
  

INFORMACJA O ZABIEGU STENTOWANIA ŻYŁ BIODROWYCH

INFORMACJA O CHARAKTERZE I CELU PLANOWANEGO ZABIEGU 
Udrożnienie zwężonych lub niedrożnych żył biodrowych metodą wewnątrznaczyniową 

- angioplastyki i stentowania jest nowoczesną metodą postępowania w przypadku braku 
efektów leczenia zachowawczego pacjentów z nasilonym objawami utrudnionego odpływu 
żylnego jak. obrzęk, ból, żylaki podbrzusza lub kończyn, owrzodzenie żylne goleni. 

Zabieg stentowania rozpoczyna się od założenia do żyły na nodze wenflonu i 
wykonania badania z podaniem kontrastu - flebografii w celu uwidoczniania drożnych i 
niedrożnych żył. W niektórych przypadkach może być konieczne założenie dodatkowego 
wenflonu np. na szyi. Po zobrazowaniu żył biodrowych przez niedrożny odcinek żył 
przeprowadzany jest prowadnik a następnie balon, który jest rozprężany w celu poszerzenia 
żyły. Następnie w zmieniony chorobowo odcinek żył wprowadzany jest metalowy stent mający 
zapewnić drożność żył. Po zabiegu na miejsca wprowadzenia wenflonów zakładane są 
opatrunki, na nogę zakładana jest pończocha uciskowa. Do czasu uruchomienia stosowany jest 
drenaż pneumatyczny. Uruchomienie i powrót do domu o własnych siłach odbywa się 
następnego dnia po zabiegu. 

Po zabiegu konieczne jest leczenie przeciwkrzepliwe z zastosowaniem heparyny przez 
kilka dni a następnie doustnych leków przeciwkrzepliwych przez okres co najmniej kilku 
miesięcy. W niektórych przypadkach stosowanie leków przeciwkrzepliwych może być 
konieczne przewlekłe lub dożywotnio! Z uwagi na przewlekły charakter choroby żylnej, w 
przyszłości może Pani/Pan wymagać kolejnych zabiegów np. z powodu nawrotu zwężenia lub 
niedrożności, wystąpienia żylaków kończyny lub zakrzepicy. 

Zabieg angioplastyki i stentowania żył biodrowych ma na celu: 
- Zmniejszenie nasilenia objawów choroby żylnej 
- Profilaktykę przed powikłaniami jak np. owrzodzenie żylne 
- Zmniejszenie ryzyka rozwoju żylaków 

  
POTENCJALNE POWIKŁANIA W TRAKCIE I PO OPERACJI 

Powikłania i następstwa najczęstsze (ok.3%): 
- samoistne krwawienia, obfite miesiączki, anemia 
- krwiaki i zakażenie rany, martwica skóry, 
- parestezje (zaburzenia czucia skórnego), 
- niepożądane działania leków – wysypka, uczulenia. 
Powikłania bardzo rzadkie (<0,5%), ale ciężkie i powodujące zagrożenie życia: 
- krwotok 
- nasilenie objawów choroby żylnej 
- pogorszenie funkcji nerek, 
- niewydolność krążeniowo-oddechowa, 
- niepożądane działania leków, reakcja anafilaktyczna, wstrząs, 
- zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna 
- rzadkie i trudne do przewidzenia następstwa, kalectwo np. utrata kończyny lub zgon 
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INFORMACJA O ZABIEGU STENTOWANIA ŻYŁ BIODROWYCH

ALTERNATYWNE METODY LECZENIA 
Kompresjoterapia, drenaż limfatyczny, leczenie farmakologiczne. 

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYGOTOWANIA DO ZABIEGU 
Do Szpitala należy zabrać ze sobą: 
● Dokument tożsamości 
● Przybory toaletowe, piżamę, obuwie antypoślizgowe, książkę / gazetę / muzykę 
● Dokumentację medyczną, zaświadczenie o szczepieniu przeciw WZW ( jeśli się odbyło ) 
● W przypadku chorób przewlekłych - opinia o braku przeciwwskazań do operacji, 
● Spis zażywanych leków oraz  leki zażywane na stałe 
● Wyniki następujących badań:  

- USG doppler żył 
- angio-MR lub angio-TK żył biodrowych ( do wykonania w Szpitalu Eskulap ) 
- krew-karta ewentualnie grupa krwi 
- morfologia krwi z płytkami, APTT, INR, sód, potas, glukoza,  kreatynina, TSH 
- antygen Hbs, przeciwciała anty-HCV 
- EKG z opisem - pacjenci powyżej 40 r.ż. lub leczący się z powodu chorób serca 
- RTG klatki piersiowej - pacjenci powyżej 60 roku życia lub ze znaczą chorobą serca 

lub układu oddechowego ( ważne 2 lata ) 
- innych badań ( jeśli zostały zlecone przez chirurga naczyniowego ) 

● W przypadku zażywania doustnych leków przeciwkrzepliwych w porozumieniu z 
lekarzem, na 4 dni przed zabiegiem zamienić na heparyny drobnocząsteczkowe. 

● Operacja wykonywana jest w dniu po przyjęcia do Szpitala. 
● Nie należy jeść przez 5 godzin przed przyjęciem do szpitala. Picie wody niegazowanej i 

rzucie gumy jest dozwolone do  do 4 godzin przed przyjęciem do szpitala. 
● Pacjent opuszcza szpital w towarzystwie opiekuna następnego dnia po operacji 
● Przez 24 godziny po zabiegu nie wolno spożywać alkoholu, prowadzić pojazdów 

mechanicznych, ani podejmować ważnych życiowo decyzji 
● Pierwsza wizyta kontrolna odbywa się w terminie 2 - 4 tygodni po zabiegu. 
● Po operacji konieczne są okresowe wizyty kontrolne. 

Opłaty: 
W przypadku zabiegów odpłatnych 30 dni przed zabiegiem dokonać przelewu na konto:  
PKO BP  18 1020 5011 0000 9002 0213 8048                    SWIFT: BPKOPLPW 
Eskulap bis s.c. Ewa Molska Stanisław Molski, ul Koperkowa 2, 86-031 Osielsko 

Umawianie terminu zabiegów:  tel. 52 32 65 896 w godz. 9-21 
lub email: hospitalizacja@szpitaleskulap.pl
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