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CZY ODCZUWASZ
DYSKOMFORT
Z POWODU ŻYLAKÓW?

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.

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.

REFERENCES:
*
Statistics based on individuals over the age of 40
1
Gloviczki P, et al. The care of patients with varicose veins and associated chronic
diseases: clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery and the
American Venous Forum.JVS; May 2011.
2
Lee, A. U.S. Markets for Varicose Vein Treatment Devices 2011. Millennium
Research Group, Inc. (A Decision Resource, Inc. Company), www.mrg.net
<http://www.mrg.net/>, May 2011.
3
Eberhardt R, J Raffetto. Chronic Venous Insufficiency. Circulation.
2005;111:2398-2409.
4
Almeida JI, Kaufman J, Göckeritz O, et al. Radiofrequency endovenous
ClosureFast versus laser ablation for the treatment of great saphenous reflux: a
multicenter, single-blinded, randomized study (RECOVERY Study). J Vasc Interv
Radiol. 2009;20:752-759.
5
L. H. Rasmussen, M. Lawaetz, L. Bjoern, B. Vennits, A. Blemings and B. Eklof,
Randomized Clinical Trial Comparing Endovenous Laser Ablation, Radiofrequency
Ablation, Foam Sclerotherapy and Surgical Stripping for Great Saphenous
Varicose Veins. British Journal o
 f Surgery Society Ltd., Wiley Online Library,
www.bjs.co.uk, March 15, 2011.
6
LurieF, Creton D, Eklof B, Kabnick LS, Kistner RL, Pichot O, et al. Prospective
randomized study of endovenous radiofrequency obliteration. (Closure
procedure) versus ligation and stripping in aselected patient population (EVOLVeS
Study). J Vasc Surg 2003;38;2:207-14
7
Hinchliffe RJ, et al. A prospective randomised controlled trial of VNUS Closure
versus Surgery for the treatment of recurrent long saphenous variscose veins.
Eur J Vasc Endovasc Surg 2006 Feb;31;2:212-218
8
“Chronic Venous Insufficiency.” Vascular Web. Society For Vascular Surgery, Jan.
2011. Web.17 Aug. 2011. <http://www.vascularweb.org/vascularhealth/Pages/
chronic-venous-insufficiency.aspx>.
9
Proebstle TM, Alm BJ, Gockeritz O, et al. Five-year results from the prospective
European multicentre cohort study on radiofrequency segmental thermal
ablation for incompetent great saphenous veins. The British Journal of Surgery.
Feb 2015;102(3):212-218.

UWOLNIJ SIĘ
OD ŻYLAKÓW

Uwaga: Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcja
obsługi znajdują się na etykiecie produktu dostarczanej
z każdym urządzeniem.

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.

Procedura
ClosureFastTM

ClosureFast™
System

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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ANATOMIA
UKŁADU ŻYLNEGO

PATOFIZJOLOGIA
REFLUKSU ŻYLNEGO

NA CZYM POLEGA
METODA CLOSUREFAST™

EFEKTY
MAJĄ ZNACZENIE

Układ żylny kończyn tworzy sieć
naczyń, w której wyróżniamy:

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

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.

Badania wykazały, że:

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

 Żylaki
 Uczucie pieczenia lub
 Obrzęk nóg lub kostek
swędzenia skóry
 Uczucie ciężkości nóg  Zespół niespokojnych
i zmęczenia
nóg
 Ból nóg, ucisk lub
 Zmiany skórne lub
skurcze
wysypki
 Wrzody, rany otwarte
lub inne urazy

Żyła udowa

Żyła odpiszczelowa

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

Żyła odstrzałkowa

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

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

Jednorazowy
cewnik jest
umieszczany
w żyle

Ciepło emitowane
przez cewnik
zamyka żyłę

Cewnik jest
następnie usuwany
zamykając żyłę

 Zabieg jest mniej bolesny niż leczenie laseremjest wykonywany w warunkach ambulatoryjnych
ze znieczuleniem miejscowym lub ogólnym4
 Wyniki potwierdzone pozytywnymi opiniami
i doświadczeniami pacjentów4,9

 Szybki powrót do zdrowia - pacjenci

przeciętnie wracają do codziennych czynności
w ciągu kilku dni5

Przed zabiegiem

3 miesiące po zabiegu*
Zdjęcie dzięki uprzejmości Vein Institute of the North Shore, Beverly, MA

 Układ żył powierzchownych zlokalizowany pod
skórą
 Układ żył głębokich leżący w głębi kończyny
 Żyły przeszywające, które łączą obydwa
powyższe

 Objawy ustępują w ciągu dwóch dni4

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

Czy odczuwasz dolegliwości
związane z refluksem żylnym?

*

Indywidualne wyniki mogą
się różnić.

Szereg czynników sprzyja rozwojowi refluksu
żylnego, w tym:8
Żylaki kończyn
dolnych

Obrzęk
i przebarwienie
skóry

Żyła
przeszywająca
Skóra

Żyły przeszywające
łączą układ żył
głębokich z układem
żył powierzchownych.

Owrzodzenia
żylne






Wiek
Płeć
Wywiad rodzinny
Dźwiganie ciężarów

 Wielorództwo
 Otyłość
 Praca na stojąco

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

Żyła
powierzchowna
Żyła
głęboka

Przebarwienie
i zmiany skórne
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Przekonaj się, co Closure FastTM
może zrobić dla Ciebie.

