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centrul veno vascular cluj

fondat de Dr. med. Klaus-Adolf Behrens

Fizikai aktivitás:
• Szánjon minél több időt rendszeres testmozgásra: biciglizzen, ússzon, szaladjon, stb. nap, mint nap
• Kerülje a felvónókat, gyalogoljon
• Kerülje a nehéz súlyok emelését, cipekedést (böröndök, bevásárló táskák, stb)
• Figyeljen a helyes testtartásra ülő munka végzése esetén is! Ne üljön egymásra helyezett lábakkal! Sétáljon 
ha hosszabb ideig ülnie kell!
• Az esti pihentetés jótékony hatású: fekvő testhelyzetben emelje 15 cmel magasabbra alsó végtagjait a 
melkasához képest, ha vénás betegségben szenved helyezzen egy párnát alsó végtagjai alá

Láb ápolás:
• Alkalmazzon hideg vizes lábzuhanyt, emelje magasba alsó végtagait
• Kerülje a forró vizet, szaunát, szoláriumot
• Rendszeresen viselje a kezelő orvosa által előírt kompressziós harisnyát
• A kompressziós harisnya a bőr kiszáradását és vizketését okozhatja, ennek elkerülése érdekében helyileg 
alkalmazzon zsíros krémeket vagy kenőcsöket (esetleg 10%os ureát)

Étkezés és öltözködés:
• Törekedjen egy kiegyensúlyozott, rostokban gazdag étrendet kialakítani (gyümölcsök, zöldségek, teljes 
kiörlésű gabonafélék, stb)
• Fogyasszon naponta minimum 2 liter folyadékot, főleg melegebb évszakban
• Ne dohányozzon
• Viseljen megfelelő lábbelit (sarok nélküli, hajlékony talpú cipőt), lehetőség szerint járjon 
mezitláb
• Kerülje a csípőben szűk és medence területét szorító öltözetet
• Igyekezzen az ideális testsúly elérésére és megtartására, “minden plussz kilogramm nyomást gyakorol a 
gyűjtőerekre (vénákra)”

Orvosi tanácsok. Óvintézkedések vénás megbetegségek kialakulásának
megelőzésére és vénás betegségekben szenvedő páciensek számára

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
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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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