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Pamiętaj!

Nie musisz leżeć w szpitalu. Nie będziesz mieć blizn po
operacji. Samodzielnie wstaniesz ze stołu 
operacyjnego. Po godzinie od zabiegu wrócisz do 
domu bez żadnego ryzyka. 

Nie odczujesz dyskomfortu w trakcie operacji - przy 
zabiegu asystuje doświadczony anestezjolog. 

Czym są żylaki?

To problem zarówno medyczny jak i estetyczny, który 
zmusza często do ukrywania nóg i znoszenia całymi 
latami wielu uciążliwości. 

Jednak dzięki nowoczesnej medycynie można pozbyć 
się go w ciągu 1 godziny!

Objawy i  zagrożenia

Niewielkie żylaki w początkowym okresie choroby nie 
wywołują dolegliwości, są jednak często usuwane ze 
względów estetycznych.

W miarę rozwoju choroby pojawiają się: uczucie 
ciężkości i zmęczenia nóg, obrzęki stóp, bóle kończyn, 
przebarwienia skóry i owrzodzenia oraz skurcze. 
Jeśli któryś z tych objawów dotyczy Ciebie, koniecznie 
zgłoś się do lekarza!

Następstwem nieleczonej choroby może być 
przewlekła niewydolność żylna, a nawet śmierć!

Dlaczego warto 
przeprowadzić 
zabieg usuwania 
żylaków w DCM 
DOLMED S.A.?

W naszym Centrum oferujemy pacjentom 
uznaną na całym świecie metodę usuwania 
żylaków drogą operacji laserowej EVLT.

Zalety operacji 
laserowej w DCM 
DOLMED S.A.:

•  wyższa skuteczność (93%-98%)  
w stosunku do metody tradycyjnej

•  mniejsze ryzyko powikłań, takich jak  
krwiaki lub zakrzepica żył głębokich

• krótki czas operacji (do 1 godziny)
• całkowita bezbolesność zabiegu
•  ograniczenie bólu pooperacyjnego dzięki 

małej inwazyjności operacyjnej
• szybka rekonwalescencja.

Wybierz zabieg 
dopasowany 
do Twoich potrzeb

W Dolnośląskim Centrum Medycznym 
DOLMED S.A. poza laserowym usuwaniem 
żylaków, pacjenci mogą skorzystać 
z następujących zabiegów z zakresu chirurgii 
naczyniowej:

•  skleroterapia - nieoperacyjne leczenie 
żylaków kończyn dolnych. Tą metodą 
leczone są „proste” żylaki oraz tzw. 
„pajączki”. Zabieg praktycznie bezbolesny 
i nie wymagający pobytu w szpitalu. 

•  miniflebektomia - nowoczesny rodzaj 
chirurgicznego usunięcia zmienionych 
chorobowo żył poprzez mikronacięcia. 
Zabieg nie wymaga zakładania szwów, 
co pozwala na uzyskanie bardzo dobrego 
efektu estetycznego w krótkim czasie. 

• USG układu żylnego kończyn dolnych  
       (Doppler)

Aby ułatwić finansowanie 
leczenia, umożliwiamy 
naszym Pacjentom 
PŁATNOŚĆ RATALNĄ 
za wszystkie zabiegi.

Wszystkie szczegóły dotyczące samego zabiegu 
są dostępne na stronie www.dolmed.pl.

Nie czekaj aż Twój stan się 
pogorszy. Zadzwoń i umów 
się na wizytę.


