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Dr. Daniels Dreiks (Daniel Drake)
Dr. Daniels Dreiks ir dzimis Mičigānā, 1978. gadā viņš absolvēja Ērlāma (Earlham) koledžu ar B.A. 

grādu fizikā, bet 1982. gadā Mičigānas Medicīnas skolu. 1988. gadā viņš pabeidza vispārējās ķirurģijas 

rezidentūru Pārklendas memoriālajā slimnīcā un Teksasas Universitātes Dienvidrietumu asociētajās 

slimnīcās. Viņš atgriezās Mičigānas Universitātē, kur 1990. gadā pabeidza kardiotorakālās ķirurģijas 

studiju programmu. Divdesmit gadus viņš strādāja Lielās pārejas reģionā (Grand Traverse Region). 

Viņi ir bijis Mičigānas Krūškurvja un sirds-asinsvadu ķirurģijas asociācijas (MSTCVS) prezidents un 

MSTCVS Kvalitātes sadarbības nodaļas līdzdibinātājs.  Viņš šobrīd ir valdes loceklis un vada MSTCVS 

Mitrālā vārstuļa ķirurģijas iniciatīvas projektu. Viņa profesionālās intereses ietvēra asins ieplūdes 

vārstuļos traucējumus, mitrālā vārstuļa rekonstrukciju pēc smagiem išēmiskiem traucējumiem, 

izplūdes trakta obstrukciju Bārlova (Barlow) sindroma gadījumā un hipertrofiskas miopātijas 

gadījumus. Dr. Dreiks šobrīd vairāk uzmanības pievērš aksiālai attēlveidošanai un pēdējā laikā ir 

publicēti raksti žurnālā “Circulation: Cardiovascular Imaging” un “New England Journal of Medicine”.  

“Dreika āķis ir svarīgs mitrālā vārstuļa subvalvulāras operācijas instruments. Griezējrieva ļauj veikt drošu 

komisurotomiju un hordu līzi.”

Dr. Daniels Dreiks (Daniel Drake)

Ar lāzeri iegravēti marķieri

Ar lāzeri iegravēti marķieri ļauj veikt 

ātrus un precīzus mērījumus. Skalpelis 

neaizķeras aiz gludajām malām bez 

mērījumu izciļņiem.

Unikālā griezējrieva

Šī unikālā griezējrieva novērš skalpeļa 

izslīdēšanu, atvieglojot hordas līzi un 

reimatisma skartu audu sadalīšanu.

Garāks āķis

Nedaudz garākā āķa daļa (1 cm) uzlabo 

subvalvulāru izmeklēšanu fibrozu audu 

gadījumā. 

INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪŠANU

REF LIETAS APRAKSTS DAĻA #

A Dreika āķis (258mm) 51251

B Instrumenta korpuss - Dreika āķis (tur 2 āķus) 50000DH

A

B

PIEZĪME
Uzņēmums “Thompson” iesaka iegādāties vai izmēģināt divus āķus, 
jo ir vēlama divu āķu vienlaicīga izmantošana.
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Padomi par lietošanu
Dr. Daniela H. Dreika izstrādātais Dreika āķis ir vienīgais āķis tirgū, kas ir aprīkots ar griezējrievu, kura novērš izslīdēšanu. Āķa daļas gals ir nedaudz 

pagarināts, kas uzlabo subvalvulāru izmeklēšanu.

Subvalvulāra izmeklēšana

Pirms intervences ir jāveic rūpīga un 

sistemātiska mitrālā vārstuļa izmeklēšana. 

Dreika āķis nodrošina ar lāzeru iegravētas 

milimetru atzīmes gan uz roktura, gan uz āķa 

daļas. Āķa gala daļa stiepjas 10 mm garumā, 

atvieglojot vispusīgu abu mitrālā vārstuļa viru, 

gredzena un subvalvulārā aparāta ventrikulārās 

virsmas izmeklēšanu.

Hordas līze

Priekšējās sekundārās hordas līze ir vienkārša, 

bet efektīva metode fiksācijas korekcijai. 

Sekundārās hordas tiek noteiktas caur 

kreiso priekškambari, velkot priekšējās viras 

ventrikulāro profilu ar Dreika āķi. Hordu 

savienojumi tiek noteikti, uzmanīgi velkot hordu 

un vienlaicīgi skatoties, vai uz priekškambara 

virsmas neveidojas iedobumi, ko apstiprina viru 

inversija. Visas malējās hordas pirms griezuma 

veikšanas ir jāizolē. Sekundāro hordu skaits būtiski atšķiras, tāpēc obligāti jāveic rūpīga viru ventrikulārā profila izmeklēšana. Hordu fragmenti 

jānoņem.

Reimatisma skartu audu sadalīšana

Dreika āķis būtiski atvieglo reimatisma skartu audu operāciju. 

Kad komisūru galotnes ir noteiktas, sapludinātie iekaisušie audi, 

izmantojot rievu, tiek pacelti uz augšu un sadalīti, lai aizsargātu 

blakusesošos valvulāros un subvalvulāros audus

Kā redzams šeit: 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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