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Pinnallisten laskimoiden vajaatoiminta voi aiheuttaa 
jalkoihin seuraavia tuntemuksia ja oireita1: 

TAUDIN 
TUNNISTAMINEN
Suonikohjut voivat olla merkki jostain vakavammasta –
laskimoiden vajaatoiminnasta..
Lääkärisi voi auttaa tunnistamaan, onko sinulla tämä sairaus.

Terveissä jalkojen laskimoissa läpät huolehtivat siitä, että veri virtaa sydämeen päin. Laskimoiden 

vajaatoiminta syntyy siitä, kun läpät lakkaavat toimimasta oikein ja päästävät veren virtaamaan 

takaisinpäin ja kerääntymään jalkojen alempiin laskimoihin. Jos laskimoiden vajaatoimintaa ei hoideta, 

oireet voivat pahentua ajan myötä.

Suonikohjuja 
Kipuja 
Turvotusta 
Kramppeja 

Painon tunnetta tai väsymistä
Kutinaa 
Verestäviä haavoja 
Jalkojen levottomuutta 



LASKIMOIDEN 
ANATOMIA

REISILASKIMO 

JALKAVARREN ISO IHOLASKIMO 

JALKAVARREN PIENI IHOLASKIMO 

NORMAALI LASKIMO 
Läpät varmistavat, että veri 

virtaa yhteen suuntaan 

VAURIOITUNUT LASKIMO 
Läpät eivät sulkeudu, jolloin veri 
pääsee virtaamaan takaisinpäin  

ja kerääntymään 

1  Criqui, M. H., Denenberg, J. O., Langer, R. D., Kaplan, R. M., & Fronek, A. (2013). Epidemiology of Chronic 
Peripheral Venous Disease. In J. J. Bergan & N. Bunke-Paquette (Eds.), The Vein Book (pp. 27-36).  
New York, NY: Oxford University Press. 



HOITO KLIINISET TUTKI- 
MUSTULOKSET
Kolmessa kliinisessä tutkimuksessa  
saatiin tuloksia, jotka tukevat  
VenaSeal™-menetelmän kliinistä  
turvallisuutta ja tehokkuutta.1,2,3

Pintalaskimoiden vajaatoiminnan hoidon 
tarkoituksena on vähentää veren takaisinvirtausta 
tai estää se. Kun vaurioitunut laskimo hoidetaan, 
veren virtaus paranee kokonaisuudessaan ja oireet 
helpottavat. Joillain potilailla pelkät tukisukat 
voivat parantaa veren virtausta, toisilla potilailla 
vaurioitunut laskimo voidaan joutua sulkemaan  
tai poistamaan verenvirtauksen parantamiseksi.  
Kun vaurioitunut laskimo on suljettu tai poistettu, 
veri ohjautuu viereisiin terveisiin laskimoihin. Lääkäri 
voi auttaa päättämään, mikä hoitomenetelmä on 
kulloinkin paras.

VENASEAL™-SULJENTAMENETELMÄ 

VenaSeal™-menetelmää käyttäen veren virtaus 
paranee, kun vaurioitunut laskimo suljetaan.  
Tässä menetelmässä vaurioituneeseen laskimoon 
viedään pieni määrä erityistä lääkinnälliseen 
tarkoitukseen kehitettyä liima-ainetta.  
Aine sulkee laskimon ja veri ohjautuu viereisiin  
terveisiin laskimoihin.

Hoidetut pintalaskimot sulkeutuvat heti ja 
pysyvät suljettuina. Veri pääsee virtaamaan 
viereisten terveiden laskimoiden kautta 
ja oireet helpottavat. Yhdysvaltalaisen 
tutkimuksen mukaan,

 • Hoidosta VenaSeal™-menetelmää ja 
lämpöenergiaa (radiotaajuusablaatio, RFA) 
käyttäen on samankaltaisia kliinisiä tuloksia 
(3 kuukauden ajalla 98,9-prosenttinen 
sulkeutuminen VenaSeal™-menetelmää 
käyttäen ja 95,4-prosenttinen sulkeutuminen 
lämpöenergiaa käyttäen).1*

 • 97,2% prosenttia laskimoista pysyi suljettuina 
12 kuukauden aikana VenaSeal™-menetelmällä 
annetun hoidon jälkeen.1

Sivuvaikutukset ovat vähäisiä ja harvinaisia.

 • Tavallisin sivuvaikutus oli laskimotulehdus 
(flebiitti). Laskimotulehdusta esiintyi useammin 
VenaSeal™-menetelmää käyttäen hoidetuilla 
potilailla verrattuna radiotaajuusablaatiota 
käyttäen hoidettuihin potilaisiin. 
Laskimotulehdus on yleisesti raportoitu 
sivuvaikutus kaikkien laskimohoitojen kohdalla, 
VenaSeal™-menetelmä ja radiotaajuusablaatio 
mukaan lukien, ja sitä esiintyi yleensä 30 en-
simmäisen päivän kuluessa toimenpiteestä.1

 • Katso tarkempia tietoja Mahdolliset riskit 
-kohdasta.



VÄHENTÄÄ EPÄMUKAVIA TUNTEMUKSIA JA 
LYHENTÄÄ TOIPUMISAIKAA

*VeClose study. Covidien llc. Data on file.

**Jotkin potilaat voivat hyötyä tukisukista toimenpiteen jälkeen.
1  Morrison N. et al, Randomized trial comparing cyanoacrylate embolization and radiofrequency ablation for 

incompetent great saphenous veins (VeClose). Journal of Vascular Surgery. 2015.
2  Proebstle TM et al, The European multicenter cohort study on cyanoacrylate embolization of refluxing great 

saphenous veins. Journal of Vascular Surgery. 2014.
3  Amleida JI et al, Two-year follow-up of first human use of cyanoacrylate adhesive for treatment of saphenous vein 

incompetence. Phlebology: published online 30 March 2014.

Vertailussa havaittiin, että VenaSeal™-menetelmää käyttäen hoidetuilla potilailla ilmeni vähemmän kipuja ja mustelmia.1

LÄMPÖENERGIA:
PERINTEINEN 
HOITOVAIHTOEHTO

VENASEAL™- 
SULJENTAMENETELMÄ:  
INNOVATIIVINEN 
HOITOMENETELMÄ

Laskimo suljetaan lämmöllä Laskimo suljetaan  
liima-aineella

Useita neulanpistoja 
puudutusaineen takia

Vain yksi neulanpisto 
puudutusaineen takia

Toimenpiteen jälkeen on 
käytettävä tukisukkia

Toimenpiteen jälkeen 
ei tarvita tukisukkia**



Millainen VenaSeal™-toimenpide on?

Ennen toimenpidettä:
Hoidettavalle jalalle tehdään ultraäänitutkimus. Tämä  
tutkimus on tärkeä vaurioituneen pintalaskimon arvioinnin  
ja toimenpiteen suunnittelun kannalta.

Toimenpiteen aikana:
Lääkärisi kertoo toimenpiteen suorittamisesta.  
Tässä on lyhyt yhteenveto:
• Voit tuntea vähäistä kipua tai pistoksen, kun puudutus  

annetaan kohtaan, josta katetri laitetaan laskimoon.

• Kun toimenpidekohta on puutunut, lääkäri vie katetrin  
(ohuen onton putken) jalan laskimoon. Tällöin voit tuntea 
vähäistä paineen tunnetta.

• Katetria siirretään eri kohtiin vaurioituneessa laskimossa  
ja laskimoon ruiskutetaan pieni määrä lääkinnällistä  
liima-ainetta. Voit tuntea jonkin verran, kun katetria  
vedetään tai työnnetään laskimossa. Katetrin sijaintia 
tarkkaillaan ja ohjataan ultraäänen avulla.

• Hoidon jälkeen katetri vedetään pois ja pistokohtaan  
laitetaan haavasidos.

Toimenpiteen jälkeen:
Pääset lepäämään lepohuoneeseen. Lääkärisi  
kertoo toimenpiteen jälkeisestä seurannasta.

Milloin oireet alkavat helpottua?
Oireet aiheutuvat vaurioituneesta laskimosta. Siksi oireet  
voivat hävitä heti, kun vaurioitunut laskimo on suljettu.

Milloin voin palata normaaliin elämään?
VenaSeal™-menetelmä on suunniteltu lyhentämään 
toipumisaikaa. Monet potilaat palaavat normaaliin elämään  
heti toimenpiteen jälkeen. Lääkärisi auttaa selvittämään,  
milloin voit palata normaaliin elämään.

Onko VenaSeal™-toimenpide kivulias?
Useimmilla potilailla ilmenee tämän polikliinisen toimenpiteen 
aikana vähän tai ei ollenkaan kipua.1

Jääkö VenaSeal™-toimenpiteestä mustelmia?
Useimmat potilaat ovat raportoineet vähän tai ei ollenkaan 
mustelmia VenaSeal™-toimenpiteen jälkeen.1

Mitä VenaSeal™-toimenpiteessä käytettävälle  
liima-aineelle tapahtuu?
Laskimon sulkemisessa käytetään vain hyvin vähäistä määrää 
VenaSeal™-liima-ainetta. Keho absorboi aineen ajan kuluessa.

Miten VenaSeal™-menetelmä eroaa lämpöenergiaa 
hyödyntävistä menetelmistä?
VenaSeal™-menetelmää käytettäessä pintalaskimo suljetaan 
liima-aineella. Lämpöenergiaa hyödyntävissä menetelmissä 
laskimo suljetaan lämpöä käyttäen. Käytettävän kuumuuden 
takia on käytettävä laajaa puudutusta, jolloin puudutusainetta 
on ruiskutettava useamman pistoskohdan kautta. Pistokset 
voivat aiheuttaa kipua ja mustelmia toimenpiteen jälkeen.

Kuuluuko VenaSeal™-toimenpide sairausvakuutuksen  
piiriin?
Sairausvakuutuksesta saatava korvaus voi vaihdella.  
Kysy lisätietoja oman tilanteesi suhteen.

USEIN ESITETTYJÄ 
KYSYMYKSIÄ



VenaSeal™-menetelmä ei ehkä sovi kaikille
Lääkärisi auttaa selvittämään, sopiiko VenaSeal™-menetelmä juuri sinulle.  
VenaSeal™-menetelmä ei sovi henkilöille, joilla on jokin seuraavista:
• Tromboflebitis migrans (hitaasti liikkuvasta verihyytymästä aiheutuva laskimotulehdus)

• Akuutti pintalaskimon tromboflebitis (verihyytymän aiheuttama laskimotulehdus)

• Aikaisempia yliherkkyysreaktioita VenaSeal™-liima-aineelle tai syanoakrylaateille

• Akuutti verenmyrkytys (koko kehon tulehdus, joka aiheutuu tulehduksen aikaansaamasta  
immuunivasteesta)

Toimenpiteeseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä tai sivuvaikutuksista voitte  
keskustella teitä hoitavan lääkärin kanssa. 

1  Morrison N. et al, Randomized trial comparing cyanoacrylate embolization and radiofrequency 
ablation for incompetent great saphenous veins (VeClose). Journal of Vascular Surgery. 2015.



OIREIDEN   
HELPOTTAMINEN  
ON VAIN ALKUA 
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