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Daniel Drake, MD 
Dr Drake kommer ursprungligen från Michigan, USA och fick sin kandidatexamen i fysik vid Earlham 

College 1978 och sin läkarexamen från University of Michigan 1982. 1988 avslutade han sin ST-tjänst 

i allmän kirurgi vid Parklands Memorial Hospital och University of Texas Southwestern Affiliated 

Hospital. Han återvände till University of Michigan för att specialisera sig i kardiotoraxkirurgi, vilket 

han avslutade 1990. Han har arbetat i Grand Traverse Region (Michigan) i över två decennier. Han 

har varit ordförande i Michigan Society of Thoracic och Cardiovascular Surgeons (MSTCVS) och 

medgrundare av MSTCVS Quality Collaborative. Han är för närvarande styrelsemedlem och leder 

MSTCVS mitralisinitiativ. Hans professionella intressen innefattar hjärtklaffsinflödessjukdomar, 

mitralisrekonstruktion efter svår ischemisk distorsion och obstruktion av utflödesvägar vid Barlows 

sjukdom samt hypertrofiska myopatier. Dr Drakes nuvarande fokus ligger på axial avbildning där han 

den senaste tiden har publicerat i Circulation: Cardiovascular Imaging och New England Journal of 

Medicine. 

”Drake-haken är ett viktigt verktyg vid subvalvulär mitralisreparation. Skärspåret möjliggör säker 

kommissurotomi och bridlysering.”

- Daniel Drake, MD

Laseretsade markörer 

Laseretsade markörer möjliggör snabba 

mätningar med hög precision. Slät yta 

utan mätskåror där skalpellen kan fastna.

Exklusivt skärspår

Detta unika spår förhindrar att skalpellen 

slinter, vilket underlättar vid lysering av 

brid och uppdelning av reumatisk vävnad. 

Längre hake

Något längre (1 cm) hake förbättrar 

subvalvulär utforskning efter restriktiv 

vävnad. 

BESTÄLLNINGSINFORMATION

REF FÖREMÅLSBESKRIVNING DEL #

A Drake-hake (258mm) 51251

B Instrumentfodral - Drake-hake (rymmer 2 krokar) 50000DH

A

B

OBS
Thompson rekommenderar att man köper eller provar två hakar, 
eftersom man kan vilja använda två samtidigt.
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Användningstips
Drake-haken är utformad från idéer av Daniel H. Drake, MD och är den enda haken på marknaden som har ett skärspår som förhindrar att man 

slinter. Spetsen har också en något längre hake som förbättrar den subvalvulära undersökningen

Subvalvulär undersökning

Innan ett ingrepp måste mitralisklaffen 

undersökas noggrant och systematiskt. Drake-

haken har laseretsade millimeterskalor för 

både skaftet och haken. Haken är 10 mm lång 

för att underlätta fullständig undersökning av 

den ventrikulära ytan hos båda mitralisseglen, 

anulusringen och den subvalvulära 

anordningen

Lysering av brid

Främre sekundär lysering av brid är en enkel 

och effektiv teknik för korrigering av tethering. 

Sekundära brid identifieras via vänster förmak 

genom att det främre ventrikulära seglet 

dras med drake-haken. Bridfästen lokaliseras 

genom att man försiktigt drar bridet medan 

man letar efter fördjupningar på förmakets 

yta och bekräftas via inversion av segel. Alla 

brid i utkanten måste tas undan innan något 

snitt görs. Antalet sekundära brid varierar mycket och därför är det viktigt att seglens ventrikulära aspekt undersöks noga. Bridfragment bör 

avlägsnas.

Uppdelning av reumatisk vävnad

Reumatisk reparation blir mycket enklare med drake-haken. När 

kommissurala apex har identifierats lyfts fusionerad inflammatorisk 

vävnad upp och delas upp med hjälp av spåret för att skydda 

intilliggande valvulära och subvalvulära vävnader.

Som i: Circ Cardiovasc Imaging 2014;7:132-41; N Engl J Med 2014:370;15:1461; Practical perioperative transesophageal echocardiography, 3:e utgåvan, Oxford 
University press, Oxford, England 2015
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