
„Drakeov hák je dôležitým nástrojom pre subvalvulárne mitrálne zákroky. Rezná ryha umožňuje 

bezpečné vykonanie komisurotómie a uvoľnenia úponov.“

- MUDr. Daniel Drake
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MUDr. Daniel Drake
Dr. Drake pochádza z Michiganu. V roku 1978 získal bakalársky diplom z fyziky na Earlham College 

a v roku 1982 dokončil štúdium na Lekárskej fakulte Michiganskej univerzity. V roku 1988 dokončil 

špecializáciu v oblasti všeobecnej chirurgie v Parkland Memorial Hospital a v nemocniciach na 

juhozápade patriacich pod Texaskú univerzitu. Vrátil sa na Michiganskú univerzitu a v roku 1990 tam 

dokončil postgraduálne štúdium kardiochirurgie. Viac ako dvadsať rokov vykonával prax v okrese 

Grand Traverse. Pôsobil ako prezident Michiganskej spoločnosti hrudnej a srdcovocievnej chirurgie 

(MSTCVS) a je spoluzakladateľom Združenia kvality MSTCVS. V súčasnosti je členom rady a vedie 

Mitrálnu iniciatívu MSTCVS. Medzi jeho profesionálne záujmy patria ochorenie mitrálnych chlopní, 

rekonštrukcia mitrálnych chlopní po závažnej ischemickej distorzii a obštrukcie v odvodových 

tepnách pri Barlowovej chorobe a hypertropická myopatia. Dr. Drake sa v súčasnosti zameriava 

na problematiku axiálneho zobrazovania a nedávno publikoval články v časopisoch Circulation: 

Cardiovascular Imaging a v New England Journal of Medicine.

„Drakeov hák je dôležitým nástrojom pre subvalvulárne mitrálne zákroky. Rezná ryha umožňuje 

bezpečné vykonanie komisurotómie a uvoľnenia úponov.“

- MUDr. Daniel Drake

Laserom gravírovaná mierka

Laserom gravírovaná mierka umožňuje 

rýchle a presné merania. Hladký povrch bez 

zárezov, o ktoré by sa mohol zachytiť skalpel.

Jedinečná rezná ryha

Jedinečná ryha bráni skĺzavaniu 

skalpela, uľahčuje uvoľňovanie úponov a 

oddeľovanie reumatických tkanív.

Dlhšie rameno háku

Predĺžené (1 cm) rameno háku umožňuje 

lepšie preskúmať subvalvulárnu oblasť.

INFORMÁCIE POTREBNÉ K OBJEDNÁVKE

REF POPIS POLOŽKY ČASŤ Č.

A Drakeov hák (258mm) 51251

B Prístrojové puzdro - Drakeov hák (drží 2 háčiky) 50000DH

A

B

UPOZORNENIE
Spoločnosť Thompson odporúča zakúpiť alebo vyskúšať dva háky, 
keďže môže byť potrebné použiť dva naraz.
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Tipy na použitie
Drakeov hák bol navrhnutý s prispením MUDr. Daniela H. Drakea a je jediným hákom na trhu s reznou ryhou, ktorá bráni skĺzavaniu. Hák 

disponuje jemne predĺženým ramenom, ktoré umožňuje lepšie preskúmať subvalvulárnu oblasť.

Prehliadka subvalvulárnej oblasti

Pred zákrokom je nutné vykonať dôslednú a 

systematickú prehliadku mitrálnej chlopne. 

Drakeov hák disponuje laserom gravírovanou 

milimetrovou mierkou na rukoväti aj ramene 

háku. Rameno je dlhé 10 mm a umožňuje tak 

kompletne preskúmať ventrikulárny povrch 

mitrálnych cípov, prstenca a subvalvulárneho 

aparátu.

Uvoľnenie úponov

Predné uvoľnenie sekundárnych úponov 

je jednoduchý a efektívny spôsob korekcie 

nedovierajúcich chlopní. Sekundárne úpony sú 

lokalizované cez ľavú predsieň preskúmaním 

ventrikulárnej strany predného cípu pomocou 

Drakeovho háku. Uchytenie úponov je 

lokalizované jemným zatiahnutím za úpon, pri 

ktorom na povrchu predsiene vznikajú jamky, 

a potvrdené prevrátením cípu. Všetky okrajové 

úpony je treba pred rezaním vylúčiť. Počet sekundárnych úponov sa môže medzi jednotlivými pacientmi značne líšiť, preto je nutné vykonať 

dôkladnú prehliadku ventrikulárnej strany cípu. Fragmenty úponov treba odstrániť.

Oddelenie reumatického tkaniva

Drakeov hák výrazne uľahčuje opravu reumatického tkaniva. Po 

identifikácii komisurálnych apexov sa zápalové tkanivo nadvihne 

a rozdelí pomocou ryhy, aby sa ochránilo priľahlé valvulárne a 

subvalvulárne tkanivo.

Podľa:  Circ Cardiovasc Imaging 2014;7:132-41; N Engl J Med 2014:370;15:1461; Practical perioperative transesophageal echocardiography, 3. vydanie, Oxford 
University press, Oxford, Anglicko 2015 
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