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NA PRZEPROWADZENIE ZABIEGU SKLEROTERAPII

Imię i nazwisko pacjentki/pacjenta   ..........................................................................

Data urodzenia    ........................................................................................................

Informacja o niewydolności żylnej

Niewydolność  żylna  jest  chorobą  zróżnicowaną  klinicznie,  jednak  u  jej  podstaw  leży 
nieprawidłowe funkcjonowanie naczyń żylnych. 
W zależności od zaawansowania niewydolności żylnej pacjenci zgłaszają się do lekarza z powodu 
różnych objawów.
Na początkowym etapie niewydolność żylna manifestuje się głównie pojawianiem się na kończych 
dolnych  tzw. pajączków naczyniowych czyli teleangiektazji, które przez pacjentów postrzegane są 
głównie jako problem kosmetyczny. 
Kolejnym etapem jest powstawanie mniejszych i większych żylaków. Na tym etapie niewydolności 
żylnej często towarzyszą również nieprzyjemne dolegliwości, takie jak uczucie ciężkości kończyn 
dolnych, obrzęki, czy wręcz dolegliwości bólowe.
Z czasem dołączają się szpecące zmiany skórne,  często okrężne,  obejmujące cały obwód łydki. 
Etap  ten  bezpośrednio  poprzedza  ostatnie  stadium  niewydolności  żylnej,  które  wiąże  się  z 
powstawaniem  uciążliwych  owrzodzeń  goleni  trudno  poddających  się  leczeniu  metodami 
tradycyjnymi i często towarzyszących pacjentowi przed długie lata życia.

Podstawowe informacje dotyczące zabiegu skleroterapii

Dzięki  skleroterapii  i  skleroterapii  piankowej  możemy  leczyć  niewydolność  żylną  na 
każdym  jej  etapie  w  sposób  praktycznie  bezbólowy  i  nie  wpływający  istotnie  na  codzienne 
funkcjonowanie pacjenta.
Pod  pojęciem  skleroterapii  (leczenia  obliterującego)  rozumiemy  zaplanowane  i  wybiórcze 
wstrzyknięcie  do  żylaków  /  żył  siatkowatych  /  „pajączków  naczyniowych”  substancji,  która 
wywołuje w nich uszkodzenie śródbłonka, wskutek czego dochodzi do ich zamknięcia. Ponieważ 
jest  on  podawany przez  bardzo  cienką  igłę,  terapia  jest  praktycznie  bezbolesna.  W przypadku 
większych naczyń żylnych środek jest podawany pod kontrolą głowicy ultrasonograficznej. 

Innymi przyjętymi metodami postępowania są klasyczne zabiegi chirurgiczne, laserowe operacje 
żylaków metodą EVLT, a także kompresjoterapia. 

Leczenie  zabiegowe  „pajączków  naczyniowych”  z  medycznego  punktu  widzenia  nie  jest 
obowiązkowe. Alternatywną metodą postępowania jest kompresjoterapia lub laseroterapia.

Przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu skleroterapii

a/ bezwzględne: unieruchomienie, powierzchowne lub głębokie zakrzepice naczyń żylnych, znana 
alergia  na  środki  obliterujące  (Polidokanol  =  Aethoxysclerol),  ciąża,  ciężka  choroba układowa, 
miejscowa lub uogólniona infekcja, miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych
b/ względne: cukrzyca, obrzęki goleni, astma oskrzelowa oraz inne choroby alergiczne, trombofilia



UWAGA: należy zgłosić lekarzowi, jeżeli występuje jakikolwiek z powyższych stanów.
Możliwość wystąpienia powikłań

Nie istnieją w medycynie procedury zabiegowe, które choćby teoretycznie nie wiązałyby się 
z  ryzykiem  powikłań  –  dotyczy  to  także  leczenia  obliterującego.  Ciężkie,  zagrażające  życiu 
powikłania  skleroterapii  (wstrząs  związany  z  uczuleniem,  zastrzyk  dotętniczy  z  martwicą) 
praktycznie się nie zdarzają, z drugiej jednak strony w kontekście setek tysięcy przeprowadzonych 
corocznie na świecie zabiegów skleroterapii, także one odnotowywane były w literaturze fachowej. 
Potencjalnymi, choć rzadkimi powikłaniami mogą być: 

 ból  w  okolicy  poddanej  skleroterapii  –  częste  powikłanie  zwłaszcza  w  pierwszych  2-3 
dniach po zabiegu  – niemal zawsze przejściowy;

 przebarwienia skóry – u około 7-30% pacjentów, z reguły ustępują po okresie do pół roku, 
niezwykle rzadko dłużej;

 rozszerzenie lokalnych naczyń włosowatych – u około 2-10% pacjentów;
 lokalna martwica skóry – u mniej niż 1% pacjentów;
 zakrzepowe zapalenie żył głębokich lub powierzchownych kończyn dolnych – u około 0,1% 

pacjentów; przy obliteracji „pajączków naczyniowych” praktycznie nie występuje;
 infekcja w miejscu podania sklerozantu – u około 0,001% pacjentów;
 inne: krwiak w miejscu iniekcji, miejscowe reakcje pokrzywkowe;

Wyniki leczenia

W zdecydowanej  większości przypadków przeprowadzenie zabiegu skleroterapii  pozwala 
osiągnąć bardzo dobre rezultaty kosmetyczne. Pomimo tego uzyskanie pożądanego efektu nigdy nie 
może być zagwarantowane.

Postępowanie po zabiegu

 chodzimy przez około 20-30 minut po zabiegu;
 opatrunki na nodze unieruchomione przylepcem zdejmujemy po 48 godzinach od zabiegu;
 przez pierwsze dwa dni pończochy nie zdejmujemy na noc i chodzimy w niej non-stop. Po 

tym okresie można ją zdejmować wieczorem przed spaniem i zakładać rano. Nosimy ją 
przez tydzień;

 przez pierwsze 7 dni po skleroterapii wskazany jest oszczędzający tryb życia, szczególnie 
dotyczy to stania w miejscu i siedzenia ze spuszczonymi nogami. Zaleca się, aby nie zginać 
(w miarę możliwości) nogi podczas siedzenia w pierwszych dwóch dobach. W przypadku 
dalekich podróży postępowanie jest indywidualnie ustalane z lekarzem prowadzącym;

 w razie dolegliwości bólowych stosujemy zimne okłady oraz podstawowe leki p/bólowe 
(paracetamol, pyralgin, ibuprofen);

Rozmowa z lekarzem

Prosimy, aby zapytał/a Pan/i/ o wszystko, czego chciałby/chciałaby Pan/i/ się dowiedzieć w 
związku z planowanym zabiegiem skleroterapii.



Imię i nazwisko pacjentki/pacjenta   ..........................................................................

Data urodzenia     ........................................................................................................

OŚWIADCZENIE PACJENTA

W pełni zrozumiałem informacje zawarte w tym formularzu oraz przekazane mi podczas rozmowy 
z lekarzem. Zapewniono mi nieograniczone możliwości zadania pytań i na wszystkie udzielono mi 
odpowiedzi i wyjaśnień w sposób satysfakcjonujący, a w szczególności dotyczących:

 rozpoznania;
 proponowanych oraz alternatywnych metod leczenia;
 dających  się  przewidzieć  następstw  zastosowania  skleroterapii  oraz  ryzyka  z  nią 

związanego;
 ostatecznych wyników skleroterapii;

Oświadczam,  że  podczas  wywiadu  lekarskiego  i  badania  nie  zataiłem/łam istotnych  informacji 
dotyczących stanu zdrowia, badań oraz przebytych chorób.

…............................ ….............................................…..... ......................................
Data Podpis pacjentki/pacjenta Podpis lekarza

Zgadzam  się  na  przeprowadzenie  u  mnie  zabiegu  skleroterapii  oraz  sporządzenie 
dokumentacji  fotograficznej.  Zgoda  obejmuje  również  wykorzystanie  sporządzonej 
dokumentacji  fotograficznej  oraz danych medycznych związanych z wiekiem i płcią osoby 
leczonej bez prawa do upublicznienia innych danych personalnych.

…............................ ….............................................…..... ......................................
Data Podpis pacjentki/pacjenta Podpis lekarza


