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Cắt Bỏ Tĩnh mạch
Cắt bỏ tĩnh mạch là gì?
Cắt bỏ tĩnh mạch là một điều trị ít xâm lấn có sử dụng tần cauterize hoặc đốt và đóng các tĩnh mạch
mở rộng bất thường ở hai chân. Đó là một thay thế cho các tĩnh mạch truyền thống tước cho bệnh
nhân bị trào ngược bề mặt tĩnh mạch, một nguyên nhân cơ bản của giãn tĩnh mạch.
Thông thường, máu lưu thông từ trái tim đến chân qua các động mạch và trở về Trung tâm thông
qua các tĩnh mạch. Tĩnh mạch có chứa một chiều van cho phép máu trở về từ chân. Nếu các van rò rỉ
máu có thể bơi trong tĩnh mạch, khiến chúng trở nên to hoặc dãn tĩnh mạch. Cắt bỏ tĩnh mạch là một
thủ tục hình ảnh hướng dẫn sử dụng nhiệt tạo ra bởi tần để con dấu ra khỏi những con tàu bị lỗi,
chuyển hướng lưu lượng máu đến các tĩnh mạch khỏe mạnh.
Phẫu thuật cắt bỏ tĩnh mạch lạc thuận tiện được thực hiện ở văn phòng chúng tôi. Các mục tiêu của
điều trị là làm giảm triệu chứng, chẳng hạn như đau, sưng, kích ứng da và sự đổi màu, và giảm nguy
cơ biến chứng từ bệnh tĩnh mạch như teo và cục máu đông.
Cắt bỏ tĩnh mạch được thực hiện như thế nào?
Chân đang được điều trị sẽ được làm sạch, tiệt trùng và draped. Sử dụng siêu âm để hình dung các
tĩnh mạch mở rộng, một ống thông được đưa qua một vết rạch nhỏ và vị trí trong các tĩnh mạch bất
thường.Một điện cực tần sau đó đưa qua ống thông và nâng cao vị trí của bất thường. Các điện cực
nóng mạch và các tĩnh mạch không đủ năng lực đóng con dấu. Điều này sẽ thu hẹp các tĩnh mạch bị
lỗi và làm cho nó đóng cửa. Thủ tục phải mất khoảng 45 phút đến 1 giờ để hoàn thành.\
Lợi ích của thủ tục là gì?








Không có vết rạch phẫu thuật lớn là cần thiết. Chỉ là một vết rạch nhỏ trên da mà không cần
phải được khâu đóng cửa là cần thiết.
Khi so sánh với truyền thống tĩnh mạch tước kỹ thuật, cắt bỏ tĩnh mạch endovenous có hiệu
quả hơn, có biến chứng ít hơn và được liên kết với đau ít hơn nhiều trong thời gian phục hồi.
Cắt bỏ tĩnh mạch nói chung là phức tạp miễn phí và an toàn.
Thủ tục này lá hầu như không có vết sẹo vì vị trí đặt ống thông cần da hở của chỉ một vài mm.
Cắt bỏ tĩnh mạch là ít xâm lấn hơn so với tiêu chuẩn thủ tục phẫu thuật.
Hầu hết các tĩnh mạch được điều trị có hiệu quả vô hình 12 tháng sau phẫu thuật.
Hầu hết bệnh nhân báo cáo giảm triệu chứng và có thể quay trở lại hoạt động bình thường
hàng ngày ngay lập tức với ít hoặc không có đau.
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Hướng Dẫn Trước Khi Thủ Tục
Thủ tục này sẽ mất khoảng hai tiếng và sẽ được thực hiện tại văn phòng của chúng tôi . Hãy làm
theo các hướng dẫn trước khi làm thủ thuật.


Tăng lượng chất lỏng của bạn 24 tiếng trước khi thủ tục của bạn



Uống ít nhất 1-2 ly nước vào buổi sáng của các thủ tục.



Bạn nên mặc quần áo thoải mái. Bạn có thể được yêu cầu để mặc một quân choàng trong
thủ tục.



Vui lòng mang theo các loại thuốc sau đây với bạn vào ngày của thủ tục .


Lorazepam 0.5 mg



Benadryl 50 mg
* Các loại thuốc này giúp bạn thư giãn trước khi làm thủ thuật.
* ĐỪNG uống thuốc trước khi bạn đến.
* Mang với bạn và chúng tôi sẽ cho bạn biết khi nào dùng tại văn phòng.



Vui lòng mang vớ compression của bạn . Nếu bạn không có, xin cho chúng tôi biết và
chúng tôi sẽ viết toa cho bạn.



Sắp xếp để cho người lái xe đến và đi từ các thủ tục. Chúng tôi khuyên bạn đừng lái xe
sau khi uống thuốc. Nếu bạn không thể tìm một người lái xe, xin vui lòng gọi chúng tôi.



Nếu bạn đang dùng các loại thuốc sau đây , xin tạm dừng 48 tiếng trước khi làm thủ
thuật. Bạn có thể tiếp tục tất cả các loại thuốc khác.





Pradaxa



Xarelto



Eliquis



Coumadin

Nếu bạn có thêm câu hỏi xin vui lòng liên hệ với văn phòng chúng tôi
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Hướng Dẫn Sau Khi Thủ Tục
Bây giờ bạn có thể tiếp tục hoạt động bình thường . Dưới đây là một số hướng dẫn để làm theo.


Hãy mang vớ compression stockings hoặc ACE compression wrapping cho ít nhất 3 ngày
sau khi thủ tục. Bạn có thể cởi ra coban bandaging sau khi 3 đến 4 tiếng. Hãy gọi cho
chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.



Chúng tôi khuyên bạn nên tiếp tục đeo vớ cho 14 ngày tiếp theo. Bạn có thể cởi ra để tắm
và khi ban đêm .



Chúng tôi khuyến đi bộ 20-30 phút vài lần trong ngày.



Xin vui lòng tránh các hoạt động sau. Không có khả năng thực hiện theo những hướng
dẫn này có thể dẫn đến nhiễm trùng / sưng :
o Hoạt động gắng sức / nâng nặng trong 72 tiếng
o Chạy trong 72 tiếng
o Không có được ướt chân của bạn trong 72 tiếng
o Không đi du lịch bằng đường hàng trong 1 tuần sau thủ thuật
o Tránh tiếp xúc với ánh nắng quá mức trong thời gian 2 tuần sau thủ thuật



Là bình thường nếu bạn trải nghiệm bầm tím, đau nhức, và một cảm giác thắt chặt trong
thời gian 2-3 tuần tiếp theo. Điều này sẽ bắt đầu giảm sau 2 tuần . Bạn có thể uống các
loại thuốc giảm đau như Tylenol hay Advil.



Nếu bạn đang bị chảy máu hay đau đớn, ngay lập tức gọi cho văn phòng chúng tôi.

