
UWOLNIJ SIĘ
OD ŻYLAKÓW

Procedura
ClosureFastTM

NAJCZĘŚCIEJ  
ZADAWANE  
PYTANIA

CZY ODCZUWASZ
DYSKOMFORT
Z POWODU ŻYLAKÓW?

Jeśli tak, możesz cierpieć na przewlekłą 
niewydolność żylną (PNŻ). W Stanach  
Zjednoczonych ponad 30 milionów ludzi 
cierpi z powodu PNŻ, a jedynie 1,9 miliona 
leczy się z tego powodu. Większość ludzi  
pozostaje niezdiagnozowana i nieleczona.1,2 
Ci, którzy się nie leczą mogą obserwować  
stopniowe zaostrzenie objawów, w tym obrzęk 
nóg, uszkodzenie skóry i/lub wrzody, które 
mogą znacznie obniżyć jakość życia.
 
Na szczęście przy odpowiednim leczeniu tej 
sytuacji można uniknąć.
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P: Czy zabieg wykonywany metodą  
ClosureFast™ jest bolesny?
 
O: Większość pacjentów nie zgłasza bólu podczas zabiegu lub jest on 
niewielki.4  Lekarz powinien zastosować znieczulenie miejscowe lub 
ogólne, aby znieczulić miejsce zabiegu. 

 

P: Jak szybko można powrócić do  
codziennych zajęć ?
 
O: Pacjenci po zabiegu metodą ClosureFast™ wracają do codziennych 
czynności szybciej niż pacjenci po zabiegu strippingu żył czy ablacji 
laserowej. Przy zabiegu metodą ClosureFast™ pacjent zwykle powraca 
do codziennej aktywności w ciągu kilku dni.5 W ciągu kilku tygodni po 
zabiegu lekarz może zalecić regularną rehabilitację w postaci spacerów 
i powstrzymanie się od intensywnego wysiłku (na przykład  
podnoszenia ciężarów) lub długotrwałej pozycji stojącej.

 
P: Jak szybko po zabiegu będzie widoczna 
poprawa? 
 
O: Większość pacjentów obserwuje wyraźną poprawę już po  
1-2 tygodniach od zabiegu.4 
 

P: Czy po zabiegu będą widoczne blizny, sińce 
albo opuchlizna?
 
O: U większości pacjentów po zabiegu z użyciem cewnika4 nie 

występują blizny ani zasinienia czy opuchlizna lub są niewielkie.

 
P: Czym się różni zabieg metodą  
ClosureFast™ od wewnątrzżylnej 
terapii laserowej?
 
O: Zarówno zabieg metodą ClosureFast™ jak i wewnątrzżylną ablację 
przy użyciu lasera 980 nm zaliczamy do zabiegów minimalnie  
inwazyjnych, jednak  wielo-ośrodkowe badanie porównawcze 
wykazało, że zabieg metodą ClosureFast™ wiąże się ze statystycznie 
znacząco mniejszym występowaniem dolegliwości bólowych,  
wylewów podskórnych i powikłań pooperacyjnych. Pacjenci po 
zabiegu metodą ClosureFast™ odczuli poprawę wskaźników 
jakości życia do czterech razy szybciej niż pacjenci leczeni metodą 
wewnątrzżylnej ablacji laserem 980 nm.

 
P: Czym się różni zabieg metodą  
ClosureFast™ od strippingu żył?
 
O: Podczas zabiegu strippingu żył konieczne jest wykonanie nacięć  
w pachwinie i na łydce, następnie przez całą długość żyły przewleka się  
specjalne narzędzie, za pomocą którego usuwa się ją w całości  
z kończyny. W zabiegu metodą ClosureFast™ wykonywane jest tylko 
jedno niewielkie nacięcie w miejscu wprowadzenie do zmienionej  
chorobowo żyły cienkiego cewnika, za pomocą którego jest ona  
leczona bez usuwania z organizmu. Ten zabieg ma charakter  
minimalnie inwazyjny, co pozwala ograniczyć prawdopodobieństwo 
wystąpienia dolegliwości bólowych i wylewów podskórnych  
obserwowanych przy zabiegu strippingu żył.6,7
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Uwaga: Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcja 
obsługi znajdują się na etykiecie produktu dostarczanej  
z każdym urządzeniem.
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ANATOMIA
UKŁADU ŻYLNEGO

PATOFIZJOLOGIA 
REFLUKSU ŻYLNEGO

NA CZYM POLEGA
METODA CLOSUREFAST™

EFEKTY 
MAJĄ ZNACZENIE

Refluks żylny jest schorzeniem postępującym, które 
nieleczone, może się rozwinąć w cięższą postać  
choroby żylnej, tzw. przewlekłą niewydolność żylną (PNŻ).3

Układ żylny kończyn tworzy sieć
naczyń, w której wyróżniamy:
    
   Układ żył powierzchownych zlokalizowany pod  

skórą
   Układ żył głębokich leżący w głębi kończyny
   Żyły przeszywające, które łączą obydwa 

powyższe 

Żyły zdrowej kończyny dolnej posiadają zastawki, które 
otwierając się i zamykając, wspomagają przepływ krwi 
w kierunku serca. Refluks żylny rozwija się, gdy  
zastawki powstrzymujące krew przed cofaniem się 
zgodnie z siłą ciążenia zostają uszkodzone. W wyniku 
tego nie zamykają się prawidłowo, co powoduje:1

   Żylaki
   Obrzęk nóg lub kostek
   Uczucie ciężkości nóg 

i zmęczenia
   Ból nóg, ucisk lub 

skurcze

   Uczucie pieczenia lub 
swędzenia skóry

   Zespół niespokojnych 
nóg

   Zmiany skórne lub 
wysypki

   Wrzody, rany otwarte 
lub inne urazy

Zabieg metodą ClosureFast™ jest wykonywany 
w warunkach ambulatoryjnych. Lekarz, korzystając  
z pomocy USG, przez niewielkie nacięcie skóry 
wprowadza do chorego naczynia cewnik. Cienki 
cewnik, zasilany prądem o częstotliwości radiowej, 
emituje ciepło do ściany naczynia, powodując jej 
obkurczenie i zamknięcie światła żyły. Po zamknięciu 
naczynia płynący przez nie strumień krwi ulega 
samoczynnemu przekierowaniu do zdrowych żył.

Przekonaj się, co Closure FastTM

może zrobić dla Ciebie.

Badania wykazały, że:

   Objawy ustępują w ciągu dwóch dni4 
   Zabieg jest mniej bolesny niż leczenie laserem- 
 
 
   Wyniki potwierdzone  pozytywnymi opiniami

i doświadczeniami pacjentów4,9

   Szybki powrót do zdrowia -  pacjenci

Po zabiegu na miejsce wprowadzenia cewnika  
zakłada sie zwykły opatrunek, może być też zalecone 
zastosowanie dodatkowego ucisku. Lekarz może 
ponadto zalecić na pewien czas regularne spacery, 
unikanie długotrwałego pozostawania w pozycji  
stojącej oraz wzmożonego wysiłku.Przeciętny  
pacjent powraca do zwykłego trybu życia w ciągu 
kilku dni po zabiegu.5

Zabieg metodą ClosureFast™ 
leczy refluks żylny w zakresie 
układu żył powierzchownych, 
który stanowi częsty powód 
powstawania bolesnych żylaków.

Szereg czynników sprzyja rozwojowi  refluksu  
żylnego, w tym:8

Lekarz może stwierdzić obecność refluksu żylnego 
za pomocą badania ultrasonograficznego kończyn 
dolnych.

Żyły przeszywające 
łączą układ żył  
głębokich z układem 
żył powierzchownych.

Czy odczuwasz dolegliwości 
związane z refluksem żylnym?

Jednorazowy 
cewnik jest  
umieszczany  
w żyle

Przed zabiegiem 3 miesiące po zabiegu*

* Indywidualne wyniki mogą   
się różnić.
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Ciepło emitowane 
przez cewnik  
zamyka żyłę

Cewnik jest  
następnie usuwany 
zamykając żyłę

Zdrowa zastawka  
powstrzymuje krew przed  
cofaniem się i pozwala na jej 
ruch tylko w jednym kierunku

Uszkodzona zastawka nie 
przeciwdziała powstawaniu 
zwrotnego strumienia krwi, co 
zwiększa ciśnienie żylne

Żylaki kończyn 
dolnych

Owrzodzenia 
żylne
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Przebarwienie  
i zmiany skórne

Obrzęk
i przebarwienie 
skóry

Żyła odstrzałkowa

Żyła odpiszczelowa

Żyła udowa

   Wiek
   Płeć 
   Wywiad rodzinny
   Dźwiganie ciężarów

   Wielorództwo 
   Otyłość
   Praca na stojąco

jest wykonywany w warunkach ambulatoryjnych 
ze znieczuleniem miejscowym lub ogólnym4

Żyła  
przeszywająca

Skóra

Żyła 
powierzchowna

Żyła 
głęboka

przeciętnie wracają do codziennych czynności  
w ciągu kilku dni5


