
„Cârligul Drake este un instrument important pentru reparația mitrală subvalvulară. Șanțul de tăiere 

facilitează comisurotomia sigură și liza cordoanelor.”

- Dr. Daniel Drake

Tehnici Thompson și manual de utilizare: 

CÂRLIG DRAKE

Expunere necompromisă
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Dr. Daniel Drake
Originar din Michigan, Dr. Drake a absolvit Colegiul Earlham în 1978, obținând o diplomă de 

licență în fizică, și Facultatea de Medicină a Universității din Michigan, în 1982. În 1988, și-a finalizat 

rezidențiatul în chirurgie generală la Spitalul Memorial Parkland și la spitalele din zona de sud-vest 

afiliate Universității din Texas. A revenit la Universitatea din Michigan pentru o bursă pentru studii 

aprofundate în chirurgie cardiotoracică, pe care le-a finalizat în 1990. Practică chirurgia în regiunea 

Grand Traverse de peste două decenii. Este fostul președinte al Societății Chirurgilor Specializați în 

Chirurgie Toracică și Cardiovasculară (MSTCVS) și cofondator al Cooperării pentru Calitate a MSTCVS.  

Este membru al Consiliului actual și conduce Inițiativa Mitrală MSTCVS. Interesele sale profesionale 

cuprind prolapsul valvei mitrale, reconstrucția mitrală după o afecțiune ischemică gravă și obstrucția 

tractului de ejecție în boala Barlow și miopatii hipertrofice. În prezent, Dr. Drake se concentrează pe 

imagistica axială, având publicații recente în Sistemul circulator: Imagistică cardiovasculară și Jurnalul 

de medicină din New England.  

„Cârligul Drake este un instrument important pentru reparația mitrală subvalvulară. Șanțul de tăiere 

facilitează comisurotomia sigură și liza cordoanelor.”

- Dr. Daniel Drake

Markeri de gravare cu laser

Markerii de gravare cu laser permit 

măsurătorile rapide, precise. Finisarea fină fără 

marcaje de măsurare nu va prinde bisturiul.

Șanț de tăiere exclusiv

Acest șanț unic previne alunecarea 

bisturiului, liza facilă a cordoanelor și 

divizarea țesutului reumatic

Prindere prelungită

Prinderea puțin mai lungă (1 cm) mărește 

explorarea subvalvulară a țesutului 

restrictiv. 

INFORMAȚII DE COMANDĂ

REF DESCRIEREA OBIECTULUI PARTEA #

A Cârlig Drake (258mm) 51251

B Carcasă instrument - Cârlig Drake (are 2 cârlige) 50000DH

A

B

NOTĂ
Thompson recomandă achiziționarea sau testarea a două cârlige, 
deoarece se poate prefera utilizarea a două instrumente în același 
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Sfaturi de utilizare
Proiectat cu ajutorul recomandărilor Dr. Daniel H. Drake, cârligul Drake este singurul instrument de pe piață care este dotat cu un șanț de tăiere 

pentru a preveni alunecarea. Vârful este prevăzut cu o prindere puțin mai lungă, mărind explorarea subvalvulară.

Explorarea subvalvulară

Explorarea aprofundată și sistematică a valvei 

mitrale este necesară înainte de intervenție. 

Cârligul Drake asigură ghidaje milimetrice 

pentru gravare cu laser atât pentru arbore, cât 

și pentru prindere. Prinderea se extinde pe o 

lungime completă de 10 mm pentru a facilita 

explorarea completă a suprafeței ventriculare a 

valvelor mitrale, a anulusului, dar și a aparatului 

subvalvular.

Liza cordoanelor

Liza cordoanelor secundare anterioare este o 

tehnică simplă și eficientă pentru corectarea 

legării. Cordoanele secundare sunt identificate 

prin atriul stâng, mișcând partea ventriculară 

a valvei anterioare cu cârligul Drake. 

Atașamentele cordoanelor sunt localizate 

prin tragerea ușoară a cordonului în timp 

ce se încearcă adâncirea suprafeței atriale și 

sunt confirmate de inversarea valvei. Toate 

cordoanele marginale trebuie excluse înainte de tăiere. Numărul de cordoane secundare variază substanțial, de aceea este obligatorie explorarea 

aprofundată a părții ventriculare a valvei. Fragmentele cordoanelor trebuie scoase.

Divizarea țesutului reumatic

Reparația reumatică este mult mai simplă cu ajutorul cârligului 

Drake. După identificarea apexului comisural, se ridică țesutul 

inflamatoriu topit și se divizează folosind șanțul pentru a proteja 

țesutul valvular și subvalvular adiacent. 

După cum este descris în: 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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