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Daniel Drake, MD
Dr. Drake is oorspronkelijk van Michigan en studeerde in 1987 af aan Earlham College met een B.A. 

In Fysica en in 1982 aan de medische faculteit van de universiteit van Michigan. In 1988 voltooide 

hij zijn coschap voor algemene chirurgie in het Parkland Memorial Hospital en de de Zuidwestelijke 

ziekenhuizen die zijn aangesloten aan de universiteit van Texas. Hij keerde terug naar de universiteit 

van Michigan voor een fellowship in cardiothoracale operaties wat hij in 1990 beëindigde. Hij had 

gedurende twee decennia een praktijk in de Grand Traverse County. Hij is voormalig president van 

de Michigan Society of Thoracic and Cardiovascular Surgeons (MSTCVS) en de oprichter van de 

MSTCVS Quality Collaborative.  Momenteel is hij bestuurslid en leidt hij het MSTCVS Mritral Initiative. 

Zijn professionele interessen omvatten afwijkingen aan de instroomklep, mitrale herconstructie na 

ernstige ischemische vervormingen, verstopping van het uitstroomkanaal bij de ziekte van Barlow en 

hypertofische cardiomyopathie. Momenteel is Dr. Drake gericht op axiale beeldvorming met recente 

publicaties in circulatie: Cardiovascular Imaging en de New England Journal of Medicine.

“De Drake-haak is een belangrijk hulpmiddel voor herstel van de subvalvulaire mitralis. De snijgroef 

bevat veilige commissurotomie en chord lysis.*

- Daniel Drake, MD

Met laser geëtste markeringen

Met laser geëtste markeringen maken 

snelle, nauwkeurige metingen mogelijk. 

Vloeiende afwerking zonder meetrichels 

waardoor het scalpel niet wordt 

vastgegrepen.

Exclusieve snijgroef

Deze unieke groef voorkomt slippen 

van de scalpel, verlicht chord lysis en 

scheiding van reumatisch weefsel.

Langere grip

Iets langere (1 cm) grip verbetert 

subvalvulaire exploratie voor restrictief 

weefsel. 

BESTELINFORMATIE

REF PRODUCT BESCHRIJVING DEEL #

A Drake-haak (258mm) 51251

B Instrumentenkoffer - Drake-Haken (voor 2 haken) 50000DH

A

B

MELDING
Thompson raadt een aankoop van of proefperiode met twee haken 
aan, omdat het mogelijk gewenst is per keer twee te gebruiken.
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Gebruikstips
De Drake-haak is ontworpen met input van Daniel H. Drake, MD, en het is de enigste haak op de markt met een snijgroef om slippen te 

voorkomen. De tip heeft ook een ietsl langere grip, wat de subvalvulaire exploratie verbetert.

Subvalvulaire exploratie

Vóór enige interventie is grondige en 

systematische exploratie van de mitralisklep 

vereist. De Drake-hak biedt met laser geëtste 

millimeterrichels voor zowel de schacht als de 

grip. De grip is over een volle 10 mm verdeeld, 

om volledige exploratie van de ventriculaire 

oppervlak van beide mitralisklepbladen, de 

annulus en subvalvulaire apparatuur mogelijk 

te maken.

Chord lysis

Anterieure, secundaire chord lysis is een 

eenvoudige en effectieve techniek ter correctie 

van aanbinding. De secundaire chordae 

worden via het linker atrium geïdentificeerd, 

door het ventriculaire deel van de anterieure 

klepbladen met de Drake-haak te vegen. 

Chordale bevestigingen worden gevonden 

door voorzichtig over de chorda vegen terwijl 

u op het atriële oppervlak naar kuiltjes zoekt 

en worden bevestigd door inversie van het klepblad Alle marginale chordae moeten voor het snijden worden uitgesloten. Het aantal secundaire 

chordae varieert aanzienlijk, daarom is een grondige exploratie van het ventriculaire deel van het klepblad verplicht. Chordale fragmenten 

moeten worden verwijderd.

Scheiding van reumatisch weefsel

Reumatisch herstel wordt uitstekend gefaciliteerd door de Drake-

haak. Na identificatie van de commissurale punten, vergroeid, 

ontstoken weefsel wordt opgeheven en met behulp van de groef 

gescheiden om het naastliggende valvulaire en subvalavulaire 

Zoals gezien in: 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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