
Pred uporabo natančno preberite navodilo!  
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte  

z zdravnikom ali s farmacevtom. 

DETRALEX je venoaktivno zdravilo, 
ki deluje protivnetno. Že od prvih 

simptomov dalje, učinkovito zdravi 
boleče, težke in otekle noge 

ter nočne krče v mečih.

Dvignite se na prste.

Krožite s stopali.

Gugajte se na nogah od 
prstov proti petam.

Noge premikajte, kot  
bi vozili kolo.

Hodite po petah.

Križajte noge s škarjastimi 
gibi.

Koristile vam bodo vaje, ki spodbudijo obtok 
krvi po venah nog (naredite 15-20 ponovitev). 
Nekatere vaje lahko delate tudi v službi, na 
avtobusu, v trgovini, ko čakate v vrsti …

Vaje

Utrujene, težke noge 

Bolečine v nogah 

Nočni krči v mečih 

Otečeni gležnji 

Krčne žile 

To so najpogostejši simptomi in znaki 

KRONIČNE VENSKE BOLEZNI

Zdravljenje
Kompresijsko zdravljenje: nudi podporo mišični črpalki, 
iztiska tekočino iz tkiva in preprečuje nastanek edema. 

Venoaktivna (VA) zdravila: so ena izmed temeljnih oblik 
zdravljenja kronične venske bolezni. VA zdravila zmanjšujejo 
vnetje venske stene spodnjih okončin, zmanjšujejo 
prepustnost kapilar in povečujejo tonus ven. Zdravljenje z VA 
zdravili je potrebno že ob prvih pojavih simptomov (občutek 
težkih nog, nočni krči, pekoče bolečine) ali znakov (zatekanje 
nog). 

DETRALEX je edino zdravilo, ki vsebuje flavonoide, 
ki spadajo v skupino zdravil za stabiliziranje kapilar. 
Flavonoidi povečujejo tonus ven in odpornost 
kapilar ter zmanjšujejo nastajanje edemov in 
imajo protivnetne učinke. Zato zdravilo DETRALEX 
učinkovito zmanjša občutek težkih, bolečih in 
oteklih nog.

Zdravilo Detralex morate jemati 2 krat na dan po 1 tableto. 

Endovenska kemična ablacija - sklerozacija: 
Vbrizgano sklerozacijsko sredstvo poškoduje vensko steno, 
kar privede do vnetne reakcije. Z zunanjo kompresijo se 
venske stene spojijo, varice pa se zlepijo in zabrazgotinijo. 

Endovenska termična ablacija: Z lasersko ali 
radiofrekvenčno sondo segrejemo žilno steno od znotraj in 
povzročimo njeno fibrozo. 

Kirurško zdravljenje: Tovrstno zdravljenje vključuje 
podvezo perforantnih ven, debelnih ustij (krosektomija) ter 
odstranitev velike ali male safenske vene (stripping). 
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Kakšno je tveganje  
za težave z venami?
Za kronično vensko bolezen je značilno, da se 
podeduje. Tveganje za bolezen ven je:
 20%, če nobeden od staršev ni imel venskega popuščanja;

 47%, če je eden od staršev imel vensko popuščanje  
(25 % za moške in 62 % za ženske);

 90%, če sta vensko popuščanje imela oba starša.

Dejavniki tveganja za  
kronično vensko bolezen

sedeč položaj starost

kajenje debelost

vročina, stoječ 
položaj, prehrana z 
malo vlakninami

telesna
nedejavnost

nosečnost, peroralna 
kontracepcija

genska
nagnjenost

Venska bolezen se najpogosteje začne z občutkom težkih in bolečih 
nog, bolečinami vzdolž ven ali večernim otekanjem na hrbtišču 
stopal ali okrog gležnjev. Ko je vreme toplo, se omenjene težave 
stopnjujejo. Razvijejo se lahko zelo tanke, rdeče-modre majhne 
žilice, ki jih imenujemo mrežaste vene, če pa se vene razširijo, 
zvijugajo in izbočijo, nastanejo prave varice (krčne žile). Posledica 
napredovanja venskega popuščanja so zapleti na koži goleni.

Venska bolezen nastane zaradi motenj v venskem obtoku. Do 
motenj pride, ko zaradi daljšega stanja ali sedenja teža krvi 
povzroči širjenje ven. Stena in venske zaklopke v zdravih venah se 
takšnemu pritisku zlahka upirajo in se vene ne širijo, ko pa zaklopke 
in stene vene slabijo, pride do razširitve ven. To oteži pretok krvi 
nazaj proti srcu in venska kri zastaja. Ko takšno stanje postane 
kronično in začne povzročati težave, govorimo o kronični venski 
bolezni (KVB). Pride do vnetja venskih sten in obdajajočih tkiv. Ker 
v venah na nogah kri zastaja, prehajajo tekočina in bele krvničke 
skozi vensko steno v tkiva (mišičje, maščevje, kožo), kjer sproščajo 
snovi, ki povzročajo kronično vnetje tkiv. To povzroča bolečine v 
nogah, otekanje gležnjev in goleni in postopne spremembe na 
koži ter podkožnem tkivu. 

Kaj je kronična venska 
bolezen in kako nastane?

BREZ ZDRAVLJENJA BOLEZEN  
NAPREDUJE IN LAHKO POVZROČI ZAPLETE

Kaj lahko storimo sami?
9 praktičnih nasvetov za zaščito ven
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Ob vsaki priložnosti  
gibajte z nogami. 
Izogibajte se dolgotrajnemu stanju 
in sedenju (zlasti s prekrižanimi 
nogami).

Izberite si primeren 
šport. 
Hoja zmanjša venski pritisk v 
stopalih in golenih, poveča venski 
pretok proti srcu in zmanjša 
otekanje nog. Primerni športi: 
hitra hoja, tek, tek na smučeh, 
kolesarjenje, ples, plavanje. 
Odsvetovani športi: tenis, nogomet, 
košarka, tek na trših podlagah.

Nosite čevlje s 
primerno peto. 
Primerna višina pete  je 
2-4 cm.

Izogibajte se virom 
toplote. 
Neposredno izpostavljanje nog 
visoki temperaturi je škodljivo, ker 
povzroča razširitev ven.

Privoščite svojim 
nogam hlad. 

Tuširanje nog s hladno vodo 
pospeši delovanje ven, zmanjšuje 
občutek težkih nog in omili 
bolečino.

Pogosto masirajte 
noge. 
Masaža nog in stopal 
v smeri proti stegnom, 
s katero sledite smeri 
venskega pretoka, poveča 
hitrost kroženja krvi v smeri 
proti srcu.

Izogibajte se zaprtju in 
zmanjšajte čezmerno 
telesno težo. 
Uživajte hrano polno vlaknin, 
veliko pijte (vsak dan liter in pol 
vode), uživajte jedi, ki vsebujejo 
malo nasičenih maščob.

Nosite primerna 
oblačila. 
Izberite mehka oblačila in ne nosite 
preozkih hlač, steznikov, pasov in 
kratkih nogavic s pretesno elastiko. 
Pretesna oblačila lahko stiskajo 
vene in zavirajo pretok krvi.

Pred spanjem 
spodbujajte 
venski obtok. 
Pred spanjem telovadite, 
kot da vozite kolo. 
Nekaterim olajša težave 
tudi podlaganje nog 
med spanjem, tako da so 
dvignjene za 10 – 15 cm.Metličaste  

in mrežaste 
vene

Bolečine v 
nogah, občutek 

težkih nog, 
otekanje nog

Varice Otekline Spremembe 
na koži

Zaceljena 
ali aktivna 

razjeda
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