
        
        

        
        

        
        

       

centrul veno vascular cluj

fondat de Dr. med. Klaus-Adolf Behrens

Óvintézkedések alsó végtagi krónikus verőér megbetegedések kialakulásának megelőzésére és 
krónikus verőér betegségben szenvedő páciensek számára 

• Szánjon minél több időt rendszeres testmozgásra. Az aktív mozgásterápia a késöbbi kezelés alapját 
képezi.Tegyen meg legkevesebb napi 3000 lépést
• Gyalogoljon! Naponta növelje a megtett távolságot! A lábszár területén jelentkező fájdalom (klaudikació) 
estén pihenjen ahányszor szükséges.
• Álljon lábujjhegyen naponta többször
• Az érszűkületes végtagoknak Ratschow körzései hasznosnak bizonyultak: fekvő testhelyzetben emelje 
magasba alsó végtagjait és végezzen körkörös mozgásokat azokkal
• Használja a lépcsőket, kerülje a felvonókat!
• Az uszás, a tánc és a biciklizés szintén jótékony hatású mozgásformák
• Törekedjen egy egészséges életmódót folytatni
• Törekedjen egy kiegyensúlyozott, rostokban gazdag, zsírszegény étrendet kialakítani
• Amennyiben lehetséges kerülje a stresszt és a túlzott megterhelést
• Igyekezzen az ideális testsúly elérésére és megtartására
• Fogyasszon naponta minimum 2 liter folyadékot
• Ne dohányozzon
• Diabétesz illetve köszvény fennállása esetén tartsa be az orvosa által előírt étrendet. 

.12 aranyszabály:

1.Szánjon minél több időt rendszeres testmozgásra
2.Tartsa lábát melegen és szárazon!
3.Ne viseljen szoros lábbelit! 
4. Ne viseljen szoros harisnyát vagy harisnyatartó!
5.Fordítson fokozott figyelmet a láb ápolásásra! Kerülje a sérüléseket körömvágás közben. Száraz bőr esetén 
használjon zsíros krémet!
6.Csak pamut vagy gyapju zoknit viseljen!
7.Amennyiben lehetséges kerülje el a láb izzadását, sérüléseit, gombás felülfertőződéseit! Rendszeresen 
ellenőrizze láb bőrének és körmeinek épségét, kiemelet figyelmet fordítva a lábujjak közti területre.
8.Ne járjon mezitláb. Baleset veszélyes!
9.Kerülje a közvetlen hőhatást (melegvizes párnát, elektromos párnát, forró fürdőt, termálfürdőt, iszap 
pakolást)
10.Ne helyezze egymásra lábait, a térd területén található vérerek összenyomásának elkerülése érdekében!
11 Fogyasszon minél több folyadékot! (ha a szívének állapota ezt megengedi)
12.Legfontosabb szabály: Mondjon le végleg a dohányzásról!

Dr. Titus Sever Baciu
Medic specialist medicină internă (München/Bavaria)
Medic specialist flebologie (München/Bavaria)
Medic specialist medicină de familie (München/Bavaria)

Dr. med. Ernö Jerzicska
Medic specialist chirurgie vasculară
Medic specialist chirurgie cardiacă
Doctor în științe medicale

                                                       
centrul veno vascular cluj

fondat de Dr. med. Klaus-Adolf Behrens

Centru medical specializat în boli vasculare și chirurgia minim invazivă a varicelor

Tel: (004) 0264 44 29 40, Fax: (004) 0264 44 95 70, Mobil: (004) 0743 08 36 06,
E-mail: contact@venovasc.com | Str. Minerilor nr.47, 400409 Cluj-Napoca
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