
28  Rytmus života Rytmus života  29

rytmus lieči

tip
Na pomoc unaveným očiam
Sú vaše oči často unavené, „čer-
vené“ alebo vás pália? Zrak vám 
tak dáva signál o potrebe rege-
nerácie, odpočinku a doplnenia 
nevyhnutných látok, okrem iného aj luteínu.
VYBRANÉ Z LEKÁRNE:
OCUTEIN BRILLANT LUTEIN 25 mg 
Vysoko účinné zloženie – obsahuje až 25 mg 
luteínu!
 prispieva k udržaniu ostrého a kvalitného 
zraku
 vyživuje a regeneruje unavené oči
teraz v lekárňach aj v balení s očným gélom 
Ocutein SENSiGEL 15 ml ZADARMO.
www.ocutein.sk

Súťaž
Doprajte svojim kĺbom a kostiam kvalitnú 
starostlivosť ako z kúpeľov. 
Ťažkosti s kĺbmi dnes trápia väčšinu populácie 
a preto je potrebné sa o kĺby starať. Vyskúšajte  
prípravok z lekárne  Priessnitz® Starostlivosť 
o kĺby s kolagénmi a boswélliou. V zložení 
tohto prípravku  nájdete až tri typy kolagé-
nov. Hydrolyzované kolagény typu i a ii sú 
obohatené o kolagén natívny, ktorý si zacho-
váva svoju prírodnú podobu. Dôležitou látkou 
v prípravku je tiež  extrakt z boswéllie, ktorá 
prispieva k podpore hybnosti a pružnosti kĺbov 
a priaznivo pôsobí pri zvýšenej záťaži kĺbov, 
svalov a kostí. 

Teraz v lekárňach vý-
hodné balenie 90 tob.  
+ 30 tob. ZADARMO, 
teda starostlivosť  
o kĺby na 4 mesiace.
www.priessnitzovo.sk
Súťažná otázka:
Obsahuje prípravok Priessnitz®  Starostlivo-
sť  o  kĺby  s  kolagénmi  a  boswélliou viac 
ako 2 typy kolagénov?
Odpovede posielajte na e-mail: sutaz@ryt-
muszivota.sk do xx. xxxxx 2019. Traja z vás 
získajú balíček xxxxxxxxxx

Aj vás trápia

kŕčové 
žily?

Kŕčové žily, známe ako va-
rixy, sú chronické ocho-
renie, najčastejšie spoje-

né s genetickou predispozíciou. 
Spôsobuje ich porucha krvnej 
cesty v  žilách späť do srdca. 
Môžu mať rôznu veľkosť a prie-
mer v závislosti od štádia ocho-
renia. Vyskytujú sa na dolných 
končatinách v podobe metlič-
kových žiliek, rozšírených mod-
rastých žíl, hyperpigmentácií vo 
forme hrdzavých máp na koži 
či žíl výrazne vystupujúcich nad 
povrch kože.

Komplexná liečba  
kŕčových žíl

Najvhodnejšiu liečbu volia od-
borníci vzhľadom na zdravotné 
ťažkosti konkrétneho pacienta 
a v prípade potreby kombinujú 
viac liečebných metód. V sú-
časnosti sa najčastejšie využíva 
metóda laserovej operácie kŕčo-
vých žíl. Pri odstraňovaní hne-
dých máp na lýtkach je účinný 
špeciálny CO2 laser a takisto 
plazmaterapia. Možné je aj chi-

rurgické odstránenie kŕčových 
žíl metódou strippingu a skle-
rotizácia.

Prečo je potrebné začať 
s liečbou čo najskôr

Aj keď ochorenie varixov môže 
vyzerať na prvý pohľad len ako 
estetická či kozmetická zále-
žitosť, opak je pravdou. Ak sa 
totiž nezačne liečiť včas, môže 
spôsobiť veľmi vážne zdravotné 
ťažkosti. Pri progresii ochorenia 
môže dôjsť dokonca k trombó-
ze, čiže upchatiu uzlov kŕčo-
vých žíl s rôznymi komplikácia-
mi v podobe zápalov, krvácania 
alebo trofických zmien na koži.

Liečba kŕčových žíl (varixov) la-
serom predstavuje dnes najmo-
dernejšiu a najúčinnejšiu me-
tódu odstránenia kŕčových žíl. 
V porovnaní s inými liečebný-
mi postupmi spočívajú jej výho-
dy predovšetkým vo výraznom 
skrátení práceneschopnosti, 

v rýchlejšom hojení a lepšom 
kozmetickom efekte bez vzniku 
rozsiahlych jaziev. 
 Pre koho je vhodná lasero-
vá operácia varixov
Laserová operácia je vhodná 
pre pacientov, ktorí už dlhší čas 
trpia ochorením kŕčových žíl 
a nepomohla im konzervatívna 
liečba (používanie mastí a gé-
lov, užívanie voľnopredajných 
výživových doplnkov a nosenie 
kompresných pančúch, resp. 
obväzu). Pacienti mávajú po-
cit ťažkých nôh, ktorý je často 
sprevádzaný opuchmi a boles-
tivými nočnými kŕčmi. Žily 
na dolných končatinách majú 
priemer až niekoľko milimetrov 
a môžu vystupovať nad povrch 
kože.
 Ako prebieha operácia
Cieľom laserového zákroku je 
ošetrenie hlbokých žíl v pod-
koží, ktoré tvoria základ sa-
motného ochorenia. Operácia 
prebieha v celkovej anestézii 
a trvá približne 30 – 60 minút. 
Operatér pracuje veľmi bezpeč-

ne s  jednorazovou laserovou 
sondou a celá operácia prebieha 
pod sonografickou kontrolou. 
Prvým krokom je vytvorenie 
malého rezu v oblasti slabiny, 
kde sa žila vypreparuje. Nasle-
duje ďalší rez v oblasti členka, 
cez ktorý zavedieme laserovú 
kanylu s priemerom 2 mm. Do-
staneme sa až do hornej časti 
k oblasti slabín, žilu odpojíme 
a môžeme ju začať bezpečne 
páliť laserom. Takto vypálime 
postupne celú žilu zhora na-
dol, a tým upchávame aj bočné 
prítoky. Keďže táto žila nemá 
v ľudskom tele významnú funk-
ciu, jej odstránenie nespôsobuje 
pre ľudský organizmus žiadnu 
komplikáciu. Dôležité je spraviť 
aj obmedzenie prístupu ďalšej 
krvi cez spojky v  samotnom 
slabinovom kanáli. Spojky to-
tiž vytvárajú príčinu recitív, 
a preto je potrebné dôkladne 
ich odstrániť.
 Rekonvalescencia a výsled-
ný efekt
Po operácii oddychuje pacient 

niekoľko hodín na lôžku a ná-
sledne je prepustený do domácej 
starostlivosti. Hojenie prebieha 
najčastejšie bez komplikácií. Pa-
cient sa môže vrátiť do zamest-
nania už po 14 dňoch. Nasledu-
júce 2 týždne je potrebné nohu 
naďalej bandážovať elastickým 
obväzom. Pre dosiahnutie ma-
ximálneho efektu môže lekár 
odporučiť ďalšie podporné ban-
dážovanie nasledujúcich 1 – 6 
mesiacov, ktoré však pacienta 
nijako výrazne neobmedzuje 
v  každodenných aktivitách. 
V dôsledku odstránenia kŕčo-
vých žíl sa zníži možnosť zápa-
lu a infekcie, zrýchli sa prítok 
krvi v ostatných žilách a pocí-
tite obrovskú úľavu od bolesti. 
Vďaka použitiu najmodernejšej 
laserovej technológie nezosta-
nú na nohách žiadne výrazné 
jazvy a s výsledným kozmetic-
kým efektom budete zaručene 
spokojní.
 Výhody laserovej operácie 
kŕčových žíl
Výhodou laserového zákroku 
v  porovnaní s  chirurgickou 
metódou odstraňovania varixov 
(stripping) je výrazné skrátenie 
hojenia a  práceneschopnos-
ti. Kým po laserovej operácii 
sa môže pacient vrátiť do za-
mestnania už po 2 týždňoch, 
po chirurgickom strippingu sa 
čas práceneschopnosti môže 
predĺžiť až na 2 mesiace. Noha 
je dlhšie opuchnutá, červená 
a  s  niekoľkými približne 1 – 
2 cm jazvami. Hojenie po lase-
rovej operácii je oveľa rýchlej-

šie, jednoduchšie a bez výrazne 
viditeľných jaziev. Vaše nohy 
budú opäť zdravé a zabudnete 
na každodenné pocity bolesti 
a únavy.

Strippingom kŕčových žíl rozu-
mieme ich chirurgické odstrá-
nenie vytrhávaním. Zákrok 
prebieha v lokálnej alebo cel-
kovej anestézii, v závislosti od 
rozsahu ochorenia. Pomocou 
tejto metódy je možné odstrániť 
väčšie žily, ale aj menšie žilky. 
Pri samotnom výkone dochá-
dza ku krvácaniu do podkožia 
a  vznikajú zrazeniny. Tie sa 
však časom zorganizujú, stuh-
nú, začnú sa vstrebávať a strá-
cať. Ak sú žily dostatočne pevné 
a v minulosti sa do nich nepo-
dával aetoxysklerol, je možné 
realizovať stripping šetrnejšou 
metódou špeciálnymi cievnymi 
svorkami, tzv. peánmi.
 Ako prebieha hojenie po 
zákroku

Po chirurgickom odstránení 
kŕčových žíl je noha dlhší čas 
opuchnutá a  je nutné bandá-
žovať ju elastickým obväzom 
podľa pokynov lekára. Na no-
hách zostávajú malé jazvičky, 
ktoré časom vyblednú a sú veľ-
mi nenápadné. Ak má pacient 
sedavé zamestnanie, môže sa 
do práce vrátiť približne o 2 – 3 
týždne po zákroku. Pri fyzicky 
náročnejších zamestnaniach 
odporúčame návrat do práce po 
2 mesiacoch. V prípade, že sa 
pacient potrebuje vrátiť do bež-
ného života vrátane zamestna-
nia skôr, je vhodnejšie poradiť sa 
s naším špecialistom o laserovej 
operácii. Ide o najmodernejšiu 
liečebnú metódu kŕčových žíl, 
ktorej výhodou je predovšet-
kým kratšia rekonvalescencia.

Namiesto toho, aby sme žilovú 
stenu ničili teplom, ako je v prí-
pade lasera, zlepíme ju špeciál-
nym lepidlom. Zákrok je pre 

pacienta bezbolestný, trvá pri-
bližne 45 – 60 minút a pacient 
odchádza hneď domov. Lepidlo 
sa zavádza pomocou špeciálnej 
aplikačnej pištole do chorej žily, 
aplikuje sa postupne po kvap-
kách pod ultrazvukovou kon-
trolou. Veľkou výhodou je, že 
zákrok nevyžaduje žiadnu re-
konvalescenciu, pacient sa môže 
hneď vrátiť do bežného života, 
dokonca nemusí nosiť ani elas-
tické pančuchy (bandáž).

Ako prebieha vyšetrenie kŕčových žíl
Vyšetrenie kŕčových žíl je bezbolestné a trvá len pár mi-
nút. Lekár si varixy najprv podrobne prehliadne a vyšetrí 
ich hmatom. Následne urobí ultrasonografické vyšetrenie 
na stanovenie parametrov a rýchlosti prietoku krvi v cie-
vach – tzv. Dop-
plerovské vyšet-
renie. Na základe 
výsledkov určí 
presnú diagnózu 
a vzhľadom na 
rozsah a štádium 
ochorenia navrh-
ne najvhodnejšiu 
metódu liečby.

Prevencia pred 
kŕčovými žilami
1. Pravidelne cvičte 
a športujte, vhodné sú 
predovšetkým aktivity na 
podporu cirkulácie krvi 
v dolných končatinách.
2. Dbajte na správnu 
polohu nôh pri sedení. 
Pozor na prekrížené nohy, 
obmedzujú tok krvi.
3. Noste pohodlnú obuv, 
ideálne sú topánky s 3 cm 
podpätkom.
4. Doprajte si masáže nôh 
s použitím špeciálnych 
mastí s obsahom gingko 
biloba, pagaštana konské-
ho atď.
5. Ak máte zamestnanie 
náročné na státie, noste 
kompresné pančuchy 
(pomáhajú udržať lepší 
tok krvi).
6. Dbajte na svoju hmot-
nosť. Nadváha zaťažuje 
srdce, kĺby a takisto cievy. 

Radí MUDr. JúLiUS 
MURANSKý, MpH., 
klinika jedno- 
dňovej chirurgie  
v Bratislave

Laserová oPerácia  
Kŕčových žíL

chirurgicKé odstráNeNie 
Kŕčových žíL – striPPiNg

sKLerotizácia  
– LePeNie žíL

Obťažuje vás nepríjemný pocit ťažkých 
nôh? Zažívate bolestivé nočné kŕče 
v lýtkach? Alebo vám prekážajú nepekné 
žily na nohách? Ak trápia kŕčové žily 
aj vás, neriskujte, že sa ochorenie 
dostane do najpokročilejšieho štádia, 
a objednajte sa čo najskôr na vstupné 
vyšetrenie k  špecialistovi! Dnes sú už 
iné možnosti riešenia ako v minulosti.


