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Endovenózní laserová léčba varixů (EVLA)

DOPORUČENÍ A OPATŘENÍ PO VÝKONU:
Režimová opatření po výkonu
Punčocha II. kompresní třídy je nasazena bezprostředně po zákroku čili na operačním sále.
Do 48 hodin od zákroku následuje první převaz – na dalších se klient/ka domlouvá s operujícím lékařem
(většinou, když je klient/ka bez potíží je kontrola další týden po výkonu a poslední po 3 měsících).
Po třech měsících – kontrola – operující lékař plánuje s klientem/kou kontrolní dopler žil.
Při každé kontrole jsou kontrolovány následky po výkonu a průběh hojení.
Bandáž – kompresní punčochu – klient/ka nosí po dobu 14 dnů nepřetržitě (ve dne i v noci), následující týden
již nosí bandáž jen přes den a poté pak už dle vlastní potřeby.
Sprchovat se klient/ka může, pokud se náplasti odlepí, již se nemusí znovu nalepovat.
Klient/ka promazává místa případných hematomů krémem, na který je zvyklý/á (nebo krémem s obsahem
heparinu).
Bolestivost po výkonu zvládáme pooperačně i v domácím prostředí po dobu 2 – 3 dnů běžnými analgetiky –
léky tišícími bolest, které doporučí operatér. Místa, která Vás nejvíce bolí, je vhodné chladit – je možné i stáhnout
punčochu (POZOR – nesundávejte bandáž celou, neboť ji pak sami zpět nenasadíte kvůli otoku a bolestivosti).
Klient/ka musí mít zajištěný odvoz a doprovod z GIA clinic s.r.o.
Při jakýchkoli potížích ihned kontaktujte svého operujícího lékaře.
Doporučené sledování po výkonu
Kontroly dle pokynů lékaře. Finální kontrola končetin rok po výkonu.

➢

Další doporučení a informace (péče o jizvy a podobně) budou předány lékařem následně po výkonu.

Vypracovala: MUDr. Eva Kostrhunová, GIA clinic s.r.o.

tel.: + 420 721 209 293
email: stpeva@seznam.cz
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