
»Kavelj Drake je pomemben pripomoček za subvalvularna mitralna popravila. Rezalna zareza 

omogoča varno komisurotomijo in lizo hord.«

- Daniel Drake, dr. med.
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Daniel Drake, dr. med
Dr. Drake prihaja iz Michigana. Leta 1978 je na univerzi Earlham College diplomiral iz fizike, 

nato pa je leta 1982 dokončal še študij na medicinski fakulteti univerze Michigan. Leta 1988 je 

opravil pripravništvo iz splošne kirurgije v bolnišnicah Parkland Memorial in University of Texas 

Southwestern Affiliated. Na univerzo Michigan se je vrnil na izpopolnjevanje v kardiotorakalni 

kirurgiji, ki ga je zaključil leta 1990. V regiji Grand Traverse dela kot zdravnik že več kot dve 

desetletji. V preteklosti je bil predsednik združenja torakalnih in kardiovaskularnih kirurgov zvezne 

države Michigan (Michigan Society of Thoracic and Cardiovascular Surgeons (MSTCVS)), je pa tudi 

soustanovitelj zveze sodelovanja za kakovost MSTCVS.  Trenutno je član odbora tega združenja in 

vodi njegovo mitralno pobudo. Med njegove poklicne interese spadajo bolezen dovodnih zaklopk, 

mitralna rekonstrukcija po hudi ishemiji ter obstrukcija odvodnega trakta pri Barlowovi bolezni in 

hipertrofični miopatiji. Dr. Drake se trenutno posveča aksialnemu slikanju, o katerem je pisal tudi v 

publikacijah Circulation: Cardiovascular Imaging in the New England Journal of Medicine.  

»Kavelj Drake je pomemben pripomoček za subvalvularna mitralna popravila. Rezalna zareza omogoča 

varno komisurotomijo in lizo hord.«

- Daniel Drake, dr. med.

Lasersko narejeni označevalci

Lasersko narejeni označevalci omogočajo 

hitre in natančne meritve. Gladka 

površina brez merilnih zarez ne ovira 

gibanja skalpela.

Ekskluzivna rezalna zareza

Ta unikatna zareza preprečuje zdrs 

skalpela in tako olajša lizo hord in 

razdelitev revmatičnega tkiva.

Daljši kavelj

Rahlo daljši kavelj (1 cm) izboljša 

subvalvularno raziskovanje pri 

omejujočem tkivu.

PODATKI O NAROČANJU

REF OPIS IZDELKA ŠT. DELA

A Kavelj Drake (258mm) 51251

B Torbica za instrument - Kavelj Drake (ima 2 kavlja) 50000DH

A

B

OBVESTILO
Družba Thompson priporoča nakup ali preizkus dveh kavljev hkrati, 
saj boste morda želeli uporabljati dva kavlja hkrati.
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Nasveti za uporabo
Kavelj Drake, ki je zasnovan na podlagi nasvetov dr. Daniela Drakea, je edini kavelj na trgu z rezalno zarezo, ki preprečuje zdrse. Kljuka na konici je 

tudi nekoliko daljša, zato omogoča boljše subvalvularno raziskovanje.

Subvalvularno raziskovanje

Pred posegom je potrebno izvesti temeljito 

in sistematsko raziskovanje mitralne 

zaklopke. Kavelj Drake ima lasersko narejene 

milimetrske označevalce tako na ročaju 

kot na sami konici kavlja. Kavelj je mogoče 

podaljšati kar za 10 mm, s čimer je omogočeno 

popolno raziskovanje ventrikularne površine 

obeh mitralnih lističev, vezivnega tkiva in 

subvalvularnega aparata.

Liza hord

Liza anteriornih sekundarnih hord je preprosta 

in učinkovita tehnika za popravek pritrjevanja. 

Sekundarne horde identificiramo skozi levi 

atrij, tako da ventrikularno stran sprednjega 

lističa zajamemo s kavljem Drake. Mesta, kjer so 

pritrjene horde, najdemo tako, da hordo nežno 

potegnemo in na površini atrija opazujemo 

vdiranje, potrdimo pa z inverzijo lističa. Pred 

rezanjem je treba izključiti vse marginalne 

horde. Število sekundarnih hord lahko močno niha, zato je temeljito raziskovanje ventrikularne strani lističa nujno. Fragmente hord je treba 

odstraniti.

Razdelitev revmatičnega tkiva

Pri revmatičnih popravilih kavelj Drake zelo pomaga. Po 

identifikaciji vršičkov komisurnih hord sprijeto vnetno tkivo 

dvignemo in razdelimo s pomočjo zareze ter s tem zaščitimo 

sosednje valvularno in subvalvularno tkivo. 

Povzeto po naslednjih virih: Circ Cardiovasc Imaging 2014;7:132-41; N Engl J Med 2014:370;15:1461; Practical perioperative transesophageal echocardiography, 
tretja izdaja, Oxford University press, Oxford, Anglija 2015 
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