DIAGNOSTYKA I KOMPLEKSOWE LECZENIE CHORÓB UKŁADU ŻYLNEGO
FLEBOLOGIA

CENA

W Klinice VESUNA oferujemy najnowsze i najbardziej skuteczne metody leczenia głównych chorób
układu żylnego :
• niewydolność żylną kończyn dolnych,
• żylaków kończyn dolnych
Kompleksowa opieka zawiera diagnostykę oraz leczenie. Wykonujemy diagnostykę USG – Doppler
(badanie obejmuje układ żylny i tętniczy kończyn dolnych). Kwalifikacja do leczenia zabiegowego,
monoterapia lub skojarzone zabiegi łączące kilka technik w zależności od wskazań.
W przypadku braku wskazań do leczenia operacyjnego zapewniamy Państwu opiekę medyczną,
farmakoterapię i kompresjoterapię ( dobieramy wyroby kompresyjne ).
Naszym Pacjentom oferujemy nowoczesne metody małoinwazyjne:
- wszystkie warianty skleroterapii kompresyjnej,
Konsultacja lekarska do zabiegów usuwania zmian skórnych i wzrastających
200 zł*
paznokci
Konsultacja lekarska do zabiegów leczenia chorób układu żylnego z badaniem USG
250 zł
bez opisu – około 20 min.
200 zł
Konsultacja lekarska do zabiegów do leczenia chorób układu żylnego z badaniem
300 zł
USG z opisem – około 45 min.
250 zł
* Cena konsultacji lekarskich do zabiegów usuwania zmian skórnych i wzrastających paznokci jest odliczana od ceny zabiegu tylko i
wyłącznie jeżeli zabieg odbędzie w dniu konsultacji ( lub zostanie opłacony w dniu konsultacji ) !!!

Skleroterapia (obliteracja, ostrzykiwanie żylaków) jest szeroko stosowaną, skuteczną metodą
nieoperacyjnego leczenia małych żylaków, naczynek, poszerzeń żylnych i pajączków kończyn
dolnych. Zabiegi skleroterapii polegają na ostrzyknięciu w miejscu uszkodzenia żył lekami (w formie
piany lub roztworu w zależności od kwalifikacji lekarskiej), które powodują zwłóknienie naczynia, co
następnie prowadzi do zarośnięcia światła naczynia. Wskazaniem lekarskim do wykonania zabiegu
skleroterapii jest stan, kiedy żylaki powodują ciągłe dolegliwości bólowe, stany zapalne, zmiany
troficzne takie jak przewlekły wyprysk skórny czy owrzodzenia goleni. Skleroterapię często wykonuję
się także ze względów kosmetycznych. Cały zabieg jest niemal bezbolesny na jednej nodze trwa ok.
20 min. i nie wymaga znieczulenia. Pożądany efekt obserwujemy po ok 3-4 tygodniach.
Dopełnieniem zabiegu skleroterapii jest terapia uciskowa za pomocą pończoch lub bandaży, która w
zależności od wskazań lekarza trwa 5-14 dni. Przewagą skleroterapii nad leczeniem operacyjnym
jest: możliwość przeprowadzenia jej w warunkach ambulatoryjnych, czyli brak konieczności
pozostania w szpitalu po zabiegu, brak konieczności znieczulenia, brak blizn, niski koszt zabiegu.
Skleroterapia – zabieg na jedną nogę
400 zł – 1000 zł*
*Dokładną cenę ustala lekarz w zależności od ilości zużytego leku oraz wielkości obszaru

LASEROWE LECZENIE I USUWANIE ŻYLAKÓW
Laseroterapia wewnątrzżylna systemem FOTONA SPECTRO SP
Dobór techniki zależy od lokalizacji i wielkości zmian naczyniowych. Po uzyskaniu dostępu
wewnątrznaczyniowego wprowadzamy włókna lasera do niewydolnej zyły. Stosując kontrolowaną
termoablację uszkadzamy błonę wewnętrzną naczynia powodując zwłóknienie a w konsekwencji
jego zarośnięcie. Dzięki laserom najnowszej generacji, długości fali 1470 nm zabieg jest bezpieczny,
obarczony małym ryzykiem uszkodzenia sąsiednich tkanek. Czas zabiegu to ok 30-40 min. Dla
zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu zabieg wykonywany jest w tumescencyjnym
znieczuleniu nasiękowym.
Laserowe Leczenie i Usuwanie Żylaków - zabieg na jedną nogę
3000 zł 2499 zł
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USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH
CHIRURGICZNE USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH + BADANIE HISTOPATOLOGICZNE
Klinika VESUNA oferuje chirurgiczne usuwanie zmian skórnych. Zmiany, które budzą jakiekolwiek podejrzenia,
najlepiej i najbezpieczniej usunąć chirurgicznie za pomocą skalpela. Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych
pozwala na szybkie oraz skuteczne usunięcie kurzajek, brodawek i włókniaków. Metoda gwarantuje całkowite
usunięcie zmiany oraz weryfikacje histopatologiczną. Pacjent nie musi podejmować żadnych przygotowań do
zabiegu. Jest to metoda jednorazowa, która nie wymaga powtórzeń czy obowiązkowych wizyt kontrolnych.
Cena
Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych
wraz z badaniem histopatologicznym wyciętej zmiany ( wyniki badania do 14 dni )
350 zł – 1000 zł*
* dokładną cenę ustala lekarz w zależności od ilości oraz wielkości zmian skórnych

LASEROWE USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH
LASER FOTONA SPECTRO SP i LASER FOTONA DUALIS SP
– brodawki łojotokowe, keratozy słoneczne, prosaki ( milia ), brodawki płaskie, kępki żółte( xanthelasma ),
włókniaki miękkie, poilip włóknistonabłonkowy ( fibroepithelial polyp )
Zabieg polega na odcięciu zmiany za pomocą wiązki laserowej. Po usunięciu zmiany pozostaje mała ranka, która
bardzo szybko się goi. Efekt jest trwały i raz usunięta zmiana skórna nie odrasta już w tym miejscu. Sam
zabieg zaś jest krótki co nie powoduje dyskomfortu pacjenta.
Cena
Usuwanie zmian skórnych
200 zł – 800 zł*
* dokładną cenę ustala lekarz w zależności od ilości oraz wielkości zmian skórnych

PLASMAGE – URZĄDZENIE GENERUJĄCE PLAZMĘ MEDYCZNĄ
PLASMAGE – plazma medyczna jest innowacyjną metodą użycia plazmy fizycznej w zabiegach medycznych.
Urządzenie PLASMAGE jest najbardziej innowacyjnym dostępnym urządzeniem generującym plazmę w tak
szerokich zakresach, dzięki temu jest najbardziej bezpiecznym urządzeniem dla pacjenta, a zabiegi są
najbardziej komfortowe ze znacznie skróconym okresem rekonwalescencji. Zabieg polega na odparowaniu
nadmiaru skóry w obszarze naskórka za pomocą plazmy wygenerowanej pomiędzy końcówką igły, a skórą
pacjenta. Zabieg z użyciem plazmy medycznej stosujemy przede wszystkim w celu usunięcia nadmiaru wiotkiej
cienkiej skóry. Zabieg ten jest również bardzo skuteczny w usuwaniu włókniaków i brodawek skórnych,
przebarwień pozapalnych oraz niektórych blizn.
Cena
Usuwanie zmian skórnych
200 zł – 800 zł*
* dokładną cenę ustala lekarz w zależności od ilości oraz wielkości zmian skórnych

KOREKTA WZRASTAJĄCYCH PAZNOKCI
Problem wrastających paznokci może dotyczyć każdego niezależnie od wieku. Wrastanie paznokci
spowodowane jest wbijaniem się płytki paznokciowej w otaczające tkanki wału paznokciowego, prowadzącym
do powstania przewlekłego stanu zapalnego, któremu towarzyszy wysięk ropny oraz ziarnina. Czasem
paznokieć zmienia swój kształt i zaczyna się rolować jedno- lub obustronnie. Ta postać zazwyczaj przebiega bez
stanu zapalnego.
Cena
Korekta wrastających paznokci
100 zł – 200 zł*
* dokładną cenę ustala lekarz w zależności od ilości paznokci
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REHABILITACJA MEDYCZNA
CENA
Rehabilitacja Medyczna
Lekarz Specjalista Rehabilitacji Medycznej Ewelina Styczyńska-Kowalska
Rehabilitacja medyczna jest formą kompleksowego wsparcia kierowanego do osób z wieloma
problemami medycznymi. Ma na celu przywrócenie całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej i
psychicznej. Jest integralną częścią procesu terapeutycznego - na równi z innymi metodami leczenia
współdecyduje o jego ostatecznej efektywności.
Klinika VESUNA poszerzyła swoją ofertę o najnowocześniejsze obecnie usługi rehabilitacyjne tj.
terapie akustyczną EAT™ SkinShock®, terapie osoczem bogatopłytkowym Regeneris®, iniekcje
dostawowe preparatami z kwasem hialuronowym Stylage Kartilage, jak i Karilage Cross oraz
możliwość skorzystania z konsultacji lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji medycznej.

Konsultacje Rehabilitacyjne
– Konsultacje z zakresu rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu m.in. zespoły przeciążeniowe
mięśni, ścięgien, więzadeł, łokieć tenisisty, kolano biegacza, bóle mięśniowe, zespół bolesnego
barku, paluch koślawy (hallux) oraz zapalenie ścięgien gęsiej stopy, a także chorób neurologicznych,
chorób reumatologicznych, zespołów bólowych stawów obwodowych oraz kręgosłupa.
– USG stawów za pomocą najnowocześniejszego aparatu do ultrasonografii Voluson S8. Planowanie
programu rehabilitacji schorzeń układu ruchu oraz dobór odpowiedniego zaopatrzenia
ortopedycznego i rehabilitacyjnego.
– Terapia osoczem bogatopłytkowym oraz zabiegi viscosuplementacji przy użyciu kwasu
hialuronowego Stylage Kartilage oraz Kartilage Cross.
– Terapia fala uderzeniową SWT BTL - EAT™ SkinShock®
Konsultacje Rehabilitacyjne z badaniem USG najnowszym aparatem
150 zł
ultrasonograficznym VOLUSON S8 – ok 30-40 min.

EAT SkinShock® – Terapia falą uderzeniową
Terapia falami uderzeniowymi jest jedną z najlepszych i najskuteczniejszych metod leczenia
przewlekłych schorzeń układu mięśniowo - szkieletowego i likwidacji zwapnień. Jest to nieinwazyjne
oraz nowoczesne działanie w walce z bólem. Pozwala na natychmiastowe rozluźnienie mięśni,
poprawia miejscowy metabolizm komórkowy oraz przyśpiesza procesy regeneracji. Ma
zastosowanie w ortopedii, fizjoterapii oraz medycynie sportowej. Działając bardzo intensywnie
bodźcem jakim są fale uderzeniowe, zabieg pozwala opracować więzadła, ścięgna, punkty kostne
oraz nerwy, co sprawia, że jest on bardzo kompleksowy. Dzięki dostarczonej energii następuje
proces leczenia oraz regeneracji tkanek miękkich. W celu uzyskania pożądanych efektów
terapeutycznych wskazane jest wykonanie 4 zabiegów w serii co 4 do 7 dni. Po zabiegu mogą
wystąpić siniaki, zaczerwienienia, obrzęk, jak i czasowa bolesność w miejscu zabiegu.
1 zabieg EAT SkinShock®
200 zł
PAKIET 4 zabiegów EAT SkinShock®
800 zł 599 zł
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Osocze bogatopłytkowe Regeneris® w rehabilitacji i ortopedii
Regeneris® to certyfikowany zabieg regeneracji stawów oraz leczenia różnych dolegliwości
związanych z układem ruchu, który silnie indukuje procesy naprawcze w tkankach. Osocze
bogatopłytkowe jest to substancja uzyskiwana z krwi pacjenta, która zawiera liczne komórki i
czynniki wzrostu. Po podaniu zapoczątkowuje procesy przypominające gojenie się uszkodzonych
tkanek, a to w konsekwencji prowadzi do ich regeneracji i odbudowy. Jest ono w pełni
biokompatybilne z organizmem pacjenta, co eliminuje ryzyko reakcji alergicznej i innych powikłań.
Do uzyskania maksymalnych efektów mogą być potrzebne od 1 do 3 zbiegów, w odstępie 3 tygodni,
co jest kwestią indywidualną dla każdego pacjenta, zależną od schorzenia i osobniczej odpowiedzi na
leczenie. Większość pacjentów uzyskuje jednak poprawę już po 1 zabiegu.
1 zabieg – Osocze bogatopłytkowe Regeneris® 5ml
700 zł
PAKIET 3 zabiegów – Osocze bogatopłytkowe Regeneris® 5ml
2100 zł 1899 zł

Viscosuplementacja kwasem hialuronowym Stylage®
Kwas hialuronowy jest głównym składnikiem mazi stawowej, m.in. w stawie kolanowym, a z uwagi
na dużą sprężystość pełni rolę ochronną w stawach, odpowiada za poślizg powierzchni stawowych
oraz przenikanie substancji odżywczych do chrząstki. Wraz z wiekiem, w przypadku występowania
zmian chorobowych w obrębie stawów lub w okresie intensywnych ćwiczeń, podczas których
dochodzi do mocnego obciążenia stawów, zmniejsza się ilość i jakość kwasu hialuronowego, pojawia
się trzeszczenie, tarcie, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie amortyzacji podczas ruchu i
uczucie bólu. W takich sytuacjach pomocne stają się iniekcje dostawowe z kwasu hialuronowego
Stylage® Kartilage oraz Kartilage Cross. Zabieg z użyciem długodziałającego kwasu hialuronowego
przyśpiesza procesy naprawcze, ułatwia poślizg powierzchni stawowych i hamuje miejscowe procesy
zapalne, co w efekcie daje komfort w trakcie ruchu stawu oraz zmniejsza odczucie bólu.
1 zabieg kwasem hialuronowym Stylage®
1000 zł
PAKIET 2 zabiegów kwasem hialuronowym Stylage®
2000 zł 1799 zł
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