Wewn¹trz¿ylne laserowe usuwanie ¿ylaków

ELVeS® Painless
Zalety ELVeS® Painless
•
•
•
•
•
•
•

Minimalny ból w czasie rekonwalescencji
Maksymalny komfort w czasie zabiegu
Krótki czas zabiegu
Brak blizn
Ma³e ryzyko wyst¹pienia zasinieñ po zabiegu
Doskona³y wynik medyczny i kosmetyczny
Szybki powrót do normalnej aktywnoœci

IdŸ przez ¿ycie
na zdrowych nogach

NOWOŒÆ NA POLSKIM RYNKU MEDYCZNYM

£agodny i skuteczny zabieg, zapewniaj¹cy wysoki komfort pacjenta
w trakcie i po zabiegu. Leczenie operacyjne tego schorzenia przechodzi
do historii. Laser ELVeS Painless o d³ugoœci fali 1470nm zapewnia równomierny rozk³ad energii œwiat³a na tkance minimalizuj¹c ryzyko perforacji.
Skuteczne naœwietlanie œciany naczynia œwiat³em lasera i ekstremalnie
ma³a penetracja tej d³ugoœci fali, umo¿liwiaj¹ zamkniêcie ¿y³y z zastosowaniem minimalnej energii. Unika siê w ten sposób perforacji ¿y³y i oparzeñ
skóry. Dodatkowo mo¿na zmniejszyæ do minimum zapotrzebowanie na
znieczulenie, a pacjent widzi rezultat bezpoœrednio po zabiegu. Unikalny
podwójny system bezpieczeñstwa zapewnia pe³n¹ kontrolê nad poprawnoœci¹ u¿ytkowania i stanem œwiat³owodu. Zabieg polega na wprowadzeniu swiatlowodu Radial przez male naklucie do chorej zyly. Poprzez
swiatlowód podawane jest swiatlo, które niszczy od wewnatrz sciane zamykajac je. Zabiegowi towarzyszy minimalny ból tylko w trakcie miejscowego podawania znieczulenia wokól zyly. Bezposrednio po zabiegu
pacjent moze wrócic do normalnej aktywnosci. Zabieg trwa 30-60 min.

Delikatne zabiegi laserowe LHP® oraz Hemoron
Minimalnie inwazyjna terapia leczenia hemoroidów
Procedura laserowa LHP® jest dedykowana leczeniu choroby
hemoroidalnej 2-go, 3-go i 4-go stopnia. Jest lepszym rozwi¹zaniem od konwencjonalnych zabiegów chirurgicznych zarówno
pod wzglêdem bólu pozabiegowego, jak i czasu rekonwalescencji.
Emisja energii lasera obliteruje guzki krwawnicze od œrodka,
nie uszkadzaj¹c œluzówki ani zwieracza. W mniejszych ýylakach
I i II stopnia stosujemy leczenie zabiegowe za pomoca Hemoronu.
Jest to bezbolesna i maùoinwazyjna procedura zmniejszenia
ýylaków za pomocà stosowania niskowoltaýowego przep³ywu
ùadunków elektrycznych, które powoduje stopniowe obkurczanie ýylaków.

Zalety LHP®
– Bardzo szybki powrót do normalnej
aktywnosci i brak bólu po-zabiegowego.
– Najlepsze zachowanie funkcji
trzymania stolca.
– Maksymalne zachowanie tkanek
zwieracza i blon miesniowych.

Skorzystaj z usùug naszych specjalistów chirurgów i pozbàdŸ siê problemu
Leszek Siemion · Jacek Bywalec · Dagmara Korkuú · Tomasz NiedŸwiedŸ · Marek Kupis

Przed poddaniem sie zabiegowi konieczna jest konsultacja lekarska, okreúlajàcà stan ýylaków,
czas w jakim naleýy wykonaã zabieg, ocenæ innych chorób (np. wykluczenie guzów odbytu).

Delikatna terapia endo-¿ylna ELVeS
przy problemach z niewydolnoúcià ýyù koñczyn dolnych
DOSKONA£E EFEKTY
KLINICZNE I ESTETYCZNE

NOWOŒÆ NA POLSKIM RYNKU MEDYCZNYM

Technika laserowa umoýliwia wykonanie zabiegu w warunkach
ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym. Po zabiegu
pacjant prawie natychmiast powraca do normalnej aktywnoúci.
Udokumentowane doskonaùe efekty kliniczne i estetyczne.
Na czym polega dziaùanie
technologii ELVeS?
Po badaniu USG i znieczuleniu miejscowym
lekarz wprowadza œwiat³owód pod kontrol¹
USG do naczynia. Po w³¹czeniu lasera
naczynie jest naœwietlane, a œwiat³owód
stopniowo wycofywany. Efektem jest
zamkniêcie ¿y³y.

Czy zabieg jest bolesny?
Sam zabieg jest bezbolesny.
Po ust¹pieniu znieczulenia
mo¿e wystêpowaæ
minimalny ból. Wystarczy
za¿ywaæ ogólnodostêpne
œrodki przeciwbólowe.

– najnowsza technologia
– w znieczuleniu lokalnym
– bez blizn
– szybki powrót do aktywnoœci
Jak d³ugo trwa rekonwalescencja?
Po zabiegu na koñczynæ zakùadana
jest poñczocha uciskowa. Pacjent
od razu po zabiegu wraca do normalnej
aktywnoúci. W przeciwieñstwie do operacji
pacjent nie wymaga leýenia w szpitalu
i nastæpnego dnia moýe powróciæ do pracy.

Jak d³ugo
trwa zabieg?
Zabieg trwa
od 30
do 45 minut.

Mo¿esz mieæ ³adne nogi. To zale¿y tylko od Ciebie
Ju¿ dziœ umów siê na konsultacjê chirurga naczyniowego!
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