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RADIOFREKVENČNÁ  OPERÁCIA  VARIXOV 

 
Radiofrekvenčná ablácia je metóda operácie krčových žíl, pri ktorej sú teplom likvidované 

postihnuté kmeňové povrchové žily. Jedná sa o hlavné povrchové žily – veľkú safénu / t.j. žilu , ktorá 

odvádza krv z povrchových žíl  prednej strany nohy,  predkolenia a zo stehna/ a malú safenu, ktorá 

odvádza krv z povrchových žíl lýtka.. Zákrok sa vykonáva v lokálnom znecitlivení, kedy pod 

sonogafickou kontrolou  najprv zavádzame radiofrekvenčný katéter do operovanej žily a potom 

postupne injekciami aplikujeme lokálnu anestetézu okolo operovanej žily. Následuje tepelná 

deštrukcia žily katétrom. 

Radiofrekvenčným katetrom sa dajú likvidovať len žily, ktoré nie sú kľukaté a preto je vo väčšine 

prípadov súčasťou operácie aj sklerotizácia varikóznych prítokov, t.j. injekčná aplikácia 

sklerotizačného roztoku alebo peny do týchto žíl, čo má za následok likvidáciu týchto prítokov /viď 

poučenie/. 

Hneď po operácii sa na operovanú nohu navlieka kompresívna pančucha. Následne treba 

pančuchu nosiť 7 dní / 24 hodín denne/, dáva sa dolu len pri sprchovaní. Potom ešte minimálne  3 

týždne treba nosiť pančuchu cez deň. 5 dní  po operácii doporučujeme kľudový režim /bez fyzickej 

záťaže/, potom môže pacient ísť do práce. Deň pred operáciou, tesne po operácii a potom ešte 8 dní 

pacient dostáva injekcie na riedenie krvi ako prevenciu žilovej trombózy. Po operácii  môžu byť  krvné 

podliatiny, po sklerotizácii varikóznych prítokov zostávajú podkožné zatvrdiny.  

Operácia nevyžaduje u zdravých pacientov žiadnu prípravu, nie je potrebné interné 

predoperačné vyšetrenie, stačí vyšetrenie krvi  na zrážanlivosť. U pacientov s pridruženými 

ochoreniami postupujeme individuálne. 

Operáciu vykonávame na žiadosť pacienta a  pacient si ju hradí sám / nie je účtovaná 

zdravotnej  poisťovni/. Cena operácia varixov  jednej dolnej končatiny  je 550 Eur  

 

Možné komplikácie počas operácie : 

• nedostatočné lokálne znecitlivenie   

• alergia na lokálne anestetikum  - nutné prerušenie podávania  

• popálenie kože pri použití neprimeranej energie resp.pri zlyhaní uzemnenia 

 

Možné pooperačné komplikácie :    

• zápal operovaných  žíl –   postihuje prítokové žily – nehrozí pri ňom embolizácia, vyžaduje 

väčšinou len lokálnu liečbu, niekedy treba dlhšie podávať injekcie na riedenie krvi                                          

• pretrvávanie priechodnosti operovanej žily – pri nedostatočnom tepelnom poškodení 

operovanej žily môžu zostať neuzatvorené úseky tejto žily – vo veľkej väčšine prípadov 

nevyžadujú ďalšiu operáciu, riešia sa väčšinou sklerotizáciou 

• trombóza a embólia  - riziko sa minimalizuje podávaním injekcií, nosením pančúch 

a najmä dostatkom pohybu 

• modriny na stehne, vznikajú v miestach prítokov veľkej safény, najčastejšie na stehne, 

niekedy môžu byť väčšie, vtedy sa objavujú aj zatvrdliny v podkoží 

 

Pokiaľ sa objavia u pacienta po operácii niektoré z vyššie uvedených komplikácií treba sa 

telefonicky spojiť s operatérom / mobilné číslo v hlavičke tohto poučenia/ alebo prísť na kontrolu 

v najbližšom  možnom čase 

 

Poučeniu som porozumel , čo potvrdzujem svojim podpisom. 

 

                                                                                                                               ............................................. 

 

Súhlasím s vyššie uvedenou platbou za operáciu 

 

                                                                                                                               ............................................. 


