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Pro zmenšení pooperační bolesti můžete užívat
vhodný lék (venotonikum)

Poraďte se se svým lékařem před plánovanou
operací

Povrchové žíly, které jsou 
zkroucené a rozšířené. Jde
o nevratnou změnu způso-
benou zpětným tokem krve
v důsledku nedostatečnosti
žilních chlopní.

Porušená funkce žilních 
chlopní způsobuje žilní reflux
a v konečném důsledku 
vznik varixů (křečových žil)
i bércových vředů na dolních
končetinách.

Křečové žíly

Žilní chlopeň



1. Kudy bude proudit krev, když bude povrchový žilní systém odstraněn?

2. Jaký typ anestezie bude při operaci použit?

5. Kdy budu moci po operaci chodit?

Princip operace varixů spočívá v odstranění pouze postiženého řečiště. Zbylé dobře
funkční řečiště povrchového systému bude zachováno. Krev z končetiny bude hlavně
proudit směrem k srdci zcela volně průchodným hlubokým žilním řečištěm.

Ten nejšetrnější k Vašemu organismu. Závisí to i na Vaší celkové kondici a domluvě léka-
ře – anesteziologa s Vámi.

To závisí na typu použité anestezie. Pokud operační výkon probíhá v lokální anestezii,
pak ihned. Při použití celkové anestezie za 2 hodiny po výkonu. Pokud je operace pro-
vedena ve spinální či epidurální anestezii, tak budete jistě poučení i lékařem o nutnosti
dodržení klidového režimu.

3. Budu mít po operaci velké bolesti?

Každá rána po operaci bolí. Ale vnímání bolesti je velmi individuální záležitostí. Účin-
ná venotonika, která jsou vhodná k užívání již před operací, Vám mohou bolest výraz-
ně zmírnit.

6. Kde všude bude mít jizvy?

To závisí na způsobu použité operační techniky.

7. Jak dlouho budu nutná komprese končetiny po operaci?

Nošení komprese (obvaz nebo punčocha) je po operaci nutností. Délka závisí na typu
operační léčby a je opět velmi individuální.

8. Jak dlouho trvá pracovní neschopnost po operaci?

To je velmi individuální. Záleží na způsobu a rozsahu provedení operačního výkonu.
Obvykle se stehy odstraňují 7. pooperační den. Většina pacientů po klasické operaci
zůstává 3–4 týdny v pracovní neschopnosti. Po endovenózní operaci je pracovní
neschopnost výrazně kratší.
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4. Jak dlouho budu muset být ve zdravotnickém zařízení po operaci?

Nezbytně nutnou dobu, než se budete cítit dobře. Pokud bude operace provedena za
hospitalizace, pak nejméně 24 hodin. 
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