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EVLT – ZNOTRAJŽILNO LASERSKO ZDRAVLJENJE KRČNIH ŽIL 
 
 
 

Spoštovani! 
Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje. 
Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o načinu, pomenu, 
možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane operacije. 
 
 
 

OPIS BOLEZNI IN POSEGA 
Varikozne vene so zadebeljene, skrivenčene in boleče vene, ki so napolnjene s krvjo. Običajno se razvijejo na nogah. 
Normalne in zdrave vene imajo zaklopke, ki zagotavljajo, da se kri ne zadržuje v venah na enem mestu. Zaklopke v 
varikoznih venah pa so bodisi poškodovane ali pa jih celo ni. To povzroči, da so take obolele vene stalno napolnjene s krvjo, 
predvsem pa takrat, ko človek stoji. 
Pri EVLT uporabimo energijo laserskih žarkov, s katerimi povzročimo, da se obolela žila – vena safena magna ali parva 
zapre. To je minimalno invaziven poseg, s katerim zdravimo krčne žile. Opravimo ga ambulantno, v lokalni anesteziji, traja 
približno eno uro. Energija laserja povzroči stanjšanje žilne stene, jo skrči in sčasoma zapre, tako da kri ne more teči po njej. 
Pri laserski operaciji oz. zdravljenju krčnih žil ni brazgotin, pooperacijske bolečine so minimalne, okrevanje je hitrejše. Takoj 
po opravljenem posegu je priporočljiva hoja. 
Poseg poteka ambulantno, v bolnišnico pridete na dan posega, domov odidete eno uro po končanem posegu. 
Pred posegom vam bodo sestre v ambulanti obrile nogo, ki je predvidena za poseg, nato pa vas odpeljejo v ambulantno 
operacijsko sobo. 
Pred posegom bomo na koži z UZ označili potek velike/male vene safene, označili bomo tudi vidne varice, nato vas bomo 
polegli na operacijsko mizo. 
Sterilno bomo pripravili in pokrili nogo, ki je predvidena za zdravljenje. Lokalno vam bomo injicirali xylocain (anestetik), da 
ne bo bolečin ob uvajanju igle. Pod kontrolo UZ  v predelu kolena/stegna/goleni v veno uvedemo iglo, skozi katero potem 
vstavimo žico, preko nje kateter, nato žico odstranimo in vstavimo laser. Ves čas z UZ nadziramo položaj oziroma pravilno 
lego laserja. Po namestitvi laserja vam po celotnem področju, kjer poteka žila, ki je predvidena za zapiranje, apliciramo 
lokalno anestezijo. Lokalna anestezija ima dvojno vlogo, preprečuje bolečino, obenem lokalno hladi. Na koncu sledi še samo 
uničenje vene s pomočjo laserske energije.  
Če imate izražene varice na goleni ali stegnu, vam skozi mini reze le-te tudi odstranimo. Rane zašijemo, sterilno pokrijemo 
in okončino kompresijsko povijemo. 
Po opravljenem posegu boste eno uro hodili. Pred odpustom domov vam preverimo povoje in po potrebi opravimo prevez. 
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TVEGANJA, MOŽNI ZAPLETI 
Kot pri vsakem invazivnem posegu so možni zapleti, ki pa so redki. Mednje sodijo: 

 bolečine, 
 modrice/hematomi, ki izginejo po enem tednu, 
 spremembe na koži, 
 flebitis (rdečina in otrdelost), ki je blag in mine v 3 do 7 dneh, potrebno je le zdravljenje z analgetiki in 

kompresijsko povijanje, 
 opekline kože, 
 odrevenelost kože, 
 poškodba živca, 
 občutek vlečenja v poteku vene, 
 okužba na mestu reza je redek pojav, po navadi izzveni sama,  
 neuspešnost postopka, ker ne uspemo uvesti laserja v veno, kar je redko, ali pa je postopek neučinkovit – z 

laserjem nezadostno zapremo veno, ki se ponovno odpre in vzpostavi pretok krvi, 
 možne so okužbe, pljučna embolija, globoka venska tromboza, poškodba žil, kar pa je zelo redko. 
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