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Gyakran Feltett Kérdések
K: A Closure eljárás fájdalmas?

életvitelükhöz.

V: Az eljárást követően a betegek azonnal képesek járni és 
általában egy napon belül visszatérnek betegeink az általános

K:M Milyen gyorsan leszek tünetmentes?
VVV: Sok beteg az olyan  tünetek azonnali enyhülését tapasztalja
mint a fájdalom, lábnehézség és fáradtság. 
Az eljárás teljes haszna 1-2 héten belül jelentkezik.

K: VVVan-e bármilyen seb, bevérzés vagy dagadás az
eljjárást követően?

bevérzésről vagy dagadásról számolnak be a Closure eljárás után.
VV: A betegek minimális (vagy egyáltalán semmilyen) sebről,

K: A Closure eljárás miben különbözik a véna eltávolításól?

ejtenek és egy kiszedő eszközt fűznek a beteg vénán keresztül
hogy kihúzzák a vénát a lábból. A Closure eljárás esetében csak
egy kis bemetszést ejtenek a bemeneti helyen és a vénát ezután 
bezárják és a heylén hagyják.

fájdalmat és a bevérzéseket, amelyek az eltávolító beavatkozás 
velejárói.

VVV: A vénaeltávolítás során az ágyékon és a lábikrán vágásokat 

K: Mi történik akkor, ha szükségünk lenne a vénára egy
by-pass műtét során a jövőben?
VVV: A Closure eljárással csak azt a beteg vénát kezeljük, amely ,
nem megfelelő bypass műtéthez. Az orvosok használhatják 
a többi egészséges vénát amennyiben bypass műtétre lenne
szükség.

K: A Closure eljárást fedezi-e a biztosítás?

Az kollegánk megbeszélheti az Ön fedezetét a későbbi konzultáció folyamán.

kényelmetlenséget, lábdagadást
éés visszeres lábat?

Ha igen, valószínüleg Ön felületi 

vénás reflux betegségben szenved. 
Megközelítőleg 25 millió ember szenved ebben a betegségben

az Egyesült Államokban. Hagyományosan, a azok a 

betegek, akik esetében  vénás reflux-ot állapítanak meg

vénaeltávolító műtétnek vetik alá magukat. Most már ezeket 

a betegeket a VNUS Closure eljárással lehet kezelni -

ez egy kismértékben invazív eljárás és egy kényelmesebb

megoldás, mint a fájdalmas vénaeltávolító műtét.

és visszérre.
EEgy megoldás lábfájásra

V: A legtöbb nagy egészségbiztosító fedezi a Closure eljárást.
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Ezzel a minimál invazív megoldással kiküszöbölhetjük a

fájdalom nem tapasztalható az eljárás során és után.
V: A betegek beszámolója alapján enyhe vagy semmilyen 

K: MMikor tudok visszatérni a napi rutinomhoz?

 Ön tapasztal 

http://www.vnus.com/vascular-disease/varicose-veins.aspx
http://www.vnus.com/venous-reflux
http://www.vnus.com/patient-info/closure-procedure.aspx
http://www.vnus.com/patient-info/closure-procedure.aspx
http://www.vnus.com/venous-reflux
http://www.vnus.com/patient-info/closure-procedure.aspx
http://www.vnus.com/vascular-disease/varicose-veins.aspx
http://www.vnus.com/patient-info/closure-procedure.aspx
http://www.vnus.com/vascular-disease/varicose-vein/symptoms-of-varicose-vein.aspx
http://www.vnus.com/vascular-disease/varicose-veins/vein-stripping-treatment.aspx
http://www.vnus.com/patient-info/closure-procedure.aspx
http://www.vnus.com/patient-info/closure-procedure.aspx
http://www.vnus.com/locate-vein-specialist/
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Image source: Goldman M, Weiss R, Bergan J, 
et al eds. Varicose Veins and Telangiectasias: 
Diagnosis and Treatment. Quality Medical 
Publishing, Inc. 1999

A Vénás Reflux Betegség Megértése

kinyílnak és bezárulnak, hogy segítsék a vér vissztérését a szívhez.

károsodnak agy megbetegednek. Ennek eredményekppen, a véna 

vezetnek:
   • Visszér

   •  Fáradt végtagok

•  Lábnehézség és fáradtság
   •  Fájdalom   •  Bőrelváltozásokés bőrfekélyek

A Felületi vénás reflux betegség súlyosbodó — 
a tünetek kezelés nélkül idővel súlyosbodhatnak.

& Helyes Véráramlás & Helytelen Véráramlás

Ön Jelölt?
Több tényező is hozzájárul a vénás reflux betegség jelenlétére,
beleeértve: 

•  Többszörös terhesség

   •  Családi Kórtörténet
•  Elhízottság
• Álló foglalkozás

Az Ön lábainak átvizsgálásához ultrahang használatával az 

Beszéljen az orvosával, hogy eldönthesse Önnél elvégezhető-e a 
Closure eljárás.

Az Érrendszer Anatómiája
Az érrendszer vénák hálózatából áll,beleértbe a:

  • Felületi Vénákat - vénák amelyek a bőr felületéhez közel 
  helyezkednek el.
 • Mélyvénák - vénák, amelyek mélyen a lábban helyezkednek el.
 • Perforáló vénák- vénák amelyek összekötik a a felületi vénákat a
  mélyvénákkal.

A Closure folyamat a felületi vénás rendszerben kezeli a vénás reflux
betegséget, amely gyakran fájdalmas visszérnek az okozója.

Femorális Véna
(mély rendszer

Epigasztrikus
véna

   •  Élekor

femorális
elágazás

Sapheno-

Nagy saphenous
véna (felületi
renszert

Femorális véna
(mély rendszer)

saphenous vénaéé
(felületi rendszer)

Perforáló véna

Felületi vénal

Bőr

Mély
véna

A perforáló vénák összekötik a mélyrendszert
a felületi rendzserrel

Tapasztalja meg a VNUS Closure Eljárást
A Closure eljárást ambuláns eljárással végezzük. Ultrahang 
segítségével az Ön orvosa felhelyezi a Closure katérert a beteg
vénába a bőrön ejtett kis bemetszésen keresztül. A rádiohullámmal
 (RF) működtetett apró katéter szállítja a hőt a vénafalába.
Mivel hőenergiát juttat oda a katéter, a véna fala összehúzódik 
és a véna összezárul. Amikor a beteg véna lezárult, a vér a többi 
egészséges vénán, új vonalon folyik tovább.

Az egyszerhasználatos A vénát felmelegítik A katétert visszahúzzák
és a véna összezárul

Az eljárást követően egy egyszerű kötést helyeznek a bemeneti
területre de kiegészítő nyomókötést is alkalmazhatunk, hogy
elősegítsük a gyógyulást. Az Ön orvosa bátoríthatja a járásra 
és a ajánlhatja, hogy egy ideig tartózkodjon a hosszas
álldogálástól és a fárasztó tevékenységektől.  

A Closure eljáráson átesett betegek általában egy napon  
belül visszatérnek általános napi cselekvéseikhez.

Mostmár ruganyos a léptem; úgy érzem
hogy a lábaimban több energia van. 
  ~ William R. - Regiszzztrált Ápolónő

A Closure eljárás hihetetlen volt
és könnyű  Irma-Nyugdíjas Tanár   

A Closure eljárás kiemelt jellemzői az alábbiak:

Az Eljárás Kiemelt Jellemzői

 • Tünetek enyhülése
 • Ambuláns eljárás
 • Helyi és általános érzéstelenítés
 • Visszatérés az általános napirendhez 1-2 napon belül
 • Jó kozmetikai végeredmény minimális vagy semmilyen
  sebesedéssel, bevérzéssel vagy dagadással.

változhatnak .

Kezelést megelőzően Egy héttel 
kezelést követően

A Closure eljárás jó kozmetikai végereményt eredményez
minimális vagy semmilyen sebesedéssel, bevérzéssel vagy
dagadással.
 Az előtte és utána készült képek  Michael Vasquez, MD jóvoltából készültek..

A Closure eljárás széleskörű
egészségbiztosítási fedezetet élvez.

Biztonsági Összefoglaló
Mint minden orvosi beavatkozás esetében, lehetséges kockázatok és komplikációk léphetnek fel
a Closure eljárás során. Lépjen kapcsolatba orvosával további információkért.

A Closure Rendszer a vérerek endovaszkuláris megalvadásának gyógyítására fejlesztették ki 
olyan betegek részére, akik felületi vénás refluxban szenvednek. Az ejárás ellenjavalt olyan 
betegek esetében akiknek a kezelendő véna szegmensben thrombuszuk van.

az orvosa meg forja határozni, hogy a felületi vénás reflux betegség
jelen van-e Önnél.

A lehetséges komplikációk megábafoglalják de nem csupán az alábbi betegségekre korlátozódnakk:
trombózis. tüdőembólis, visszérgyulladás, hematóma, fertőzés, parestézia, bőrégés. 

Kis

Az egészséges láb vénái olyan szelepeket tartalmaznak, amelyek 

A Vénás Reflux betegség akkor fejlődik ki, amikor a szelepek, 
amelyek, folyamatosan áramoltatják a vért a lábból vissza   

szelepek nam zárnak megfelelően, és a következő tünetekhez

Egészséges Véna szelepek      Sérült Véna szelepek

   •  Nem

katétert bevezetik a vénába ami azután összárul

Látható Eredmények

Egyénenként 
az eredmények

http://www.vnus.com/venous-reflux/system-anatomy.aspx
http://www.vnus.com/venous-reflux/perforator-veins.aspx
http://www.vnus.com/patient-info/closure-procedure.aspx
http://www.vnus.com/venous-reflux/saphenous-vein.aspx
http://www.vnus.com/venous-reflux
http://www.vnus.com/vascular-disease/varicose-veins.aspx
http://www.vnus.com/vascular-disease/varicose-veins/symptoms-of-varicose-veins.aspx
http://www.vnus.com/vascular-disease/varicose-veins/symptoms-of-varicose-veins.aspx
http://www.vnus.com/vascular-disease/varicose-veins/symptoms-of-varicose-veins.aspx
http://www.vnus.com/vascular-disease/varicose-veins/symptoms-of-varicose-veins.aspx
http://www.vnus.com/vascular-disease/varicose-veins/causes-of-varicose-veins.aspx
http://www.vnus.com/patient-info/closure-procedure.aspx
http://www.vnus.com/physician-info/radiofrequency-ablation.aspx
http://www.vnus.com/venous-reflux/
http://www.vnus.com/venous-reflux/
http://www.vnus.com/venous-reflux/
http://www.vnus.com/venous-reflux/
http://www.vnus.com/locate-vein-specialist/
http://www.vnus.com/patient-info/closure-procedure.aspx
http://www.vnus.com/physician-info/radiofrequency-ablation.aspx
http://www.vnus.com/patient-info/safety-summary.aspx
http://www.vnus.com/patient-info/closure-procedure.aspx
http://www.vnus.com/patient-info/insurance-information.aspx
http://www.vnus.com/patient-info/closure-procedure.aspx

