ul. Szarych Szeregów 38
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 95 7366 366
www.chirurgiagorzow.pl

GABINETY
„ZDROWIE I URODA”

Laserowe ablacja
Laserowe ablacja żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej- przy użyciu specjalnego urządzenia laserowego i
światłowodu zamyka się niewydolną żyłę, która w ciągu kilku tygodni zmniejsza się i zupełnie znika.
Dolegliwości związane z żylakami ustępują niemal natychmiast po zabiegu. Zabieg przede wszystkim
przeznaczony jest do usuwania dużych żylaków, które dotąd leczono wyłącznie operacyjnie-zabieg
laserowy nie wymaga znieczulenia ogólnego ani dokręgowego, przeprowadza się go w miejscowym
znieczuleniu, bez potrzeby pobytu w szpitalu, a jest równie lub nawet bardziej skuteczny niż tradycyjna
operacja. Po zabiegu konieczne jest noszenie pończoch pooperacyjnych. Pacjent krótko po zabiegu może
wrócić do pracy.
Koszt leczenia 3500 zł (bez ceny pończoch)-obejmuje również
2 wizyty kontrolne- następnego dnia po zabiegu i po miesiącu.
Miniflebektomia
W miejscowym znieczuleniu, z drobnych nacięć skóry(1 mm) specjalnym haczykiem usuwamy szpecące,
poszerzone żyłki. Zabieg praktycznie nie pozostawia blizn, często nie wymaga nawet zakładania szwów.
Koszt leczenia 600 zł
Skleroterapia piankowa
Służy do zamykania niewydolnych szpecących żył na nogach. Wykonujemy ją pod kontrolą USG. Cienką igłą
nakłuwamy żyłę, a następnie podajemy spieniony lek , który z czasem powoduje jej zarośnięcie. Metoda jest
bezpieczna i skuteczna, zabieg trwa około pół godziny, nie wymaga znieczulenia, całkowity cykl leczenia
wymaga od 1 do 7 sesji w odstępac jedno-, dwutygodniowych. Regułą jest noszenie pończoch
przeciwżylakowych po zabiegu.
Koszt leczenia- 1500 zł w przypadku obliteracji dużych pni żylnych pod kontrolą
USG (odpiszczelowej, odstrzałkowej) -cena zawiera 2 wizyty.
Likwidowanie żylaków obocznic-żylaki siatkowate, teleangiektazje
-600 zł pierwsza sesja
-300 zł następna sesja
Laserowe usuwanie „pajączków naczyniowych”
Przy pomocy naczyniowego lasera diodowego 940 nm zamykamy przezskórnie szpecące naczynka na
nogach, twarzy tułowiu. Dla zniesienia uczucia bólu podczas zabiegu stosujemy nadmuchowe znieczulenie
zimnym powietrzem, co sprawia że zabieg staje znacznie mniej nieprzyjemny.
Koszt leczenia-400 zł za sesję trwającą około 1 godziny
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