TRATAMENTUL VARICELOR CU LASER ENDOVENOS
- O METODÃ MODERNÃ ªI ULTRAPERFORMANTÃ -

* UŞOR DE UTILIZAT
* DESIGN ERGONOMIC
* MULTIFUNCŢIONAL
* VERSATIL
* PORTABIL

Cea mai nou` metod` de tratament al varicelor – const`
în fotocoagularea termic` cu contrac]ie tisular` [i
distrugerea colagenului din peretele vasului, ducând
astfel la obliterarea [i/sau distrugerea axelor venoase
tratate.
MOD DE LUCRU : Folosind metoda punc]iei venoase sau
doar o mic` incizie de cca 2-3 mm în treimea inferioar` a
gambei se introduce o fibr` optic` prin vena afectat`
(safena mare, safena mic`) ascendent pân` la valva
ostial` [i sub controlul ecoDoppler laserul oblitereaz`
vena pe din`untru de sus în jos.

Medilas D LiteBeam+

Avantajele tratamentului laser endovenos :

Procedura este minim invaziv` [i nu necesit`
spitalizare

Tratamentul este ambulator sub anestezie local`

Procedura se execut` în 1/2 de or` pentru un
segment venos, este rapid`

Reluarea rapid` a activit`]ii curente

Disconfort minim, absen]a cicatricelor [i a durerilor
postoperatorii

Efecte secundare minime sau inexistente

Rezultate demonstrate

Medilas D MultiBeam

Beneficiile laserelor cu dioda Dornier :

Lungimea de und` 940 nm

Performan]` la standarde
înalte

Sistem de protec]ie patentat
LPS a fibrelor

Costuri de operare sc`zute

Costuri de între]inere mici

Multifunc]ional

Avantajul major al acestei metode unice
const` în posibilitatea aplic`rii unei energii
suficient de mari pe ven`, f`r` s` se lezeze
pielea sau alte structuri, practic între laser [i
ven` nu se mai interpune tegumentul.

Medilas D FlexiPulse

Lumina laserului cu o anumit` lungime
de und` este absorbit` de Hg [i apa din
sânge, energia sa transformându-se în
caldur`. Temperatura local` ridicat`
afecteaz` ireversibil vasul.

În Statele Unite [i Europa, metoda a cunoscut o dezvoltare f`r` precedent, fiind în acest moment
principala resurs` terapeutic`.

Avantajul tehnicii laser este cǎ se poate efectua în ambulatoriu, sub anestezie localǎ.
Procedura endovenoasǎ poate fi realizatǎ într-un cabinet medical dotat cu o salǎ de mici
intervenţii chirurgicale, durata totalǎ a tratamentului fiind de aproximativ o jumǎtate de orǎ, apoi
pacientul poate sǎ meargǎ acasǎ şi sǎ-şi continue activitǎţile normale.
TIPUL OPERAŢIEI

LASER ENDOVASCULAR

OPERAŢIE CLASIC

Investigaţii preoperatorii
Echipã chirurgicalã

Teste screening;
Doppler venos
1 chirurg +asistentã medicalã

Anestezie
Materiale necesare

Localã potenţiata i/v
Laser endovenos

Zile de spitalizare
Recuperare postoperatorie
Reluarea activitãţii obişnuite
Tratamentul postoperator

Ambulator
2 ore maxim
24 – 48 de ore
Profilaxia trombozei şi antalgicã
5 zile
Unul la 7 zile postoperator

Teste screening ;
Doppler venos
2 chirurgi + asistentã
medicalã
Rahidianã sau generalã
Trusã de chirurgie
venoasã
2 – 4 zile în spital
24 – 48 de ore
20 – 30 de zile
Profilaxia trombozei şi
antalgicã 7 - 10 zile
Douã la 7 si 30 de zile
postoperator
Hematoame, echimoze,
parestezii, tromboze
venoase profunde, infecţii
10 – 17 %
Incizie de minim 3 cm sub
plica inghinal şi multiple
incizii de 1-2 cm pe coapsã
şi gambã

(STRIPPING)

Controale postoperatorii
Incidente, accidente,
complicaţii posibile
Recidive
Aspecte postoperatorii

Echimoze, hematoame,
parestezii, tromboze venoase
profunde
10 – 13 %
Fãrã incizii; incizii minime
( 2-3 mm) supramaleolar,
pe gambã

Sistemul de protec]ie LPS al fibrei
optice (Light guide Protection
System) deconecteaz` automat
alimentarea aparatului în cazul
carboniz`rii excesive a cap`tului de
lucru intravenos. Acest sistem de
protec]ie
previne
apari]ia
accidentelor
[i
complica]iilor
cauzate de aprinderea cap`tului
fibrei optice sau ruperea acesteia.
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Înainte de a începe tratamentul este nevoie de o evaluare atât clinic` [i paraclinic` a sistemului venos
prin ecografie Doppler.

Rezultatele acestei proceduri arat`, dup` o urm`rire pe o
perioad` de 4 – 5 ani, ocluzii complete postoperator în 98 –
100 % din cazuri (Min;Navarro; Bone; Chang), cu o rat` de
repermeabilizare situat` de regul` între 3 – 4 % (min).

înainte de tratament

dupǎ tratament

înainte de tratament

dupǎ tratament
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