
„Hak Drake’a to ważne narzędzie służące do naprawy obszaru podzastawkowego. Zagłębienie tnące 

ułatwia przeprowadzenie komisurotomii i rozcięcie strun ścięgnistych.”

- Daniel Drake, lekarz
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Daniel Drake, lekarz
Pochodzący z Michigan, dr Drake ukończył Earlham College w 1978 r. uzyskując tytuł B.A. (Bachelor ~ 

mgr) w dziedzinie fizyki oraz Uniwersytet Medyczny w Michigan (the University of Michigan Medical 

School) w 1982 r. W 1988 r. ukończył ogólną rezydenturę w chirurgii w Parklan Memorial Hospital 

oraz the University of Texas Southwestern Affiliated Hospitals. Powrócił na University of Michigan w 

celu zdobycia specjalizacji w chirurgii sercowo-piersiowej ukończył ją w 1990 r. Prowadził praktykę 

w Grand Traverse Region przez ponad dwie dekady. Sprawował funkcję prezesa Stowarzyszenia 

Michigan Chirurgów Klatki Piersiowej i Układu Krążenia (Michigan Society of Thoracic and 

Cardiovascular Surgeons, MSTCVS) oraz współzałożycielem MSTCVS Quality Collaborative.  Obecnie 

jest członkiem Zarządu i kieruje MSTCVS Mitral Initiative. Do jego zainteresowań zawodowych należą 

zaburzenia wpływu do zastawki, rekonstrukcja zastawki po ciężkim uszkodzeniu niedokrwiennym 

oraz niedrożność dróg wypływu w chorobie Barlowa, a także kardiomiopatia przerostowa. Obecnie 

zainteresowania dr. Drake’a skupiają się na obrazowaniu osiowym, na temat którego ostatnio wydano  

publikacje w Circulation: Obrazowanie układu krążenia i New England Journal of Medicine.  

Hak Drake’a to ważne narzędzie służące do naprawy rejonu podzastawkowego. Zagłębienie tnące 

ułatwia przeprowadzenie komisurotomii i rozcięcie strun ścięgnistych.”

- dr Daniel Drake

Podziałki oznaczane laserowo

Podziałki oznaczane laserowo pozwalają na 

wykonanie szybkich, precyzyjnych pomiarów. 

Gładkie wykończenie bez krawędzi podziałki 

nie zaczepi o skalpel.

Wyjątkowe zagłębienie tnące

To wyjątkowe zagłębienie zapobiega 

zsunięciu się skalpela, ułatwiając rozcięcie 

strun ścięgnistych i rozdzielenie tkanki 

gośćcowej. 

Dłuższa łyżka

Nieco dłuższa (1 cm ) łyżka umożliwia 

prowadzenie zabiegu w głębszej 

warstwie w przypadku zawężonej tkanki

INFORMACJE O SKŁADANIU ZAMÓWIEŃ

REF OPIS PRZEDMIOTU CZĘŚĆ #

A Hak Drake’a (258mm) 51251

B Walizka na instrumenty - Hak Drake’a (mieści 2 haczyki) 50000DH

A

B

UWAGA
Thompson zaleca zakup lub zakup próbny dwóch haków, ponieważ 
czasami mogą być potrzebne oba naraz.
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Wskazówki dotyczące używania
Zaprojektowany według pomysłu lek. Daniela H. Drake’a, Hak Drake’a jest jedynym hakiem na rynku, który posiada zagłębienie tnące 

uniemożliwiające zsunięcie się. Zakończenie to nieco dłuższa łyżka, co pozwala na dotarcie do głębszych warstw podzastawkowych.

Zabiegi w rejonie podzastawkowym

Dokładne i przemyślane zbadanie zastawki 

mitralnej należy wykonać przed operacją. Hak 

Drake’a ma prowadnice podziałek milimetrowe 

oznaczone laserowo na trzonie i łyżce. Łyżka 

ma łącznie długość 10 mm w celu ułatwienia 

dokładnego zbadania powierzchni przedsionka 

płatków mitralnych, przestrzeni pierścienia oraz 

rejonu podzastawkowego

Rozcięcie strun ścięgnistych

Przecięcie strun ścięgnistych dodatkowych 

z przodu jest łatwą i skuteczną techniką 

naprawy struktur wiążących. Struny dodatkowe 

można zobaczyć przez lewy przedsionek 

odsuwając część przedniego płatka za pomocą 

Haka Drake’a. Zaczepy strun ścięgnistych 

można zobaczyć delikatnie ciągnąc strunę 

równocześnie obserwując zapadanie się 

powierzchni przedsionka, wystąpi również 

odwrócenie płatka. Wszystkie struny brzeżne należy wykluczyć przed cięciem. Liczba strun dodatkowych może znacznie się różnić, dlatego 

dokładne zbadania rejonu komorowego płatka jest obowiązkowe. Resztki strun należy usunąć.

Rozdzielenie tkanki gośćcowej

Naprawa części objętych gośćcem jest o wiele łatwiejsza z użyciem 

Haka Drake’a. Po odnalezieniu koniuszka serca, złączona tkanka 

w stanie zapalnym zostaje podniesiona i rozdzielona przy użyciu 

zagłębienia w celu ochrony sąsiedniej tkanki zastawki i rejonu 

Jak pokazano w: 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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