕΡΙΓΡΆΦΗ ΆΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΣ #

A Γάντζος Drake (258mm) 51251

B Θήκη οργάνου - Γάντζος Drake (διαθέτει 2 άγκιστρα) 50000DH

A

B

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η εταιρεία Thompson συνιστά την αγορά ή δοκιµαστική χρήση δύο 
γάντζων καθώς ενδέχεται να χρειαστεί η ταυτόχρονη χρήση και των 
δύο.
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Συµβουλές για τη χρήση
Σχεδιασµένος µε βάση την έρευνα του Daniel H. Drake, MD, ο γάντζος Drake είναι ο µόνος γάντζος στην αγορά που περιέχει µια εγκοπή 

που αποτρέπει την ολίσθηση. Η συµβουλή αυτή εφιστά, επίσης, την προσοχή σε ελαφρώς παρατεταµένη συγκράτηση που διευκολύνει  την 

υποβαλβιδική εξερεύνηση.

Υποβαλβιδική εξερεύνηση

Πριν από την επέµβαση απαιτείται συστηµατική 

εξερεύνηση της µιτροειδούς βαλβίδας. Ο 

γάντζος Drake παρέχει οδηγούς µεγέθους 

χιλιοστών χάραξης µε λέιζερ τόσο για τον άξονα 

όσο και για τη διάταξη συγκράτησης. Η διάταξη 

συγκράτησης επεκτείνεται σε πλήρες µήκος 

των 10 χλστ. για να διευκολύνει την πλήρη 

εξερεύνηση της κοιλιακής επιφάνειας και των 

δύο µιτροειδών φύλλων, του δακτυλίου και της 

υποβαλβιδκής συσκευής.

Λύση χορδών

Η λύση των πρόσθιων δευτερευουσών 

χορδών συνιστά µια απλή και αποτελεσµατική 

τεχνική για τη διόρθωση της πρόσδεσης. 

Οι δευτερεύουσες χορδές ταυτοποιούνται 

µέσω του αριστερού κόλπου σαρώνοντας την 

κοιλιακή πτυχή του πρόσθιου φύλλου µε το 

γάντζο Drake. Οι προσαρτήσεις των χορδών 

εντοπίζονται µε απαλή έλξη της χορδής και µε 

παράλληλη στόχευση στη µείωση της κολπικής 

επιφάνειας και επιβεβαιώνονται από την αναστροφή των φύλλων. Όλες οι περιθωριακές χορδές πρέπει να αποκλειστούν πριν από την κοπή. Ο 

αριθµός των δευτερευουσών χορδών ποικίλλει σηµαντικά, για το λόγο αυτό είναι υποχρεωτική η  ενδελεχής εξερεύνηση της κοιλιακής πτυχής  

του φύλλου. Τα θραύσµατα χορδών θα πρέπει να αφαιρεθούν.

Διαίρεση ρευµατικών ιστών

Η επιδιόρθωση ρευµατικών ιστών διευκολύνεται πολύ από 

τη χρήση του γάντζου Drake. Μετά την ταυτοποίηση των 

συνδεσµοειδών κορυφών, ο συντηγµένος φλεγµονώδης ιστός 

ανυψώνεται και διαιρείται µε τη χρήση της εγκοπής, µε σκοπό την 

προστασία του γειτνιάζοντος βαλβιδικού και υποβαλβιδικού ιστού. 

Όπως απεικονίζεται στο: 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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