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SOUBOR PRO OPERACI VARIXŮ

ÚČEL POUŽITÍ

Indikace:
Soubor je určen k operacím varixů

Soubor zajišťuje minimalizaci počtu a rozměrů incizí, bezpečnost a urychlení výkonů 
se zajištěním hladkého hojení bez místních a celkových komplikací. Výsledkem této 
metody je dokonalý kosmetický efekt a zkrácení doby rekonvalescence.
Všechny nástroje jsou pevné a pružné. Mají držátka tvaru segmentu křídlové matice, 
která vylučuje násilné použití. Snášejí všechny běžně užívané způsoby čištění, dezin-
fekce a sterilizace.

Stripper
Odstraňují varixy v délce až 280 mm od řezu. Jsou indikovány pro extrakci kolaterál-
ních varixů. Exrahují spolehlivě i varikoflebiticky změněné žíly. Zuby na nástrojích 
umožňují snadné pronikání nástroje, a při otáčení podél dlouhé osy namotávání 
varixů.

Elevatorium
Pro bezpečnou preparaci velké i malé safény je možno safénu vložit do háčku nástroje 
a pro přehlednou preparaci postupně zvedat.

„L“ dlátko
Je určeno pro subfasciální přerušení perforujících žil při známkách pokročilejší 
lipodermatosklerózy s vředem nebo bez něho. Zavádí se z podélné paratibiální incize 
na mediální ploše bérce v jeho střední třetině.

Dlátko
Je určeno pro suprafasciální přerušení perforujících žil. Vyžaduje incizi 9 mm, což je 
šíře jeho funkčního konce.

Aplikátor tamponády
Použití po strippingu obou safén po extrakci kolaterálních varixů a supra-fasciálním 
přerušení perforujících žil. Konec aplikátoru se přeloží cípem gázy a zavede na konec 
dlouhého, úzkého ranného kanálku. Pohyby aplikátoru se vyplní gázou celý ranný 
kanálek a spolehlivě staví krvácení. Tamponáda se odstraňuje na závěr operace.

Fasciotom
Nástrojem s chráněným ostřím v drážce je prováděna fasciotomie snadno až za vnitřní 
kotník bez jakéhokoliv násilí, po subfasciálním přerušení perforovaných žil. 
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POSTUP POUŽITÍ

Operační technika
První fází je mobilizace terminálního úseku venae saphenae magnae. Užíváme 

k tomu incize sledující ohybovou rýhu délky 30 až 50 mm, 35 mm distálně a laterálně 
pod turbeculum pubicum. Jakmile narazíme na žílu, kterou považujeme za velkou 
safénu, vypreparujeme ji šetrně v krátkém úseku a vložíme do háčku elevátoria. Tímto 
nástrojem ji atraumaticky zvedáme a izolujeme v rozsahu asi 100 mm od jejího ústí do 
vena femoralis. Větve přerušujeme obvyklým způsobem. Preferujeme při tom zavádě-
ní endovazálního stripperu z distálního řezu, což umožňuje velmi rychlou, šetrnou a 
bezpečnou práci. Tato fáze trvá asi 10 minut. Následuje stripping.

Při strippingu malé safény někdy nelze postupovat z minimálních řezů pro četné 
anatomické anomálie.

Další fází operace je extrakce vedlejších varixů ozubenými extravazálními strip-
pery. Šíře čepelí je 3 až 7 mm. Velikost volíme podle tloušťky vrstvy podkožního tuku 
a rozměrů odstraňovaných žil. Neužíváme je těsně za capitulum fibulae a za oběma 
malleoly. Strippery musíme zavádět tak, aby byly v těsném kontaktu s varixy. Proto je 
zde zvláště důležité jejich přesné nakreslení na kůži. Jako operačních přístupů užijeme 
někdy incizí po extrakci velké a malé safény. Další řezy mají být jen nepatrně delší, 
než je šíře ozubené čepele zvoleného nástroje. Z jedné incize se snažíme odstranit co 
nejvíce varixů. Malý řez pod kolem to umožní až v pěti směrech. Strippery mají dosah 
asi 230 mm od incize. Po zavedení začneme nástrojem otáčet kolem jeho dlouhé osy. 
Proto má držátko tvar segmentu křídlové matky. Odpor při otáčení znamená, že jsme 
varix zachytili a namotáváme jej na ozubenou čepel. Za neustálého otáčení nástroj 
zvolna vytahujeme. 

Nenajdeme-li po vytažení na čepeli namotány varixy, opakujeme postup nejlépe 
silnějším nástrojem. Příliš velký odpor s vtahováním kůže signalizuje zachycení koria 
nebo fascie. Poranění fascie je bez následků, poranění koria může zanechat pruhovi-
té hyperpigmentace. Proříznutí kůže nehrozí. Zuby nástroje jsou hranaté v přesném 
zákrytu. Tento typ varixy nejlépe zachycuje a extrahuje. Tukové lalůčky mu snadno 
uhýbají a vytažené žíly jsou bez příměsi jiných tkání. Vedlejší varixy jsou v povrchové 
tukové vrstvě, nervy naopak na fascii. Proto při volbě přiměřeného silného nástroje 
nevídáme okrsky anestézie. Zavedeme-li stripper chybně, lze jej atraumaticky vytáh-
nout. Nástroj je pružný, což je velká výhoda. Nesmí však svádět k páčení při extrakci 
žíly. Takový postup je zbytečný, traumatický a málo účinný. Chronicky přetěžovaný 
nástroj se pak po několika operacích může zlomit. Počet malých incizí kolísá obvykle 
mezi jednou až pěti. Vyjímečně potřebujeme více. Krvácení stavíme aplikací dočasné 
tamponády. Řezy po malých stripperech není nutno šít. Tato fáze trvá 5 až 25 minut.

V poslední fázi přerušujeme perforující žíly dlátky. Rovné dlátko použijeme, ne-
jsou-li větší trofické změny kůže a podkoží. Zavádíme je z incize nad vnitřním kotní-
kem pro velkou safénu. Lze užít i jiného řezu. Dlátko položíme na fascii celou plochou 
a jedeme jím po ní až na otvory, kde jsou perforující žíly. Lehký odpor, vtažení kůže a 
krvácení signalizuje přerušení. Nejsme-li o tom přesvědčeni, postup dvakrát až třikrát 
opakujeme s malou změnou směru. Suprafasciální způsob trvá několik vteřin. Násle-
duje dočasná tamponáda.

Subfaciální přerušení volíme při trofických změnách kůže a podkoží, někdy brá-
nících přesné lokalizaci spojek. Provádíme je L dlátkem z incize délky 10 až 20 mm 
uprostřed mediální strany bérce. Po izolaci fascii zvedneme dvěma Kochry a podélně 
protneme. Fascii se svalstvem oddělíme tupou preparací velmi snadno. Do subfasciál-
ního prostoru zavedeme L dlátko tak, aby okraj nástroje sledoval těsně mediální hra-
nu tibie. Vedeme jej tlakem na držátko až za vnitřní kotník. Překonání většinou nevel-
kých odporů ohlašuje přerušení perforujících žil. Vyjímečně klade některá mohutná 
spojka příliš velký odpor. V takovém případě zavedeme k tomutu místu ještě rovné 
dlátko, kterým žílu snadno přerušíme. Ihned potom zvedne asistent operovanou 
končetinu nataženou v koleně do úhlu 45°. Na malou ránu dáme obvykle jeden steh. 
Vždy po přerušení perforujících žil oběma způsoby provádíme testy dlátky, která se 
musejí v celém okrsku perforujících žil pohybovat sem a tam bez odporu. Postup ostří 
L dlátka vždy sleduje levá ruka operatérova. Tak je potvrzeno přerušení spojovacích 
žil. Zatím byla řeč jen o Cockettových spojkách. Je-li insuficientní jiná, postupujeme 
stejně. Před incizí pro subfasciální přerušení musíme mít zašity všechny ostatní rány. 
Instrumentářka má připraven tužší gázový polštář odpovídající rozměrem okrsku, 
v němž jsme preparovali L dlátkem. Jen tak se vyhneme většímu krvácení z přeru-
šených spojek. Zde se nesmíme pokoušet o dočasnou tamponádu. Dokonale účinné 
je jen popsané rychlé ukončení v elevaci dolní končetiny a přiložení kompresivního 
obvazu. Celý výkon trvá 3 až 5 minut.

Hemostázu po strippingu safén, extrakci vedlejších varixů a suprafasciálním pře-
rušení perforujících žil provádíme pomocí dočasné tamponády jednoduchým apliká-
torem – cpátkem. Tento termín je převzat ze stomatologického instrumentária. Kus 
širokého obinadla nebo rozdělaný tampón v jednom rohu zkroutíme do cípu, který 
přeložíme přes konec cpátka a zavedeme jej až na samý konec kanálku. Několika dal-
šími pohyby cpátkem natlačíme gázu do rány, až je přečnívající konec suchý. Vlhne-li 
krví, je třeba ji vyměnit. Pak stačí několik minut k dokonalému zastavení krvácení.

POKYNY

Místo použití: Odborná pracoviště poskytovatelů zdravotní péče.

Postupy čištění, dezinfekce, sušení a sterilizace jsou uvedeny ve všeobecném návodu 
PL0169.
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SET FOR THE OPERATION OF VARICES

PURPOSE

Indication:
The set is intended for vein operations.

The set ensures minimum counts and sizes of the incisions, security and acceleration of the 
operations with the ensuring of good healing without local and global complications. The 
perfect cosmetic effect and shortening of the recovery time is the result of this method. 
All instruments are compact and elastic. Have holders in the form of the segment of the 
wing nut, which eliminates forced use. Suffers all standard used kinds of cleaning, disin-
fection and sterilisation. 

Stripper
Removes the varices in the length up to 280 mm of the cut. The strippers are indicated for 
the extraction of collateral varices and also certainly extract the varicophlebilitis modified 
veins. The teeth on the instruments enable easy penetration of the instrument and by the 
rotation along the long axis reeling of varices. 

Elevatorium
It is possible to put the safenis into the instrument hook for the safety preparation of big 
and small safenis and stepwise uplift for the well-arranged preparation.   

L chisel
It is intended for the subfascial interruption of perforated veins at the evidences of more 
advanced lipodermathosclerosis with or without the ulcer. It is implemented form the 
linear paratibial incision medial spot of the crus in its middle third. 

Chisel
It is intended for the suprafascial interruption of the perforated veins. It requires the inci-
sion of 9mm what is the width of its dynamic end. 

Applicator of the tamponade 
It is used after the stripping of both safenis after the extraction of collateral varices and 
suprafacial interruption of perforated veins. 
The end of the applicator will be displaced with the lap of the mull and implemented on 
the end of the long, cramped wound channel. 
The movement of the applicator fills the whole wound channel with the mull and certain-
ly stops the bleeding. The tamponade is cleared away on the end of the operation. 

Fasciotom
With this instrument with the protected cutting edge in the channel is provided the fasci-
otomy very simply behind the intestine ankle joint without any force, after the subfascial 
interruption of perforated veins. 

INSTRUCTIONS FOR USE

Operation technique
The first phase is the mobilisation of the terminal section of the vanae saphenae 

magnae. We use the incision for it, which follows the bending channel with the 30 to 
50 mm length, 35 mm distal and lateral under the tuberculum pubicum. In the moment 
finding of the vein, which we think it could be big safenis, we make the carefully prepa-
ration in the short section of it and put into the hook of elevatorium. We take it atrauma-
tic up with this instrument and isolate in the dimension approximately 100 mm from its 
orifice into vein femoralis. The ramuses are interrupted with usual way. At this method 
we prefer the implementation of endovasates stripper from the distal cut what enable 
the very quick, careful and safety work. This phase lasts approximately 10 minutes. The 
stripping follows. 

Sometimes it is not possible to go through the minimal cuts because of multiple ana-
tomic anomalies by the stripping of the small safenis. Next phase of the operation is the 
extraction of collateral varices with the toothed extravasales strippers. The breadths of 
the blades are from 3 to 7 mm. We choose the size according to the thickness of layer of 
the subdermal fat and sizes of disposal veins. We don´t use it close behind the capitulum 
fibulae and behind both malleolas. We have to implement the strippers such way to be 
in the close contact with varices. From this reason theirs precision painting on the cutis 
is especially important here. As an operation access we sometimes use the incision after 
the extraction of the big and small safenis. Next cuts should be only fractionally longer 
than is the breath of the toothed blade of the chosen instrument. We try to dispose of 
most varices from one incision. Small cut under the knee joint enables it in 5 directions. 
The strippers reach approximately 230 mm from the incision. We start to slew round the 
long axis after the implementation. Therefore has the holder the form of the wing nut seg-
ment. The resistance by slewing means that we catch the varix and reel it on the toothed 
blade. We slowly unpick the instrument by the continuous slewing.     

If we don‘t find the varices reeled on the blade after the extraction, repeat the process 
better with the stronger instrument. To big resistance with the drawing in to the cutis sig-
nals the pickup of corium or fascia. The lesion of fascia is without after-effects, the lesion 
of corium can let linear hyperpigmentation. It don´t threaten the slit of the cutis. The teeth 
of the instrument are square and in the perfect file. This kind at best catches and extracts 
the varices. The lipid lobules easy jink and unpicked veins are without addition of others 
textuses. Lateral varices are in the exterior lipid layer, nerves in opposite on fascia. There-
fore we don´t see the areas of anaesthesia by the chose of the suitable instrument. If the 
stripper is not correctly implemented it is possible to atraumatic unpick it. The instrument 
is elastic what is the big advantage.  

It does not to entice to the rocking by the vein extraction. Such process is not necessa-
ry, traumatic and little effective.  The chronic overloaded instrument can be broken after 
some hundred operations.  The quantity of small incision usually fluctuates between one 
to five pcs. Especially we need more. We stop the bleeding with the application of the 
temporary tamponade. It is not necessary to stitch the cuts after using of small strippers. 

This phase lasts 5 to 25 minutes.  
In the last phase we interrupt the perforated veins. We use the flat chisel if there  and 

move it on the fascia to the holes where are the perforated veins. The light are not bigger 
trophical changes on the cutis and subcutis. We implement it through the incision over 
the intestine ankle joint for the big safin. It is possible to use also other cut. We put the 
chisel on the fascia with the whole surface and move it on the fascia to the holes where 

are the perforated veins. The light resistance, drawing in cutis and bleeding signal the 
interruption. If we are not satisfied with it ourselves, repeat the process two or three times 
with small change of the direction. Suprafascial process several seconds. The temporary 
tamponade follows. 

We choose the subfascial interruption by trophical changes of the cutis and subcutis, 
sometimes checking to the perfect localisation of the connectors. We provide it with the 
L-chisel through the incisis of the 10–20 mm length in the middle of the medial side of the 
crus. We hold up the fascia with two cochleas after the isolation and lengthwise decussate. 
The fascia with the musculature will be separated very easy. We implement the L-chisel 
into the subfascial area so, that the instrument edge close follows the medial border of 
the tibia. We lead it with the pressure on the holder behind the intestine ankle joint. The 
surmounting of not so big resistances signals the interruption of perforated veins. 

Especially offers some massive connector to big resistance. In such case we implant 
also the flat chisel to this place and easy interrupt the vein with it. Immediately after 
this the assistant uplifts the operated limb tensed in the knee joint into the angle of 45 
degrees. We usually put one suture on the small cut. We always make the tests with the 
chisels, which have to move backwards and forwards without resistance in the whole area 
of perforated veins, after the interruption of the perforated veins. The operator´s left hand 
controls the moving of the cutting edge of the L-chisel. So is confirmed the interruption of 
binding veins. We have spoken only about Cockett´s connectors until yet. If the insufficient 
one is other, we proceed it in the same way. 

Before the incision for subfascial interruption all others cuts have to be stitched. The 
scrub nurse prepares the firmer mull bolster corresponding with its size with the size of 
the area, in which we prepared with the L-chisel before. Only this way we can prevent 
bigger bleeding from the interrupted connectors. We must not try to apply the temporary 
tamponade. Totally effective is this described quickly completion in the elevation of the 
lower limb and application of the compressive bandage. The whole operation lasts 3 to 
5 minutes. 

We provide the haemostasia after the stripping, extraction of lateral varices and 
suprafascial interruption of perforated veins through the temporary tamponade with the 
simple applicator – plugger. This term is taken from the stomatology terms-instruments. 
We distort a piece of the wide bandage or opened tampon in one corner into the lappet, 
which we place over the end of the plugger and implement into the total end of the chan-
nel. We pressure the mull with next several movements into the wound until the overhan-
ging end of the mull is dry. If the mull still waters with the blood it is necessary to change 
it. Then are enough several minutes for the perfect stop of bleeding.

INSTRUCTIONS

Place of use: Specialized facility for health-care providers.

The procedures of cleaning, disinfection, drying and sterilization can be found in general 
instructions PL0169.
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SÚBOR PRE OPERÁCIU VARIXOV

ÚČEL POUŽITIA

Indikácia:
Súbor je určený na operácie varixov.

Súbor zaisťuje  minimalizáciu počtov a rozmerov incizií, bezpečnosť a urýchlenie výko-
nov so zaistením hladkého hojenia bez miestnich a celkových  komplikácií. Výsledkom 
tejto metódy je dokonalý kozmetický efekt a skrátenie doby rekonvalescencie.
Všetky nástroje sú pevné a pružné. Majú držadla tvaru segmentu krídlovej matice, 
ktorá vylučuje násilné použitie. Sú použiteľné pre všetky bežné spôsoby čistenia, dez-
infekcie a sterilizácie.

Stripper
Odstraňujú varixi v dľzke až 280 mm od rezu. Sú indikované pre extrakciu kolaterál-
nich varixov. Extrahujú spoľahlivo aj varikoflebiticky zmenené žily. Zuby na nástrojoch 
umožňujú ľahké prenikanie nástroja a pri otáčaní pozdľž dlhej osi namotávajú varixi.

Elevatorium
Pre bezpečnú preparáciu velkej aj malej safény je možné safénu vložiť do háčka 
nástroja a pre prehľdnú preparáciu postupne zdvíhať.

„L“ dlato
Je určené pre subfascialne prerušenie perforujúcich žil pri znakoch pokročilejšej 
lipodermatosklerózy s vredom alebo bez neho. Zavádza sa z pozdľžnej incizie na 
medialnej ploche berca v jeho strednej tretine.

Dláto
Je určené pre suprafasciálné prerušenie perforujúcich žil.
Vyžaduje sa  incizia 9 mm čo je šírka jeho funkčného konca.

Aplikátor tamponády
Použitie po strippingu obidvoch safén po extrakcii kolaterálnich varixov a suprafas-
ciálnich prerušení perforujúcich žil. Koniec aplikátora sa preloží špičkou gázy a 
zavedie na koniec dlhého, úzkého ranného kanálika. Pohybom aplikátora sa vyplní 
gazou celý ranný kanálik a spoľahlivo zastaví krvácanie. Tamponáda sa odstraňuje 
na záver operácie.

Fasciotom
Nástrojom s chránením ostrím v drážke je prevádzaná fasciotomia, ľahko až za vnútor-
ný kotník bez akéhokoľvek násília po subfascialnom prerušení perforovaných žil.

POSTUP POUŽITIA

Operačná technika
Prvá fáza mobilizácie terminálného úseku venae saphenae magnae. Užívame k 

tomu inciziu sledujúcu ohybovou rýhu dľžky 30 až 50 mm, 35 mm distálne a laterál-
ne pod tuberculum pubicum. Akonáhle narazíme na žilu, ktorú považujeme za veľkú 
safénu, vypreparujeme ju šetrne v krátkom úseku a vložíme do háčka elevatoria. 
Tímto nástrojom ju atraumaticky zdvíhame a izolujeme v rozsahu asi 100 mm od jej 
ústia do vena femoralis. Vetvu prerušujeme obvyklým spôsobom. Preferujeme pritom 
zavedenie endovazálného stripera z distálného rezu, čo umožňuje veľmi rýchlu, šetr-
nú a bezpečnú prácu. Táto fáza trvá asi 10 minút. Nasleduje stripping.

Pri strippingu malé safény niekedy sa nedá postupovať z minimálnich rezov pre 
viaceré anatomické anomálie.

Ďalšia fáza operácie je extrakcia vedľajších varixov ozubenými extravazálnimi 
strippermi. Šírka čepelí je 3 až 7 mm. Veľkosť volíme podľa hrúbky vrstvy podkožného 
tuku a rozmerov odstraňujúcich žil. Nepoužívame ich  tesne za capitulum fibulae a za 
obidvoma malleolami. Strippery musíme zavádzať tak , aby boli v tesnom kontakte 
s varixami. Preto je tu zvlásť dôležité ich presné nakreslenie na koži. Ako operačných 
prístupov použijeme niekedy inciziu po extrakcií veĺkej a malej safény. Ďaľšie rezy 
majú byť iba nepatrne dlhšie, než je šírka ozubenej čepele zvoleného nástroja. Z jed-
nej incízie sa snažíme odstraniť čo najviac varixov. Malý rez pod kolenom to umožňuje 
až v piatich smeroch. Strippery majú dosah asi 230 mm od incizie. Po zavedení začne-
me nástrojom otáčať okolo jeho dlhej osi. Preto má držadlo tvar segmentu krídlovej 
matky. Odpor pri otáčaní znamená, že sme varix zachytili a namotávame ho na ozu-
benú čepel. Za neustáleho otáčania nástoj pozvoľne vyťahujeme.

Keď nenájdeme po vytiahnutí na čepeli namotany varix, opakujeme postup naj-
lepšie silnejším nástrojom. Príliš veľký odpor s vťahovaním kože signalizuje zachy-
tenie koria alebo fascie. Poranenie fascie je bez následkov, poranenie koria môže 
zanechať pruhovité hyperpigmentácie. Prerezanie kože nehrozí. Zuby nástrojov sú 
hranaté v presnom zákryte. Tento typ varixov najlepšie zachycuje a extrhuje. Tukové 
lalôčiky mu ľahko uhýbajú a vyťiahnuté žily sú bez primesí iných tkaniv. Vedľajšie vari-
xi sú v povrchovej tukovej vrstve nervy naopak na fascii. Preto  pri volbe primeraného 
silného nástroja nevidíme okraje anestézie. Ak zavedieme stripper zle je možné ho 
atraumaticky vyťiahnúť. Nástroj je pružný, čo je veľká výhoda. Nesmie sa s ním páčiť 
pri extrakcii žily. Takýto postup je zbytočný, traumatický, a málo učinný. Chronicky 
preťažovať nástroj sa odrazí na jeho funkčnosti - môže sa zlomiť Počet malých iní-
zii kolísa  obvykle medzi jednou až piatimi. Výnimočne potrebujeme viac. Krvácanie 
zastavujeme aplikáciou dočasnej tamponády. Rezy po malých stripperoch není potre-
ba šiť. Táto fáza trvá 5 až 25 minút.

V poslednej fáze prerušujeme perforujúce žily dlátkami. Rovné dlátko použijeme, 
ak nie sú vätšie trofické zmeny kože a podkožia. Zavádzame ich z incizie nad vnútor-
ným kotníkom pre veľkú safénu. Dá sa použiť aj iný tvar rezu. Dlátko položíme na 
fasciu celou plochou a ideme ním po nej až na otvory, kde sú perforujúce žily. Ľahký 
odpor, vťiahnutie kože a krvacanie signalizuje prerušenie. Ak nie sme o tom presved-
čení, postup dvakrát až trikrát opakujeme s malou zmenou smeru. Suprafascialní 
spôsob trvá niekoľko sekúnd. Následuje dočasná tamponáda.

Subfaciálne prerušenie volíme pri trofických zmenách kože a podkožia, niekedy 
brániacich presnej lokalizácií spojok. Prevádzame ich L dlátom z incizie dľžky 10 až 20 
mm uprostred medialnej strany berca. Po izolácii fascie zdvihneme dvoma Kochrami 
a pozdľžne pretneme. Fasciu so svalstvom oddelíme tupou preparáciou veľmi ľahko. 
Do subfascialného priestoru zavedieme L dlátko tak aby  okraj nástroja sledoval tesne 
medialnu hranu tibie. Vedieme ho tlakom na držadlo až za vnútorný kotník. Preko-
nanie vetšiny neveľkých odporov oznamuje prerušenie perforujúcich žil. Výnimočne 
kladie niektorá mohutná spojka príliš veľký odpor. V tom prípade zavedieme k tomuto 
miestu ešte rovné dláto,ktorým žilu ľahko prerušíme. Ihneď potom zdvihne asistent 
operovanú končatinu natiahnutú v kolene do uhla 45  stupňov. Na malú ranu dáme 
obvykle jeden steh. Vždy po prerušení perforujúcich žil obidvoma spôsobmi prevádza-
me testy dlátkami, ktoré sa musia  v celom obvode perforujúcich žil pohybovať sem 
a tam bez odporu. Postup ostria L dlátka vždy sleduje ľavá ruka operaterova. Tak je 
potvrdené prerušenie spojovacich žil. 

Zaťiaľ bola reč iba o Cockettových spojkách. Ak je insuficientná iná postupujeme 
rovnako. Pred incíziiou pre subfascialne prerušenie musia byť zašité všetky ostatné 
rany. Inštrumentárka ma pripravený hrubšší gázový zahlavok zodpovedajúci rozme-
rom obvodu v ktorom sme preparovali L dlátkom. Iba tak sa vyhneme vetšiemu krvá-
caniu z prerušených spojok. Tu sa nesmieme pokúšať o dočasnou tamponádu. Doko-
nale účinné je iba opísané rýchle ukončenie v elevácií dolnej končatiny a priloženie 
kompresívného obvazu. Celý výkon trvá 3 až 5 minút.

Hemostázu po strippingu safén, extrakcii varixov a suprafasciálnom prerušení 
perforujúcich žil  prevádzame pomocou dočasnej tamponády jednoduchým apliká-
torom - cpátkom. Tento termín je prevzatí zo stomatologického inštrumentária. Kus 
širokého obvinadla alebo rozdelený tampón v jednom rohu stočíme do špičky, ktorú 
preložíme cez koniec cpátka a zavedieme ho až na samý koniec kanála. Niekoľkými 
ďaľšimi pohybmi cpátkom natlačíme gázu do rany až prečnieva suchý koniec. Ak 
vlhne krvou je potreba ho vymeniť. Potom stačí niekoľko málo minút kdokonalému 
zastaveniu krvácania .

POKYNY

Miesto použitia: Odborné pracoviská poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Postupy čistenia, dezinfekcie, sušenia a sterilizácie sú uvedené vo všeobecnom návo-
de PL0169.


