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Scleroterapia este pro  
cedura cu rezultate bune 
sau chiar excelente în pes
te 90% din cazurile de tra
tare a varicozităţilor. Aces
te semne mai puţin plăcu
te din punct de vedere es
tetic apar, în general, la ni
velul membrelor inferioa
re sub forma unor linii şer
puite de culoare albastră, 
violet, având un diametru 
care poate varia de la 1 
mm până la 1 cm. “Princi
pala cauză a dezvoltării lor 
este poziţia verticală în ca
re ne aflăm cea mai lun
gă perioadă a vieţii, care 
îngreunează capacitatea  

venelor principale de a îm
pinge fluxul de sânge spre 
inimă, dar şi particularită
ţile moştenite ale sistemu
lui venos”, explică  dr. La
urenţiu Vlădău, specialist 
dermatolog în cadrul Clini
cii Hebra Dermatologie. 

La ce te supune 
cel mai eficient 
tratament

Scleroterapia este utili
zată încă din anii 1930, fi
ind o procedură cu rezulta
te superioare tratamente
lor laser. “Tratamentul pre
supune injectarea direct în 

venă a unui agent sclero
zant care irită mucoasa va
sului de sânge, determi
nând distrugerea perete
lui vascular. Pentru a obţi
ne rezultate ideale sunt ne
cesare injecţii în mai multe 
puncte şi eventual în mai 
multe şedinţe, pe parcur
sul cărora vasul tratat se 
transformă în ţesut cicatri
cial şi începe să nu mai fie 
vizibil”, adaugă specialistul. 

Procedura durează 
un sfert de oră

În cadrul efectuării 
scle roterapiei, soluţia de sa

re îţi va fi injectată cu ajuto
rul unui ac foarte fin direct 
în venă. “În acest moment 
poate apărea un disconfort 
uşor timp de unul sau do
uă minute, mai ales atunci 
când sunt injectate vene
le mari. Procedura în sine 
durează aproximativ 15 pâ
nă la 30 de minute. Numă
rul venelor injectate întro 
singură sesiune depinde de 
mărimea şi localizarea lor, 
precum şi de starea gene
rală de sănătate a pacien
tului”, mai spune medicul. 
După intervenţie trebuie 
să porţi ciorapi de compre
sie timp de circa trei  săptă
mâni. În plus, câteva zile nu 
vei avea voie să faci sport. 

Ce condiţii trebuie 
să îndeplineşti ca 
să urmezi terapia

Înainte de efectuarea 

procedurii vei face o con
sultaţie iniţială cu un der
matolog sau specialist în 
medicină vasculară. Aces
ta va decide dacă starea ta 
de sănătate permite acest 
tratament. Medicul va sta
bili, astfel, dacă există sus
piciuni de boli ale vene
lor profunde sau obstruc
ţii, probleme mai avansate 
ale valvelor, ce pot duce la 
o întoarcere a sângelui ve
nos în vasele din piele. Da
că este cazul, îţi va reco
manda o ecografie a vene
lor (Duplex Doppler), îna
inte de tratament.

Eşti însărcinată? 
Nu poţi  
să faci 
tratamentul

“Nu sunt eligibile pen
tru efectuarea procedu
rii femeile gravide, iar în 
cazul persoanelor care au 
avut un cheag de sânge 
în trecut, eligibilitatea se 
va decide în mod indivi
dual şi va depinde de sta
rea generală de sănătate, 
precum şi de motivul care 
a dus la apariţia cheagu
lui respectiv”, completea
ză medicul. 
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A venit primăvara. Scapă de vasele 
de sânge inestetice de pe picioare!
Vasele de sânge sparte reprezintă una dintre cele mai frecvente probleme de 
sănătate care afectează femeile. Doamnele sunt de patru ori mai predispuse 
decât bărbaţii spre a dezvolta această afecţiune. Deşi, de obicei nu sunt 
însoţite de alte simptome, aspectul neplăcut la vedere este suficient pentru 
a încerca un tratament care să-ţi redea frumuseţea picioarelor. Iată care este 
cea mai eficientă terapie pentru problema ta! 

Vinul roşu este o ade
vărată bombă vitaminică. 
Istoria licorii din pahar es
te cu adevărat fascinantă 
şi a evoluat odată cu dez
voltarea umană. Preocu
paţi de studiul acestei bă
uturi, experţii au desco
perit că în pieliţa boabelor 
de struguri din care se fa
brică vinul există o multi
tudine de elemente bene
fice sănătăţii. Aşa se face 
că, atunci când bei un pa
har cu vin, îi asiguri orga
nismului aportul necesar 
de vitamina C, complexul 
vitaminic B, calciu, mag
neziu şi potasiu, fără de 
care, nu ai fi în formă şi 
nu ai activa la capacitatea 
ta maximă. 

Tulburările 
de inimă şi 
afecţiunile 
sistemului nervos, 
prevenite cu vin

„Consumul moderat 
ajută la prevenirea bolilor 

de inimă şi îmbunătăţeş
te sistemul imunitar. Vinul 
roşu conţine vitamine hi
drosolubile, ca B1, B2, B5 
şi B6 care intervin în func
ţionarea sistemului imuni
tar, nervos şi menţin să
nătatea pielii şi tonusul 
muscular. Este bogat în 
resveratrol, cu dovedite 
pro prietăţi antioxidante”, 
explică spaniolul Rubén 
Bravo, expert în nutriţie 
la Institutul European al 
Obezităţii. 

Medicii recomandă 
un pahar pe zi

Cantitatea optimă re
comandată de specialişti 
este de un pahar, cel mult 
două, pe zi. Potrivit medi
cilor, 200 de ml de vin ro
şu, consumat zilnic, asi
gură o mai bună dilataţie 
venoasă şi au un puter
nic efect antioxidant, ce
ea ce conduce la scăde
rea riscului de a suferi de 
angină pectorală, un in
farct miocardic sau un ac

cident vascular cerebral. 
Substanţele active din vin 
pot să reducă oxidarea 
unor grăsimi care circulă 
în sânge cum ar fi, coles
terolul rău, şi depunerea 
lor pe pereţii arterelor. Şi 
asta nu e tot.  Aceste sub
stanţe active din vin pre
vin şi îmbătrânirea preco
ce a celulor organismului. 
Însă, o cantitate mai ma
re de 250 de ml, provoa
că efectul invers. Măreşte 
riscul dezvoltării şi agra
vării bolilor cardiovascu
lare, iar în cazul suferinzi
lor cronici poate grăbi de
cesul.  

Şi totuşi… e 
interzis 
gravidelor şi 
bolnavilor 
de hepatită 

Dacă eşti 
î n să r c i na t ă , 
alăp tezi sau 
suferi de insu
ficienţă cardia
că, o tulburare 
hepatică sau ur
mezi un tratament 
medicamentos, nu 
ai voie să bei vin ro
şu. Poţi să suferi scăderi 
bruşte ale tensiunii arteri
ale, accelerarea sau scă
derea ritmului bătăilor ini
mii, schimbarea stării de 
dispoziţie de la optimism 
la negativism, care poa
te duce chiar la depresii, 
intoxicaţie şi chiar leziuni 
neuronale. 

Medicii: “Nu îl 
recomandăm celor 
care nu au obiceiul 
de a consuma vin” 

Aşadar, există stu
dii ştiinţifice care aprobă 
beneficiile vinului asupra 

stării de sănătate 
şi recomandă con

sumul licorii. Cu 
toate acestea, cer

cetările sunt depar
te de a da un verdict 

clar, pentru toa tă lumea. 
“Astfel de studii nu se pot 
face la fel ca atunci când 
se testează, de exemplu, 
un medicament. Sunt mai 
degrabă asocieri: se poa
te spune că există un risc 
mai mic de a suferi de boli 
coronariene precum angi
na pectorală sau infarctul 
miocardic în cazul pacien

ţilor care consumau acea 
cantitate moderată de vin 
roşu. Aceasta nu înseam
nă însă că noi, medicii, îl 
vom recomanda pe re
ţetă şi cu atât mai puţin 
cuiva care nu are obice
iul de a consuma vin. Tre
buie să spunem, de ase
menea, că, de exemplu, 
consumul lui nu ar fi re
comandat pentru o per
soană cu insuficienţă car
diacă”, spune cardiologul 
Esteban López de Sá de 
la Spitalul Universitar “La 
Paz”, din Madrid. 

Ştii de ce e bine să bei vin roşu? 
Iată de câte boli te fereşte!
 „Pregăteşte-ţi organismul” pentru 
cele „40” de pahare! Vinul roşu este 
sănătate curată. Bineînţeles, dacă îl bei 
cu moderaţie, nu într-o cantitate atât de 
mare. Datorită  conţinutului său bogat 
în vitamine, săruri minerale şi substanţe 
cu proprietăţi antioxidante, vinul roşu te 
ajută să previi foarte multe boli grave. Iată 
în ce cantitate trebuie să-l consumi ca 
să-ţi menţii organismul sănătos! 

 La 
sfârșitul anului 

2014, România ocupa 
un onorabil loc 13 la producţia 

de vin?
Scăderea randamentului la școală 

sau la serviciu cauzată de consumul a 
două pahare de vin este aceeași cu cea 

care rezultă în urma unei nopţi nedormite? 
În Japonia există un SPA unde oamenii 
înoată în vin, cafea sau ceai?
Cea mai veche sticlă de vin din 

lume, are 1.700 de ani și se 
află într-un muzeu din 

Germania?

ŞTIAI CĂ…


