Informacje dla pacjentów poddających się zabiegowi na żylaki
metodą Clarivein®
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Zalecenia:
Na 3-7 dni przed zabiegiem należy wykonać badanie morfologiczne krwi obwodowej oraz aPTT i INR,
poziom glukozy w surowicy, elektrolity (Na, K), czas KK (koalinowo-kefalinowy), poziom przeciwciał
Anty HCV, Antygen HBS, EKG z opisem, a ich wyniki zabrać ze sobą.
Prosimy o zakup pończochy uciskowej z II stopniem ucisku na wymiar Sigvaris lub Medi – do noszenia w
okresie po zabiegu, czyli około 4-8 tygodni. Pończochy dostępne są w Poznaniu w Klinice ANGIODIABETICA
ul. Przemysłowa 46a oraz w Sklepie ORTO-MEDICA ul. Morawskiego 1.
Prosimy o zabranie ze sobą całej dostępnej dokumentacji medycznej oraz zgody na zabieg.
Na zabieg należy zgłosić się na czczo (4 godz. bez picia, 6 godz. bez jedzenia).
Golenie nóg, zmywanie lakieru z paznokci u rąk, u stóp nie jest wymagane.
Informacje praktyczne:
Pobyt w klinice po zabiegu trwa około godziny.
Zwolnienie lekarskie wystawiamy na życzenie, na 1-7 dni.
Pierwsza kontrola następuje po 3 tygodniach od zabiegu.
Choć kierowanie pojazdem po zabiegu metodą ClariVein® jest dopuszczalne, sugerujemy, by
nie prowadzić samochodu w drodze powrotnej z kliniki.
Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym – w miejscu wkłucia igły do żyły.
Konieczne będzie założenie wenflonu na ręce.
W trakcie zabiegu monitoring czynności życiowych prowadzi anestezjolog.
Prosimy o zabranie ubrania oraz bielizny na przebranie podczas zabiegu np. koszula nocna lub krótkie
spodenki
Etapy postępowania w dniu zabiegu:
podpisanie zgody na leczenie,
kontrolne USG Doppler na sali operacyjnej,
mycie pola operacyjnego,
wybór miejsca wkłucia do żyły pod kontrolą USG i
wprowadzenie do niej portu naczyniowego po
miejscowym znieczuleniu,
•
wprowadzenie cewnika ClariVein® i
pozycjonowanie go pod kontrolą USG około 2 cm
od żyły udowej,
uruchomienie cewnika ClariVein® z

jednoczesnym podawaniem aethoxysclerolu
(3% oraz 2%), w maksymalnej dawce zależnej
od masy ciała, czas pracy urządzenia – 6 sek. na
każdy centymetr żyły,
• nałożenie opatrunku w miejscu wkłucia,
założenie dostarczonej przez pacjenta pończochy
uciskowej,
• konieczne poruszanie się po zabiegu – przez
pierwsze 6 godz. od zabiegu przynajmniej 15
min w każdej godzinie.

Płatność
Zabieg ClariVein® jest płatny z góry. Cena 4700 PLN obejmuje dwie wizyty kontrolne w Angiodiabetica w
Poznaniu wraz z ewentualną skleroterapię uzupełniającą. Na pozostałe wizyty związane z przebytą operacją
stosowany jest 50% zniżka. Poniżej dane do przelewu (prosimy o przelanie całej kwoty na 3-4 dni przed
zabiegiem):

Konto SANTANDER BANK
91 1090 1476 0000 0001 3151 4746
Angiodiabetica Klinika Chorób Naczyń i
Stopy Cukrzycowej sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 46a lokal U3
61-541 Poznań

Miejsce wykonywania zabiegów:
Szpital św Wojciecha
Bolesława Krzywoustego 114
61-144 Poznań

