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LOKALNA EKSTIRPACIJA VARIC - FLEBEKTOMIJA 
 

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. 
 
 

Ambulantna flebektomija je izredno učinkovita in varna metoda zdravljenja krčnih žil. Gre za ambulantni poseg v lokalni 
anesteziji, s katerim odstranimo vidne krčne žile skozi manjše reze v koži (premera nekaj mm), ki ne pustijo sledi. Domov 
greste eno uro po posegu. 
 
Preden se odločimo za ambulantno flebektomijo, je potreben ustrezen pregled ven na nogah, ki vključuje klinični pregled, 
doplerski ultrazvočni in/ali dupleks ultrazvočni pregled. S pregledom ocenjujemo, ali: 

 so krčne žile glavni problem ali so morda povezane z drugimi venami, ki jih je treba predhodno zdraviti; 
 ostajajo strdki v površinskih ali globokih venah in jih je treba najprej zdraviti; 
 so potrebni dodatni postopki zdravljenja poleg ambulantne flebektomije. 

 
Ambulantno flebektomijo lahko uporabljamo za odstranitev tako asimptomatskih (ki ne povzročajo težav) kot 
simptomatskih (ki povzročajo težave) krčnih žil. Lahko jo kombiniramo z drugimi metodami zdravljenja krčnih žil. 
 

  

 

 
 
 
Pacienti, alergični na lokalne anestetike, ter osebe, ki se ne morejo gibati ali ne morejo nositi kompresijskih nogavic (npr. 
zaradi oviranega arterijskega pretoka), niso kandidati za ta poseg. Katerokoli aktivno okužbo ali izpuščaj na koži noge, na 
kateri bo opravljen poseg, je treba najprej pozdraviti. 
 
 

OPIS POSEGA 
Ambulantno flebektomijo opravljamo v lokalni anesteziji in pacient praviloma med posegom ne čuti nobene 
bolečine. Po posegu se lahko pojavi minimalno nelagodje. Če bolnik nosi kompresijske nogavice po navodilih, se 
lahko izogne tudi tem minimalnim težavam. 
Postopek vključuje štiri korake: 
 označevanje žil, ki jih bomo odstranili; 
 vbrizgavanje lokalne tumescentne anestezije v kožo; 
 kirurško odstranjevanje žile, del po del, skozi majhne reze v koži;  
 nošenje kompresijskih nogavic več tednov po posegu. 
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MOŽNI ZAPLETI ALI STRANSKI UČINKI 
Prehodne podplutbe in otekline na zdravljeni koži so običajne in jih lahko precej zmanjšamo s pravilno uporabo 
kompresijskih nogavic. Majhni rezi na koži se zacelijo v nekaj dneh in so po 6 do 12 mesecih praktično nevidni. Čeprav se 
trudimo, da odstranimo krčno žilo v celoti, se redko zgodi, da majhni segmenti vene ostanejo v koži. Ti zaostali deli vene se 
lahko vnamejo in se čutijo kot boleče trakaste zatrdline v koži. Zdravila proti vnetju in bolečinam ter uporaba kompresijskih 
nogavic po navadi odpravijo vse težave. Zelo redko se med posegom poškoduje majhen senzorni živec, posledica je 
omrtvičenost majhnega dela kože. Gibanje in funkcija noge nikoli nista prizadeta.  
 

Podplutbe in otekline so normalne in pričakovane po posegu ter so prehodne. Takoj po posegu lahko hodite in se vrnete k 
vsakodnevnim aktivnostim, razen telovadbi in nošenju težkega bremena. Nekaj tednov boste nosili kompresijske nogavice 
po navodilih zdravnika. Krčne žile so fizično odstranjene in se ne bodo ponovile. Vendar, odvisno od drugih dejavnikov, kot 
sta osebna in dedna nagnjenost, se lahko sčasoma zopet pojavijo nove krčne žile. 
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