
„Drake’o kabliukas yra svarbus instrumentas atliekant subvalvulines mitralinio vožtuvo procedūras. 

Griovelis padeda saugiai atlikti komisurotomiją ir raiščių lizę.“

– Dr. Daniel Drake

Thompson“ technikos ir naudotojo vadovas: 

DRAKE’O KABLIUKAS

Uncompromised Exposure“
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Dr. Daniel Drake
Dr. Drake’as kilęs iš Mičigano, 1978 m. jis įgijo fizikos mokslų bakalauro laipsnį Erlhamo koledže, 

o 1982 m. baigė Mičigano medicinos mokyklos universitetą. 1988 m. baigė bendrosios praktikos 

chirurgijos rezidentūrą Parklando memorialinėje ligoninėje ir Teksaso universiteto pietvakarių 

ligoninėse. Vėliau dr. Drake’as grįžo į Mičigano universitetą, kur iki 1990 m. dirbo moksliniu 

darbuotoju kardiotoracinės chirurgijos srityje. Daugiau kaip du dešimtmečius jis praktikavosi 

Grand Traverso regione. Jis yra buvęs Mičigano krūtinės ląstos ir širdies bei kraujagyslių chirurgų 

bendruomenės (MSTCVS) prezidentas ir vienas iš MSTCVS kokybės partnerystės įkūrėjų.  Šiuo metu jis 

tarybos narys ir MSTCVS mitralinės iniciatyvos kuratorius. Praktikuojasi tokiose srityse, kaip įtekėjimo 

vožtuvo liga, mitralinė rekonstrukcija po sunkių išeminių sutrikimų, ištekėjimo trakto obstrukcija 

sergant Barlow liga ir hipertrofinės miopatijos. Dr. Drake’as šiuo metu susitelkęs į ašinio vaizdo 

gavimo sritį, neseniai buvo paskelbtos jo publikacijos žurnale „Circulation: Cardiovascular Imaging 

and the New England Journal of Medicine“.  

„Drake’o kabliukas yra svarbus instrumentas atliekant subvalvulines mitralinio vožtuvo procedūras. 

Griovelis padeda saugiai atlikti komisurotomiją ir raiščių lizę.“

– Dr. Daniel Drake

Lazeriu išraižyti žymekliai

Lazeriu išraižytais žymekliais galima 

greitai ir tiksliai matuoti. Lygus paviršius 

be matuoti skirtų rumbelių neužkliudys 

skalpelio.

Specialus griovelis

Unikalus griovelis apsaugo nuo skalpelio 

nuslydimo, palengvina raiščių lizę ir 

reumatinio audinio padalijimą. 

Ilgesnis griebtuvas

Šiek tiek ilgesnis (1 cm) griebtuvas 

palengvina ribojančio audinio 

subvalvulinę eksploraciją. 

UŽSAKYMO INFORMACIJA

REF PREKĖS APRAŠYMAS DALIS #

A Drake’o kabliukas (258mm) 51251

B Instrumento dėklas - Drake’o kabliukas (turi 2 kabliukus) 50000DH

A

B

PASTABA
Thompson“ rekomenduoja įsigyti arba išbandyti du kabliukus, nes 
vienu metu gali prireikti naudoti du
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Patarimai dėl naudojimo
Sukurtas dalyvaujant dr. Danieliui H. Drake’ui, Drake’o kabliukas yra vienintelis toks kabliukas rinkoje, kuriame yra nuo nuslydimo apsaugantis 

griovelis. Galiuke yra šiek tiek ilgesnis griebtuvas, todėl lengviau atlikti subvalvulinę eksploraciją.

Subvalvulinė eksploracija

Prieš įterpimą reikalinga kruopšti ir sisteminė 

mitralinio vožtuvo eksploracija. Drake’o 

kabliuko griebtuve ir kote yra lazeriu išraižytos 

milimetrinės žymos. Griebtuvas prailgintas 

10 mm, todėl kabliuku lengviau atlikti abiejų 

mitralinių lapelių, žiedo ir subvalvulinio aparato 

ventrikulinio paviršiaus eksploraciją.

Raiščių lizė

Priekinių antrinių raiščių lizė yra paprasta ir 

veiksminga technika, kuria koreguojamas 

įtempimas. Antriniai raiščiai identifikuojami 

per kairįjį prieširdį pastumiant priekinio lapelio 

ventrikulinę pusę Drake’o kabliuku. Raiščių 

prisitvirtinimai aptinkami švelniai patraukiant 

už raiščio ir tuo pat metu ieškant įdubimo 

prieširdžio paviršiuje, jie aptinkami apsiverčiant 

lapeliui. Prieš pjaunant reikia atskirti visus 

ribinius raiščius. Antrinių raiščių skaičius labai skiriasi, todėl būtina atlikti kruopščią ventrikulinės lapelių pusės eksploraciją. Raiščių fragmentus 

reikia pašalinti.

Reumatinio audinio padalijimaS

Naudojant Drake’o kabliuką daug lengviau atlikti reumatoidines 

procedūras. Identifikavus jungiamąsias viršūnes, uždegiminis 

audinys pakeliamas ir padalijamas naudojant griovelį, kad būtų 

apsaugotas gretutinis valvulinis ir subvalvulinis audinys. 

Kaip aprašyta: 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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