
„Drake Hook konks on subvalvulaarse mitraali parandamisel oluline tööriist. Lõiketera hõlbustab 

ohutut kommissurotoomiat ja chordae tendineae lüüsi.“

- Daniel Drake, MD
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Daniel Drake, MD
Michiganist pärit dr Drake lõpetas 1978. aastal Earlhami kolledži füüsika bakalaureusekraadiga ning 

1982. aastal Michigani ülikooli meditsiinikoolis. Aastal 1988 lõpetas ta üldise kirurgilise residentuuri 

Parkland Memorial haiglas ja Texase ülikooli Southwestern Affiliated haiglas. Ta naasis Michigani 

ülikooli kardiokirurgia stipendiumiprogrammi raames, lõpetades 1990. aastal. Ta on töötanud Grand 

Traverse’i piirkonnas üle kahekümne aasta. Ta on endine Michigani rinna- ja südame-veresoonkonna 

kirurgide ühingu president (MSTCVS) ning MSTCVSi kvaliteedikolleegiumi kaasasutaja.  Ta on 

praegune MSTCVSi mitraalalgatuse juhatuse liige ja direktor. Tema ametialased huvid hõlmavad 

sissevooluklapi haiguseid, mitraalset rekonstruktsiooni pärast raskekujulisi isheemilisi moonutusi, 

väljavoolutrakti obstruktsiooni Barlowi tõve korral ja hüpertroofseid müopaatiaid. Praegu on dr 

Drake’i tähelepanu suunatud aksiaalsetele kujutistele ja sellealastele hiljutistele publikatsioonidele 

ajakirjades Circulation: Cardiovascular Imaging ja the New England Journal of Medicine.  

„Drake Hook konks on subvalvulaarse mitraali parandamisel oluline tööriist. Lõiketera hõlbustab ohutut 

kommissurotoomiat ja chordae tendineae lüüsi.“

- Daniel Drake, MD

Laser Etched Markers lasergraveeringu markerid

Laser Etched Markers lasergraveeringu 

markerid võimaldavad kiireid ja 

täpseid mõõtmisi. Sujuvad lõpud ilma 

mõõtmistippudeta ei jõua skalpellini.

Eksklusiivne lõiketera

See ainulaadne kõver takistab skalpelli 

libisemist, lihtsustades chordae tendinae 

lüüsi ja reumaatilise koe jagamist.

Pikem haare

Pisut pikem (1 cm) haare parandab 

restriktiivse koe subvalvulaarset uurimist. 

TELLIMISALANE TEAVE

REF TOOTE KIRJELDUS OSA #

A Drake konks (258mm) 51251

B Instrumendi ümbris - Drake konks (mahutab 2 konksu) 50000DH

A

B

MÄRKUS:
Thompson soovitab osta või võtta prooviks kaks konksu, kuna võib 
tekkida soov kasutada kaht konksu korraga
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Kasutusnipid
Koos Daniel H. Drake’iga disainitud Drake Hook on ainus konks turul, mille lõikekõver väldib libisemist. Samuti on otsal pisut pikem haare, et 

parandada subvalvulaarset uurimist.

Subvalvulaarne uurimine

Enne sekkumist on vajalik mitraalklapi põhjalik 

ja süstemaatiline uurimine. Drake Hook 

konksul on lasergraveeritud millimeeterskaala 

nii käepideme kui konksu jaoks. Haare 

on pikendatav kuni 10 millimeetrini, et 

lihtsustada mõlema mitraalklapi, annuluse ja 

subvalvulaarse süsteemi ventrikulaarse pinna 

uurimist

Chordae tendinae lüüs

Eesmine sekundaarse chordae tendinae 

lüüs on lihtne ja tõhus tehnika lõastamise 

parandamiseks. Sekundaarne chordae tendinae 

tuvastatakse vasaku aatriumiga, pühkides Drake 

Hook konksu abil eesmise klapi ventrikulaarset 

pinda. Chordae tendinae kinnitused saab 

paigutada, tõmmates õrnalt chordae tendinaed, 

samal ajal kui otsitakse lohku atriaalsel pinnal, 

ja need kinnitatakse klapi pööramisega. 

Enne lõikamist tuleb välistada kõik marginaalsed chordae tendinae. Sekundaarsete chordae tendinae arv varieerub oluliselt, mistõttu on klapi 

ventrikulaarse aspekti põhjalik uurimine kohustuslik. Chordae tendinae fragmendid tuleb eemaldada.

Reumaatilise koe jagamine

Reumaatilist ravi saab oluliselt lihtsustada tootega Drake Hook. 

Pärast kommissuraalsete apeksite tuvastamist tõstetakse 

ühendunud põletikulist kudet, mis jagatakse lõiketera abil, et 

kaitsta kõrvalasuvat valvulaarset ja subvalvulaarset kude. 

See on esitatud järgmises teoses: 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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