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Egészséges és szép lábak...csak egy álom?
Minden nő kivánsága a karcsú, szép, esztétikus lábak. A valóságban azonban: a nők 70%-nál a bőr felületes 
rétegében elhelyezkedő hajszálér tágulatok jelentkeznek. Ezen csúnya vénás tágulatok, ugynevezett spider 
veins/ teleangiectasia/ seprűvénák esztétikai kényelmetlenséget okoznak. Az érintett személyek gyakran 
elrejtik lábukat, nem viselnek rövid szoknyát vagy ruhát, nem hajlandók szaunába vagy nyilvános 
fürdőhelyekre járni, így társadalmi életükre is kihatva.
 
Seprűvénák,több, mint esztétikai kényelmetlenség!
A seprűvénák, az első, szabad szemmel is látható jelei egy vénás patológiának, amely az élet során tovább 
súlyosbodhat. A veleszületett kötőszöveti gyengeségre való hajlamnak köszönhetően az egészséges 
gyűjtőerek (vénák) az évek során visszeres tágulatokká alakulhatnak át. A visszértágulatok nem tekintendők 
ártalmatlannak! Kezeletlenül súlyos szövődményeket okozhatnak, mint �ebitiseket (vénás gyulladások), 
fekélyt, trombózist. Ezen szövődmények kialakulásának megelőzése érdekében orvosi szakvélemény 
kikérését ajánljunk. Az általunk biztosított orvosi ellátás egy alapos érrendszeri kivizsgálás után, 
személyreszabott kezelést nyújt önöknek. Célja: egészséges, esztétikus lábak.

Cselekedjen! 
A nők többsége lábai szépségének és ápoltságának megőrzésére törekszik, ennek elérése érdekében 
különböző ápolási kozmetikumokat használnak: hidratáló-, narancsbőr elleni-, szőrtelenítő krémeket, 
masszírozást alkalmaznak, illetve a lábak és farizom erősítésére irányuló gyakorlatokat végeznek. Viszont a 
seprűvénák jelenlétének megszüntetése egy speciális kezelést igényel. Erre a célra különbüző orvosi 
beavatkozások léteznek: mikro-szkleroterápia, perkután lézerterápia, amelyek képesek ezen felületes visszér 
tágulatok 80-90%-át megszüntetni.

• Mikro-szkleroterapia
A mikro-szkleroterapia egy biztonságos, bevált és fájdalommnetes kezelési módszer, amely nem igényel 
sebészeti beavatkozást, érzéstelenítést, ugyanakkor egy hozzáértő szakember kezében biztos eredmények 
elérését biztosítja. A kezelés lényege, hogy egy speciális anyagot juttatnak a kitágult erekbe, ez egy 
ellenőrzött, helyi gyulladásos reakciót hoz létre melynek következtében elzáródnak a patológiásan tágult 
erek. Idővel a bejutatott anyag természetes úton felszivódik, legtöbb része pedig kiürül a szervezetből. Egy 
hatékonyabb eredmény elérésére egy sor kiegészítő eljárás alkalmazása szükséges, mint kompressziós 
kezelés és bizonyos óvintézkedések. A terápia több ülésben zajlik, egy ülés megközelítőleg 20 percet tart, de 
a kivánt eredmény elérésére több ülésben szükséges a kezelést elvégezni.

• Percutan lézerterápia.
Az 1064 nm-es hullámhosszú, ND:YAG típusú lézerrel végzett terápia képviseli az optimális megoldást az arc, 
a törzs és a végtagok területén elhelyezkedő seprűvénák/ teleangiektáziák/ hemangiomák kezelésére. A 
lézerhullám anélkül jut át a bőrőn, hogy módosítaná annak szerkezetét, viszont szelektív termokoagulációt 
okoz a tágult erek szintjén. Ezen eljárás lényege, hogy végleges elzáródását okozza a kezelt vénánaknak, 
amelyek idővel felszívódnak és eltünnek. A lézerterápiás kezelés már az első ülés után észlelhető, jó 
eredményeket nyújt, nem invazív, fájdalomentes (egy enyhe zsibbadás érzést okoz a bőr felületén) és nem 
igényel kiegészítő kompressziós kezelést. Optimális eredményeket leginkább világos bőrű egyéneknél lehet 
elérni, ugyanakkor a szkleroterápiánál költségesebb eljárás.

Seprűvénák / Spider veins / Teleangiectasia
Az Ön számára ideális kezelés!

Dr. Titus Sever Baciu
Medic specialist medicină internă (München/Bavaria)
Medic specialist �ebologie (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

www.venovasc.com ©
 C

en
tr

ul
 V

en
o 

Va
sc

ul
ar

 2
01

4


