
ClariVein

Imate težave s krčnimi žilami?
Si želite lepih nog brez vidnih varic?

NAJNOVEJŠA METODA ZDRAVLJENJA 
POVRHNJIH VEN

Varno, učinkovito in brez anestezije.
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ClariVein je nova prodorna metoda zdravljenja povrhnjih ven, 
ki se uveljavlja kot alternativna metoda znotrajvenskim laserskim 
in radiofrekvenčnim posegom. Izvaja se brez splošne ali lokalne 
anestezije v predelu zdravljenja obolelih glavnih povrhnjih ven.
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»Metoda je varna in učinkovita. Priporočam jo predvsem starejšim s pridruženimi 
obolenji ali poškodovano kožo v predelu stegna ter vsem, ki imajo odpor do 
injekcij. Metoda omogoča tudi hitro vrnitev na delovno mesto.« 

Brigita Švab, dr. med., spec. splošne kirurgije, 
vodja oddelka za žilno kirurgijo v Medical centru Rogaška

STORITVE ŽILNE KIRURGIJE
Specialistični pregled pri žilnem kirurgu 63,00 €

Specialistični pregled z UZ ven/arterij spodnjih okončin 90,00 €

UZ ven in arterij spodnjih okončin 90,00 €

UZ arterij spodnjih okončin 65,00 €

UZ ven spodnjih okončin 50,00 €

UZ vratnih arterij 80,00 €

OPERACIJE ŽILNE KIRURGIJE
Odstranitev strdka iz krčne žile 50,00 €

Flebektomija (zelo obsežna - več varic na eni nogi) 500,00 €

Flebektomija (obsežen poseg - ena varica po dolžini cele ene noge) 300,00 €

Flebektomija (manj obsežen poseg - ena varica na posameznem delu ene noge) od 150,00 € do 250,00 €

Laserska zapora večje vene 500,00 €

EVLT (laserska zapora, fl ebektomija, kompresijska nogavica, kontrole, zdravila, prevezi)  1.500,00 €

ClariVein – zdravljenje obolelih glavnih povrhnjih ven - NOVO  1.900,00 €

ZDRAVLJENJE RETIKULARNIH VARIC
Po ploščini - 5 cm2 od 40,00 € do 60,00 €

Posamezne retikularne varice 22,00 €

Sklerozacija varic 60,00 €

Sklerozacija metličastih varic  70,00 €


