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NAVODILA PO LASERSKI OPERACIJI VEN NA NOGI (EVLT) 
 

 
Spoštovana, spoštovani! 
 
Opravili smo vam lasersko operacijo ven na nogi (EVLT). Da bodo rezultati po operaciji kar najboljši, vam 
svetujemo, da upoštevate naslednje: 
 
 Takoj po posegu (operaciji) priporočamo 10-15 minut hoje, preden se odpeljete domov.  
 
 Če je vaša pot daljša od ene ure, priporočamo, da se vsako uro ustavite in se deset minut sprehajate. Ta 
sprehod bo preprečil težave, ki bi lahko nastale zaradi motenj v obtoku krvi v nogi (sedeči položaj). Med vožnjo 
večkrat pokrčite in iztegnite stopalo.  
 
 Lokalna anestezija bo učinkovala še približno eno uro po posegu. Včasih je lahko po injekciji spodnja 
okončina nekoliko neobčutljiva oziroma nerodna (kot, da vam je »zaspala«). To bo minilo najkasneje v 12 urah.  
 
 Na rani imate obliž, preko pa smo vam namestili kompresijsko nogavico ali elastične povoje. Kompresijsko 
nogavico ali elastične povoje imejte nameščene tri dni neprekinjeno noč in dan, nato samo čez dan še štiri tedne 
ali dlje, če imate težave. Če se na nogavici naredi guba, ki vas tišči, jo poravnajte. Če čutite mravljinčenje ali 
omrtvelost noge, nogavico slecite in nekaj časa ležite brez nje ter si jo nato ponovno namestite.  
 
 Obliže zamenjate tretji dan. To lahko opravite sami ali v ambulanti svojega izbranega zdravnika. Obližev ne 
močite sedem dni. Nogo si za tuširanje lahko povijete s plastično folijo.  
 
 Šive ali lepilne trakove (steri strip) odstranite sedmi dan pri svojem izbranem zdravniku.  
 
 Če zakrvavite skozi obliž, najprej dvignite nogo in mesto krvavitve dodatno obložite z gazo ter rahlo povijte. 
Elastični povoj namestite od stopala preko mesta krvavitve. Če se krvavitev tudi po tem postopku ne ustavi, nas 
pokličite za nadaljnja navodila.  
 
 Modrice v podkožju, tudi obsežnejše, so običajne in izginejo v nekaj tednih.  
 
 Iz majhnih vbodnin na stegnu lahko priteka injicirana tekočina, lahko rdečkasto obarvana, kar je običajno in 
ni nevarno.  
 
 V primeru bolečin vam svetujemo hladne obloge (ice pack, led) preko nogavice in sredstva proti bolečinam 
(npr. naklofen, voltaren, brufen, nalgesin, analgin itd.).  
 
 Ni treba mirovati, hodite večkrat na dan po 15 do 30 minut in aktivnosti stopnjujte postopno. Ne 
priporočamo energičnih telovadnih vaj, aerobike, vaj z utežmi, daljšega stanja, daljšega sedenja in izpostavljanja 
vročini vsaj dva tedna po operaciji. 
 
Upamo, da smo z operacijo vaše težave odpravili. 
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