
Visszerek!
Több mint kozmetikai probléma

Vegyen igénybe időben orvosi segítséget!



Akik érintettek, tudják, hogy 
a visszerek nemcsak eszté-
tikailag zavaróak, hanem a 
mindennapi életet kellemet-
lenné tevő panaszokat is 
okozhatnak.

A visszerességre való haj-
lam általában családon 
belül öröklődik, melynek lé-
nyege a kötőszövetek és a 
vénák falának a gyengesé-
ge. A tünetek bármely élet-
korban megjelenhetnek, de 
jellemzően az életkor előre 
haladtával egyre gyakoribbá 
válnak. A mozgásszegény 
életmód, az álló vagy ülő 

foglalkozás, a túlsúly, de 
akár egy rosszul megvá-
lasztott cipő is hozzájárulhat 
a vénatágulatok megjele-
néséhez. Azoknak, akiknek 
a családjában előfordulnak 
varixok (ez a visszeresség 
orvosi neve), ajánlott az élet-
módjába beépíteni azokat a 
tevékenységeket, amelyek 
a visszerek megelőzését 

A visszerek 
népbetegségnek 
számítanak 
hazánkban és 
szerte a világon, 
hiszen több 
millióan 
szenvednek 
miatta.



segítik elő. (ld. Hogyan előz-
hetjük meg a visszerek ki-
alakulását? című fejezetet).

A már kialakult értágulatokat 
természetesen lehet kezelni. 
Ennek célja lehet a pana-
szok megszüntetésén és a 
késői szövődmények elke-
rülésén túl a láb esztétiká-
jának a javítása is. Ilyenkor 
érdemes a vénás betegsé-
gek szakorvosát, azaz fle-
bológiával foglalkozó orvost 
felkeresni.

A vénák feladata, hogy 
az elhasznált vért össze-
gyűjtse a szövetekből és 
visszajutassa a szívbe, 
ami naponta kb. 7000 liter 
vért jelent. 

Ezen kívül a vénákban táro-
lódik a teljes vérmennyiség 
50-60%-a, ami testi megeről-
tetésnél kiáramlik és a szük-
séges szintre emeli a keringő 
vérmennyiséget. A vénák-
ban a vér áramlása a szív 
felé a gravitációval ellenté-
tes irányú, amit a légzés, a 
szívizmok összehúzódása 
és a vázizmok megfeszülé-
se irányít.  A lentről-felfelé 
történő egyirányú áramlást 
kis szelepszerűen működő 
billentyűk biztosítják, azáltal, 
hogy megakadályozzák a 
vér visszafelé áramlását.

Miért olyan 
fontosak 
a vénák?



A vénák falára gyakorolt 
állandó nyomás kitágítja 
a gyengült falú vénákat, s 
ilyenkor a vénás billentyűk 
már nem tudnak funkciójuk-
nak megfelelően működni, 
a kipumpált vér egy része 
visszafolyik. A megnöveke-
dett vérmennyiség növeli a 
vénák falára nehezedő nyo-
mást, vénák fala megnyúlik, 
az erek kanyargóvá válnak, 
s rajtuk kis zsákszerű kibol-
tosulások keletkeznek. Az 
ilyen módon elváltozott vé-
nák láthatóvá és tapinthatóvá 
válnak, azaz kialakulnak a 
visszerek.

A visszeres értágulatok ke-
zelésének az a legfontosabb 
célja, hogy megelőzzük a 
késői komplikációk kialaku-
lását. A tartósan megnöve-
kedett felületes vénás nyo-
más ugyanis átterjedhet a 
mélyvénákra, s így az alsó 
végtag egész vénás rend-
szere károsodhat. A vénás 
pangás gyulladáshoz és 
szöveti ödémához vezethet, 
a gyulladt vénákban pedig 
vérrögök (trombusok) ala-
kulhatnak ki, amik az érintett 
vénában teljesen elzárhat-
ják a vér útját. Ha egy ilyen 
vérrög leválik az ér faláról és 
a keringéssel eljut a tüdőbe, 
annak életet veszélyeztető 
tüdőembólia lehet a követ-
kezménye.

A visszerek 
(orvosi néven 
varixok) láthatóak 
és tapinthatóak.

Hibás vénás funkciók

Egészséges 
véna: 
a billentyűk 
tökéletesen 
zárnak.

Visszér: 
a billentyűk 
nem zárnak 
tökéletesen 
a vér vissza-
felé áramlik.



A seprűszerű lilás vagy 
vöröses vénatágulatok a 
vénás megbetegedések 
legenyhébb, főleg koz-
metikai problémát jelentő 

formáját jelentik. Mivel a 
vénás keringést nem ter-
helik, csak esztétikai je-
lentőségük van, amit főleg 
a nők tekintenek bosszantó 
jelenségnek, s ezért for-
dulnak orvoshoz. Ilyenkor 
injekciós visszérkezeléssel, 
az ún. mikroszkleroterá-
piával lehet gyors javulást 
elérni.

A tapintható, a bőr alatt ké-
kesen áttűnő vénák már a 
felületes vénás rendszer 
elégtelenségét jelzik. A va-
rixok tulajdonképpen az 

érintett erek vastagságától 
és kiterjedtségétől függet-
lenül lehetnek panasz-
mentesek, vagy okozhat-
nak panaszokat, mégpedig 
ödemát, nehézláb-érzést, 
éjszakai lábikragörcsöket, 
lábnyugtalanságot stb. 
A vénás keringésjavító sze-
rek ezeket a panaszokat 
hatékonyan csökkenthetik, 

A visszeresség fokozatai

A vékony, 
seprűszerű 
vénatágulatok 
a legkisebb 
visszerek.



A visszerekben a vénás 
áramlás lassulása és a sé-
rült érfalak miatt gyulladás 
keletkezhet (trombózis). 

A gyulladt véredényben 
vérrög (trombus) keletke-
zik, ami a vér áramlását 
akadályozza.

Tromboflebitisz

Felületi vénák gyulladása

Flebotrombózis

Mélyvénák gyulladása
A felületes vénákban meg-
lassúbbodott véráramlás 
illetve a vénás áramlás 
vérrög-okozta akadályoz-
tatása hosszú fennállás 
után a mélyvénák káro-
sodását okozhatja. Ha 
a mélyvénákban vérrög 
képződik, azaz mélyvé-
nás trombózis alakul ki, a 

vénás keringés akadályo-
zottá válik. IIyenkor fennáll 
annak veszélye is, hogy 
a vérrög egy része lesza-
kad, a keringéssel tovább-
áramlik, s a tüdőbe eljutva 
embóliát okoz. A tartósan 
emelkedett vénás nyomás 
krónikus vénás elégtelen-
séghez vezethet.

de a visszeresség tünete-
it nem tudják javítani, az 
értágulatokat nem tudják 
eltüntetni.  A visszeresség 
idővel egyre súlyosabbá 
válhat, s egyre nő a ké-
sőbbi szövődmények ki-
alakulásának a veszélye. 

Krónikus vénás elégtelen-
ség esetén a bőr elszíne-
ződik, viszket, nem gyó-
gyuló ekcéma alakulhat ki, 
majd nehezen gyógyuló 
fekélyek jelenhetnek meg 
elsősorban a belboka fe-
lett az alsó lábszáron.



A vénás betegségekkel fog-
lalkozó specialista (fleboló-
gus) a kórtörténet, a klinikai 
és eszközös vizsgálatok 
alapján és természetesen 
a beteg kívánságát is figye-
lembe véve dönt a legalkal-
masabb kezelési formáról.

Kompressziós kezelés
Rugalmas pólyával vagy 
kompressziós harisnyával 
nyomást tudunk gyakorolni 
a felületes lábvénákra, ami-
vel segítjük a véráramlást 
a szív felé illetve a mély-

vénák irányába. A komp-
ressziós kezelés segíti az 
izompumpa működését is, 
ami szintén javítja a vénás 
keringést.

Injekciós visszérkezelés 
(szkleroterápia)
A visszerek kezelésének 
nagyon hatékony módszere 
a szkleroterápia (érelzárás), 
melyet egyaránt alkalmaz-
hatunk a csak kozmetikai 
zavart okozó kis vénáknál, 
az ún. seprűvénáknál és a 
vénás keringést már meg-
terhelő súlyosabb varixok 
kezelésére is. 

A kezelés során az orvos 
egy finom tűvel egy olyan 
anyagot fecskendez az ér-
be, amely az érfalat károsít-
ja, s ennek következtében a 
kezelést követő kompresz-
szió (rugalmas pólya) ha-
tására az érfal összetapad.  
A keringésből ilyen módon 
kirekesztett ér idővel felszí-
vódik, s a vér más irány-
ban, egészséges ereken 
keresztül áramlik tovább. 
A szkleroterápia egy am-
buláns kezelési mód, külö-
nösebb fájdalommal nem 
jár, altatást nem igényel, 
s nem hagy hátra heget. 

A kezelés formái



Néha elég egy kezelés, 
máskor 2-3 alkalommal 
meg kell ismételni a keze-
lést a betegség kiterjedésé-
től függően.

Műtéti kezelés
A modern sebészi techni-
kák elterjedésével ma már 
általában egynapos ke-
zelés keretében végzik a 
műtéteket, gyakran köny-
nyű altatásban vagy helyi 
érzéstelenítésben, esetleg 
gerincvelői érzéstelenítés-
ben, s csak egyre ritkábban 
teljes narkózisban. A leg-
modernebb lézeres tech-
nika lényegesen lerövidíti 
a felépülés idejét, s ezzel 
jelentősen csökken a mun-
kából kiesett időt is.



Hogyan előzhetjük meg a visszerek 
kialakulását?

Ha tehetjük sokat mozog-
junk, inkább sétáljunk, fus-
sunk, mint feküdjünk, üljünk 
és álljunk. 

A panaszok enyhítésében 
segíthetnek a hagyományo-
san alkalmazott vénaerősítő 
gyógyszerek. 

További javaslatok:
■ használjunk kompresz-

sziós harisnyát vagy 
rugalmas zoknit

■ hosszabb ülés vagy 
állás után billegjünk 
lábujjakra állva

■ jót tesz a sok mozgás, 
ütemes járás vagy 
gyaloglás

■ vízben való lábgya-
korlatok, lépdelések

■ hasznos mozgásforma 
a kerékpározás vagy 
az úszás

■ egészséges táplálkozás, 
rugalmas rostokban 
gazdag étrend



1.  gyakorlat – ülve
Felváltva spicceljünk és 
emeljük a lábujjakat gyor-
san egymás után legalább 
20x, majd rövid szünet 
után ismételjük meg a gya-
korlatot.

2.  gyakorlat – ülve
Egy párnát szorítsunk a 
térdek közé, a combokat 
nyomjuk egymás felé s 
tartsuk ki így kb. 3 má-
sodpercig. Lélegezzünk 
egyenletesen és a gya-
korlatot ismételjük meg 
8-10x.

3.  gyakorlat – állva
A sarkunkon állva, ameny-
nyire lehetséges, a lábuj-
jainkat emeljük el a talaj-
tól. Azután lábujjon állva a 
sarkakat emeljük magas-
ra. Billegő mozdulatokkal 
a gyakorlatot ismételjük 
10x.

Vénatorna



A visszeres beteg legfontosabb lépése 
azonban az orvoshoz vezet. 
Minél korábban, annál jobb.

4.  gyakorlat – állva
Kezeinkkel támaszkod-
junk a falnak vagy egy 
széknek. Lépésállásban 
az egyik lábat előre hajlít-
juk, a másik láb kinyújtva 
mögötte marad úgy, hogy 
mindkét sarkunk a talajon 
marad. A lépés távolsá-
gát lassan növeljük, míg 
enyhe nyomást érzünk a 
nyújtott lábunk vádlijában. 
A gyakorlatot kb. 20 má-
sodpercig tartsuk ki, utána 
cseréljünk lábat.



Euromedline Kft.
1144 Budapest, Gvadányi u. 15. 11/A. fsz.2.

Tel.: +36-1-220-6710
Fax: +36-1-422-0643

E-mail: info@euromedline.hu
web: www.euromedline.eu

A flebológusok, a vénás megbetegedések 
szakorvosai.

Az Ön lakóhelyéhez legközelebb eső, visszérkezeléssel 
foglalkozó flebológusok illetve más szakorvosok listájáról 

felvilágosítást kaphat a Kreussler Pharma német cég 
magyarországi képviselőjétől, a következő címen:


