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Centru medical specializat în boli vasculare și chirurgia minim invazivă a varicelor
Vinișoare inestetice / Spider veins / Teleangiectazii
Tratamentul ideal pentru dumneavoastră!
Picioare sănătoase și frumoase - doar un vis?
Picioare suple ,estetice și frumoase sunt dorințele fiecărei femei. Realitatea însă este: până la 70% dintre
femei suferă de modificări dilatative ale venelor din stratul cutanat superficial. Aceste dilatații venoase
inestetice numite și spider veins / vene tip păianjen / teleangiectazii creează multora o suferinţă profundă.
Persoanele astfel afectate își ascund deseori picioarele, nu poartă fuste sau rochii scurte, refuză a mai merge
la saună și piscină, astfel fiind afectată deseori și viața socială.
Venele tip păianjen - nu doar o chestiune estetică!
Venele de tip păianjen sunt primele semne vizibile ale unei suferințe venoase care se accentuează pe
parcursul vieții. Prin predispoziţia înnăscută de slăbiciune a ţesutului conjunctiv, venele sănătoase se pot
transforma în decursul anilor în varice. Venele varicoase nu trebuie considerate ca fiind inofensive! Netratate,
cauzează adesea probleme grave cum ar fi flebite, ulcere și tromboze. Prin urmare, vă recomandăm o
consultație preventivă pentru a preîntâmpina asemenea probleme. După un examen vascular amănunțit, vă
vom propune o terapie personalizată în scopul restabilirii sănătății și esteticii picioarelor dumneavoastră.
Luaţi atitudine!
Pentru a menține picioarele frumoase și îngrijite, majoritatea femeilor depun eforturi deosebite: creme de
îngrijire ale pielii, produse anticelulitice și de epilare, masaje și exerciţii pentru fese și picioare – toate cu
rezultate evidente. Eliminarea venelor tip păianjen necesită însă o terapie specifică!
Prin microscleroterapie, prin laserterapia cutanată sau prin combinarea celor două metode putem elimina
aceste vinișoare deranjante în proporție de 80-90 %!
• Micro-scleroterapia
Micro-scleroterapia este o metoda sigură, probată si nedureroasă, nu necesită intervenţie chirurgicală sau
anestezie si în mâna unui terapeut priceput, are rezultate foarte bune. Prin intermediul unei soluţii speciale
introdusă în vene, se produce o reacţie de tip inflamator controlată, astfel venele dilatate se vor ocluza. Cu
timpul acestea se resorb în mod natural, dispărând în mare parte. Acest tratament necesită o terapie de
compresie adjuvantă și anumite măsuri de precauție pentru a obține un rezultat optim.
O ședință durează aproximativ 20 minute, însă mai multe ședințe vor fi necesare pentru a obține rezultatele
dorite.
• Laserterapia cutanată.
Laserterapia cu laserul de tip vascular Nd:YAG cu lungimea undei de 1064 nm, reprezintă tratamentul optim al
venelor de tip păianjen / teleangiectaziilor / hemangioamelor din zona extremităților, trunchiului și a feței.
Fascicolul laser aplicat pe piele trece prin ea fară a o modifica, producând selectiv așa numita
foto-termo-coagulare numai în vasele tratate. Prin acest procedeu se obține o ocluzie definitivă a venelor
tratate, acestea fiind resorbite de corp, dispărând în timp.
Această terapie are rezultate bune, vizibile pe loc după prima ședința, nu este invazivă, este nedureroasă
(numai o ușoară senzație de furnicătură pe piele) și nu necesită o terapie de compresie adjuvantă. Ea dă însă
ns
rezultate optime mai ales persoanelor cu piele deschisă și este mai costisitoare decât scleroterapia.
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