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aparatura i technika

Al ter na ty wą dla chi rur gicz nych za bie gów li -
kwi da cji zmian żyl nych są pro ce du ry wy ko ny wa -
ne przy za sto so wa niu we wnątrz żyl nej te ra pii la -
se ro wej EVLT (en do ve no us la ser tre at ment)
W tym ce lu wy ko rzy stu je się la ser en do wa sku lar -
ny fir my Fo to na o dłu go ści fa li 1064 nm.  Dzię ki
wy so kiej dłu go ści fa li moż na uzy skać głę bo ką pe -
ne tra cję ener gii la se ro wej, co umoż li wia do tar cie
do głę bo ko po ło żo nych na czyń o du żej śre dni cy. 

Le cze niu mo że się pod dać każ dy pa cjent,
u które go wy stę pu je zdia gno zo wa na nie wy dol -
ność żyl na od pi szcze lo wa i/lub od strzał ko wa.
Jest to za bieg, pod czas które go nie ma po trze by
do ko ny wa nia cięć w skórze. Pod czas pierw szej
wi zy ty chi rurg na czy nio wy wy ko nu je ba da nie
USG żył w ce lu zba da nia stop nia nie wy dol no ści
żyl nej. Po zdia gno zo wa niu i za kwa li fi ko wa niu
pa cjen ta do za bie gu chi rurg, rów nież przy po -
mo cy apa ra tu USG, ma pu je układ żyl ny, a na -
stęp nie znie czu la skórę i tkan kę pod skór ną.

Ko lej nym kro kiem jest wpro wa dze nie
przez chi rur ga do świa tła nie wy dol nej ży ły cew -
ni ka, do które go na stęp nie wpro wa dza się świa -
tło wód, które go koń ców ka emi tu je świa tło la se -
ra. Wy zwo lo na ener gia po wo du je szyb kie ob -
kur cze nie i za mknię cie nie wy dol ne go na czy nia. 
Na step nie za kła da się opa tru nek uci sko wy. Cho -
ry po 30 mi nu tach od za koń cze nia za bie gu mo że
opu ścić sa mo dziel nie kli ni kę i po wrócić do swo -
ich co dzien nych za jęć. Nie wąt pli wą za le tą tej

me to dy jest brak po trze by usu wa nia na czy nia ze
skóry, a co za tym idzie – nie ma po trze by ho -
spi ta li za cji. Oczy wi ście, po wo dze nie za bie gu za -
le ży w du żej mie rze od prze strze ga nia po za bie -
go wych za le ceń le ka rza, ta kich jak:
• ko niecz ność cho dze nia w po ńczo chach uci -

sko wych lub opa trun kach uci sko wych przez
okres mi ni mum 14 dni,

• pierw sza zmia na opa trun ku po 24 h,
• uni ka nie wy si ku fi zycz ne go przez 2 ty go dnie

po za bie gu.

La ser Fo to na wy ko rzy sty wa ny do te go ty pu
za bie gów cha rak te ry zu je się tzw. kon tro lą zwrot -
ną im pul su, czy li sy ste mem za pew nia ją cym nie -
do stęp ny do tych czas sto pień kon tro li nad ener gią
im pul su la se ra, co ozna cza, że nie mu si my oba -
wiać się nie kon tro lo wa nych sko ków ener gii,
które mo gą do pro wa dzić do uszko dze nia tka nek.

Ko lej ną je go za le tą jest zmien ność kwa dra to -
wa im pul su, co z ko lei po zwa la na ge ne ra cję im -
pul su o od po wie dnio do bra nych pa ra me trach
z po mi jal nie krót kim cza sem na ra sta nia oraz opa -
da nia ener gii im pul su, co w kon se kwen cji chro ni
przed prze grza niem i po pa rze niem tka nek.

La ser ten dzię ki mo cy i za a wan so wa ne mu
sy ste mo wi bez pie czeń stwa jest jed nym z naj -
bez piecz niej szych urzą dzeń te go ty pu na ryn ku
o kli nicz nie po twier dzo nej sku tecz no ści.

Do le gli wo ści na czy nio we są jed ny mi z naj czę st szych po wo dów in ter -
wen cji le ka rzy me dy cy ny este tycz nej. Zgła sza ją się do nas za rów no
pa cjen ci z pro ble mem do rob nych pa jącz ków, jak row nież z du ży mi
zmia na mi wy ni ka ją cy mi z nie wy dol no ści żyl nej w po sta ci ży la ków. 
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