NAVODILA ZA OPERACIJO KRČNIH ŽIL
STRIPPING IN LOKALNA EKSTIRPACIJA VARIC
Venski striping je poseg s katerimi se operativno odstrani varikozno spremenjene vene na nogah. Te vene se
odstranijo, bodisi zaradi bolečin, ki jih povzročajo, bodisi zaradi zatekanja ali pa zaradi samega izgleda.
Opis bolezni in posega
Varikozne vene so zadebeljene, skrivenčene in boleče vene, ki so napolnjene s krvjo. Običajno se razvijejo na
nogah. Normalne in zdrave vene imajo zaklopke, ki zagotavljajo, da se kri ne zadržuje v venah na enem mestu.
Zaklopke v varikoznih venah pa so bodisi poškodovane ali pa jih celo ni. To povzroči, da so take obolele vene
konstantno napolnjene s krvjo, predvsem pa takrat, ko človek stoji.
Venski striping se izvaja v operacijski dvorani, potrebna je hospitalizacija. Operacija lahko poteka v splošni
anesteziji ali regionalni (spinalni) anesteziji, kar omogoča, da bolnik ne čuti bolečin. Sam poseg traja približno
eno do dve uri.
Kirurg napravi na nogi več rezov:
 rez v predelu dimelj je večji (približno 2 cm), saj na tem mestu prekinemo vtočišče obolele vene v
globoki venski sistem.
 drugi rez je v višini kolena oziroma goleni.
 V veno se v predelu dimelj uvede tanka žica, ki ima na vrhu posebno oblikovano glavo. Žico zapeljemo
po veni navzdol in jo izvlečemo v predelu goleni. S potegom žice po nogi glava žice izpuli veno, ki jo
odstranimo skozi rez na goleni.
 Z dodatnimi "mini" rezi in posebno kljukico je potrebno odstraniti še varikozno spremenjene vene na
goleni.
 Rane kirurg zapre s šivi, ki jih sterilno pokrijemo, nogo pa povijemo z elastičnim povojem od prstov do
dimelj.
Zakaj se izvaja ta operacija
Venski striping se priporoča za:
 varikozne vene, ki povzročajo težave v krvnem obtoku (venska insuﬁcienca),
 bolečine v nogah, ki jih bolniki opisujejo kot težke noge,
 razjede, ki so posledica slabe prekrvljenosti v venah,
 vnetja povrhnjih ven in strdke v povrhnjih venah,
 izboljšanje izgleda.
Dandanes obstaja več načinov za zdravljenje varikoznih ven. Pri nas izvajamo le venski striping.
Tveganja pri posegu
V splošnem je venski striping varen poseg, kljub vsemu pa so možni zapleti. Splošni zapleti pri kirurškem
posegu:
 krvavitev,
 infekcija operativnih ran,
 bolečine po posegu.
Zapleti pri venskem stripingu:
 brazgotina na mestu operativnih ran,
 poškodba živca,
 ponovitev varic.
Pred posegom
Prosimo Vas, da nam naštejete katera zdravila jemljete, če imate še katere druge kronične bolezni, če imate
znano alergijo na zdravila.
Na dan posega
Bodite tešči vsaj 6 ur pred predvidenim posegom. Zdravila, ki jih redno jemljete popijte s požirkom vode.
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Telesna temperatura:
Prve dni po operaciji je lahko blago povišana telesna temperatura normalno prisotna. V kolikor prične
temperatura nekaj dni po operaciji naraščati, je to znak obrambnega procesa v organizmu.
 Priporočamo, da pokličete svojega zdravnika kirurga.
Bolečine v rani in celjenje ran:
Prvi teden po operaciji boste lahko občutili zmerno bolečino v rani ali okolici rane, običajno pa močnejše bolečine
niso prisotne. Pri običajnem poteku celjenja rane bolečina po nekaj dneh popušča. Za zmanjšanje bolečin vam je
zdravnik predpisal protibolečinska zdravila, ki jih uživajte v predpisani količini. Če opazite, da postaja rana z
okolico bolj vroča ter da nastaja oteklina in rdečina, da narašča tudi bolečina v rani, potem je to lahko znak, da v
rani nastaja obrambni proces – vnetje.
 V takem primeru takoj pokličite vašega zdravnika kirurga.
Telesne obremenitve:
Prve dni po operaciji svetujemo razgibavanje v postelji (predvsem v predelu gležnja operirane noge), zmerno
hojo po prostoru (večkrat dnevno po 10 minut). Telesne aktivnosti, ki jih izvajate, vam ne smejo povzročati
občutka nelagodja, povečujte jih postopoma.
Po odstranitvi šivov in zacelitvi ran lahko pričnete po treh tednih z lažjimi telesnimi vajami, hojo v naravi,
plavanjem, zmernim kolesarjenjem, aerobiko in ﬁtnesom.
Prehrana:
Po operaciji krčnih žil ne potrebujete posebne diete, priporočamo pa, da preko dneva popijete dovolj tekočine.
Jemanje zdravil:
Zdravila, ki ste jih jemali pred posegom normalno uživajte dalje. Sredstva proti bolečinam jemljite po navodilu
zdravnika (za zmanjševanje bolečin po operaciji ne uživajte ASPIRINA!)
Telesna higiena:
Svetujemo, da si do odstranitve šivov ne močite operativnih ran. Tuširanje priporočamo šele po odstranitvi šivov.
Kopanje priporočamo tri tedne po operaciji v kolikor je rana suha in zaceljena.
Oskrba operativne rane:
V večini primerov krvavitev iz operativne rane po operaciji preneha, še v času hospitalizacije. Ob odpustu so
rane zaščitene s sterilnim obližem. Praviloma ostane obliž nameščen na operativni rani do prve kontrole pri
vašem izbranem zdravniku oz. do kontrole pri operaterju. Če opazite na obližu nekaj krvi, lahko obliž zamenjate z
novim. Pri tem pazite na higieno rok in pravilno rokovanje z obližem.
Če ocenjujete, da sami niste sposobni menjati okrvavljenega obliža, potem se najavite na pregled k
svojemu izbranemu zdravniku. V prvih dneh po operaciji se lahko v predelu operativne rane pojavijo
tudi modrice, ki običajno izginejo po dveh do treh tednih.
 Če v predelu operativnih ran opazite rdečino, zatrdlino ali oteklino, ki narašča, pokličite vašega
operaterja.


Povijanje nog:
Po posegu je vaša noga povita z elastičnim povojem. Priporočamo, da vsaj enkrat dnevno v ležečem položaju
odvijete povoje z noge in pustite nogo odvito 30 minut. V tem času nogo v ležečem položaju razgibavajte
(kroženje s stopalom v gležnju, krčenje in iztegovanje noge v kolenu, dvigovanje iztegnjene noge od podlage).
Nato nogo ponovno povijte po pravilnem postopku, ki smo vam ga pokazali med hospitalizacijo.
Praviloma pričnete s povijanjem noge takoj za prsti na stopalu, povoj zajame tudi peto in poteka navzgor do
dimelj. Samo povijanje ne sme biti pretesno, da ne ovira normalnega pretoka krvi. V kolikor se zgodi, da pretesno
povijete, nogo ponovno previjte.
 Do odstranitve šivov morate imeti nogo povito preko celega dneva in noči ob upoštevanju zgornjih
navodil, po odstranitvi šivov pa praviloma samo preko dneva še dva tedna. Če vam noge še zatekajo,
priporočamo povijanje noge še naprej oziroma nošenje kompresijskih nogavic.
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