
INFORMACJA DLA PACJENTA O ZABIEGU ŻYLAKÓW NÓG METODĄ WEWNĄTRZŻYLNĄ 

Z MINIFLEBEKTOMIĄ- METODA HYBRYDOWA (ŁĄCZONA) i/lub ECHOSKLEROTERAPIĄ 

 

Zabieg WEWNĄTRZŻYLNY przeprowadzony jest w sterylnych warunkach i przeprowadzony jest pod 

kontrolą ultrasonografii. Najpierw wykonuje się  przezskórne nakłucie żyły igłą i wprowadzanie włókna 

od światła żyły powierzchniowej. Następnie wycofując włókno dokonuje się przy użyciu energii cieplnej 

zamknięcia światła żyły. Zabieg przeprowadzony jest znieczuleniu tumescenyjnym i miejscowym. 

Czasami jeżeli są duże kręte żylaki zabieg może być wykonany wieloetapowo i uzupełniony lub 

zastąpiony miniflebektomią lub safenektomią i/lub echoskleroterapią. 

 

Po zabiegu na miejsce wkłucia zakłada się opatrunek, a na operowaną kończynę bandaż elastyczny. 

Pacjent opuszcza szpital tego samego dnia. 

Ryzyko związane z zabiegiem: nawrot i postęp schorzenia, zakażenie, krwawienie, uszkodzenie nerwu 

odpiszczelowego i inne. 

Powikłania po zabiegu to między innymi: krwawienie, krwiaki, zapalenie zakrzepowe żył 

powierzchniowych, zapalenie naczyń limfatycznych, zakrzepica żył głębokich, parestezja, oparzenie 

skóry, chłonotok, rekanalizacja żył. 

MINIFLEBEKTOMIA to nowoczesna operacja żylaków kończyn dolnych, polegająca na usunięciu 

chorobowo zmienionych żył za pomocą specjalnych haczyków chirurgicznych - Varady, poprzez 1-2 mm 

nacięcia skóry co pozwala na uzyskanie dobrego efektu estetycznego i powrót do codziennej 

aktywności w ciągu kilku dni po zabiegu. 

SAFENEKTOMIA, stripping to chirurgiczne usuwanie dużych niewydolnych pni żylnych za pomocą 

sondy wprowadzonej do wnętrza naczynia. 

ECHOSKLEROTERAPIA to nowczesna odmiana skleroterapii czyli zabiegu zamknięcia światła żylaków 

za pomocą wstrzyknięcia środka farmakologicznego który prowadzi do stopniowego zwłóknienia żyły i 

jej powolnego zaniku. Po zabiegu w miejscu wstrzyknięcia mogą pojawić się krwiaki, ich obecność nie 

wymaga żadnego leczenia i powinny one ustąpić samoistnie w ciągu następnych dwóch tygodni. W 

większości przypadków przebarwienia znikają w ciągu miesiąca po zabiegu, jednak część z nich (bardzo 

rzadko) może utrzymywać się ponad rok. W okolicy miejsc ostrzykniętych mogą powstać nowe żylaki i 

"pajączki" (bardzo rzadko). Sporadycznie może wystąpić martwica skóry (owrzodzenie), zapalenie żył, 

zakrzepica żył głębokich i reakcje alergiczne, rekanalizacja żyły. 

 

MOŻLIWE POWIKŁANIA 

Pomimo dużego doświadczenia i staranności ze strony zespołu operacyjnego w czasie operacji i po niej 

może dojść do powikłań, które przeważnie są natychmiast rozpoznawane i leczone. Operacja może 

wiązać się z wystąpieniem wymienionych poniżej powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych 

(wczesnych i późnych) w szczególności: 

* zakrzepicą żył głębokich. Objawy zakrzepicy żył głębokich to obrzęk i ból kończyny. Zakrzepica żył 

głębokich może być powikłana zatorowością płucną. Objawami zatorowości płucnej mogą być nagła 



duszność, ból w klatce piersiowej, krwioplucie, spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyśpieszenie 

czynności serca, utrata przytomności, zatrzymanie akcji serca. 

* zakrzepica (zakrzepowe zapalenie) żył powierzchownych. 

* uszkodzenia sąsiednich narządów (np. tętnicy udowej, żyły udowej, węzłów chłonnych, nerwów). 

Ryzyko wzrasta przy znacznej otyłości, przy zaburzonych stosunkach anatomicznych, u chorych, którzy 

poprzednio przebyli zabiegi operacyjne w okolicy pachwinowej, u chorych po przebytych rozległych 

stanach zapalnych, urazach, napromienianiu tej okolicy. 

* uszkodzeniem nerwów czuciowych w obrębie łydki. Jest to powikłanie niegroźne, ale może być 

uciążliwe. Może prowadzić do przeczulicy lub niedoczulicy skóry w obrębie dalszej części goleni. 

* krwawienia śród i pooperacyjnego, przy których zachodzi konieczność transfuzji krwi, rozszerzenia 

zabiegu lub reperacji. 

* zaburzeń oddychania aż do niewydolności oddechowej wywołanej np. zatorowością płucną lub też 

uczuleniem na środek wykorzystywany do znieczulenia miejscowego. 

* zakażenia rany pooperacyjnej. Może to prowadzić do przedłużonego gojenia, a czasem do 

powstawania ropni lub przetok w ranie pooperacyjnej. Może także być przyczyną krwotoków. 

* wyciek chłonki z rany pooperacyjnej. Może trwać długo, jest bardzo trudny do leczenia. Przedłuża 

gojenie się rany i opóźnia powrót do normalnej aktywności. Może sprzyjać zakażeniu rany 

pooperacyjnej. 

* przebarwień skóry. 

* utrzymujących się długo krwiaków tkanki podskórnej – często pozostawiających zbliznowacenia. 

* zakażenia wirusem zapalenia wątroby (tzw. żółtaczki zakaźnej). 

* uszkodzenie skóry przez środki dezynfekujące. 

* powstaniem dużych, szpecących i przeszkadzających blizn, które mogą powstawać w przypadku 

skłonności osobniczych lub powikłań w procesie gojenia. 

* obrzęk limfatyczny kończyny (choroba zwykle przebiega w sposób przewlekły). 


