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Åreknuder

Information om åreknuder
Åreknuder er udvidede og slyngede blodårer (vener) på benene,
der ligger lige under huden. Den mest almindelige årsag til åreknuder er slidte eller defekte veneklapper. Veneklapperne sidder på
indersiden af venerne i benene, og fungerer som ventiler således
at blodet kun kan løbe i én retning til hjertet for at blive iltet. Når
veneklapperne er defekte, kan der forekomme tilbageløb, hvilket
kan føre til et øget tryk i venerne, som får dem til at udvide sig.
Efterhånden kan venerne blive slyngede og begynde at bule ud som
synlige åreknuder.
Åreknuder
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Symptomer på åreknuder
Smerter, hævede ben, tunge ben, uro og kløe er typiske symptomer på åreknuder. Nogle mennesker oplever at være generet af
kramper om natten. Symptomerne er typisk værst efter at have være
oprejst eller gående i længere tid. Hos en lille del kan der opstå
misfarvning af huden på underbenet med risiko for at få bensår.
Forundersøgelse
Dansk Venecenter tilbyder en klinisk vurdering og en ultralydsundersøgelse hos en af vores karkirurger. Ved hjælp af ultralyd kan karkirurgen vurdere, hvor godt veneklapperne fungerer. Karkirurgen vil
herefter vurdere den rette behandling, som kan hjælpe dig af med
de symptomer, der er forårsaget af åreknuder.
Hvorfor behandle åreknuder?
Åreknuder forsvinder ikke af sig selv. Oftest er de ikke farlige, men
symptomerne kan være meget generende og er for nogle forbundet
med en ringere livskvalitet. Den moderne behandling af åreknuder
har vist sig at være meget effektiv i forhold til at bedre symptomerne
og dermed også livskvaliteten. For den lille del, der har misfarvning
eller bensår, er det vigtigt at behandle åreknuderne hurtigt for at
bedre opheling og mindske risikoen for at få bensår igen.

Hvilke behandlinger findes der?
Hos Dansk Venecenter kan åreknuder behandles med en kombination af laser, skum og flebektomi baseret på den klinikske vurdering
og ultralydsundersøgelsen hos karkirurgen. Støttestrømper kan lindre ubehaget ved åreknuder, men kan ikke fjerne symptomerne og
betragtes ikke som en behandling.

Forberedelse inden behandling
Tag et brusebad om morgenen inden du kommer. I nogle tilfælde vil
benet blive bundet ind i en fyldig kompressionsforbinding, så medbring eller tag løse bukser på. Tag også gerne et ekstra sæt undertøj
med, og løse strømper og rummelige sko er en god ide.

Lige inden behandlingen bliver åreknuderne markeret med en tusch
af karkirurgen. Af denne årsag er det vigtigt, at du ikke bruger
creme eller olie på benet/benene dagen for behandling.
Er du gravid, må du ikke få behandlet åreknuder, og hvis du ammer,
skal dette meddeles til lægen inden behandlingen påbegyndes.
Hvis du ønsker noget beroligende medicin i forbindelse med behandlingen, kan du kontakte vores sekretær telefonisk, inden den
planlagte behandling, for at aftale nærmere. Husk i så fald, at du
ikke skal køre bil i seks timer efter behandlingen, hvis du har fået
beroligende medicin.

Behandlinger

Dansk Venecenter vælger altid den mest effektive og skånsomme
metode til at behandle åreknuder. Ofte kombineres behandlingerne
for at opnå bedst mulig resultat.
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LASERBEHANDLING
Varmebehandling med laser indebærer, at man opvarmer indersiden af venen med et tyndt laserfiber, så blodkarret trækker sig
sammen og absorberes af kroppen. Denne proces tager cirka tre til
seks måneder. Laserfiberet indføres i venen ved hjælp af ultralyd og
en speciel nål, og foregår under lokalbedøvelse, som lægges langs
den vene, der behandles. Selve bedøvelsen kan svie og spænde
lidt, men laserbehandlingen er smertefri.

SKUMBEHANDLING
Åreknuder og defekte vener kan behandles skånsomt og effektivt
med ultralydsstyret skumbehandling. En opskummet opløsning af
lægemidlet, Aethoxysklerol, injiceres ved hjælp af ultralyd og en
lille nål direkte ind i den vene, der skal behandles. Den behandlede
vene absorberes af kroppen inden for fire til seks måneder. Omkring en tredjedel af patienterne har brug for en eller to injektioner
mere inden for fire til seks måneder.
FLEBEKTOMI
Flebektomi indebærer, at synlige åreknuder fjernes gennem små
snit på 1-2mm, ved hjælp af et medicinsk instrument, der ligner
en hæklenål. Det foregår under lokalbedøvelse, som anlægges
helt overfladisk i huden svarende til åreknuderne. Denne teknik
bruges ofte som et supplement til laser- og/eller skumbehandling.
Snittene er meget små, heler hurtigt og behøver ikke at blive syet
eller tapet sammen. På sigt bliver der ikke, eller kun meget små,
synlige ar.
Generelt om behandlingerne
Behandlingerne foregår under lokalbedøvelse (Lidokain). Dette bliver anlagt gennem en tynd nål, helt overfladisk i huden. Det er
således kun følesansen lokalt på huden, der er påvirket, og ikke
funktionen af selve benet. Der vil komme ubehag i form af svien og

smerte af varierende karakter, når lokalbedøvelsen anlægges. Dette
er hurtigt overstået, da bedøvelsen virker med det samme, og selve
behandlingerne er dermed smertefri.
Efter behandlingen
Der er ikke nogen fysiske restriktioner efter behandlingen, og
normalvis er det ikke nødvendigt at planlægge sygefravær. Efter
behandlingen vil der i nogle tilfælde være behov for kompressionsforbinding. I så fald bliver dit ben bundet ind i en kompressionsforbinding, og denne forbinding skal fjernes efter 24 timer. Efter
behandlingen kan du tage direkte hjem og leve som normalt. Hvis
benet bliver hævet, eller der opstår milde smerter, kan du vælge at
bruge en støttestrømpe, hvis du synes, at dette lindrer. Det er godt
at bevæge sig som normalt, og du kan begynde at arbejde, når du
føler, at du er klar. Af hensyn til risiko for infektion bør du undgå
karbad, svømmehal og lignende før alle indstikssteder er helet, ca.
10 dage. I timerne efter behandlingen kan der opstå blodig gennemsivning af forbindingen. Det kan se voldsomt ud, men er det
sjældent. Hvis det sker, skal der lægges ekstra forbinding omkring
stedet, og holde benet opad i 10-15 minutter. Har du ikke en forbinding, skal du med hånden lægge hårdt pres på i 10-15 minutter,
og holde benet opad.
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Efterkontrol
Der er normalt ikke behov for planlagt efterkontrol. Oplever du stadig symptomer, kan du bestille tid til en efterkontrol cirka 10-12
måneder efter behandlingen, medmindre andet er aftalt.
Det forventede resultat
Med de forskellige typer behandlinger, der er præsenteret ovenfor,
fjernes åreknuder hos mere end 90 procent af patienterne. Hvis
du har udtalt store og mange åreknuder, tidligere er behandlet for
åreknuder, har haft ar omkring åreknuderne og /eller har haft inflammation i venerne kan det forekomme at ikke alle åreknuder
fjernes i første omgang. Dette kan efterbehandles ved en mindre
omfattende behandling.
Dansk Venecenter tilbyder garanti på behandlingen af venestammen. Det vil sige den vene, der ofte be- handles med laser og som
er årsag til åreknuderne. Dette er som regel en noget mindre behandling end den primære, og er uden ekstra omkostninger for dig.
Komplikationer
Der er varierende grad af ubehag efter behandlingen. Det er helt
normalt at opleve ømhed i benet, samt at kunne føle små hårde
knuder (blodansamlinger) under huden, som kan være ømme. Ømheden fortager sig efter tre til fire dage, hos nogle lidt længere, og
de følbare knuder samt blå mærker fortager sig i løbet af én til to

måneder. Specielt ved skumbehandling kan der hos nogle opstå
misfarvning af huden over de behandlede åreknuder. Dette kan
vare ved i op til seks måneder, og hos nogle få i op til ét år efter
behandlingen. Cirka ti procent af de personer, der behandles for
åreknuder, kan opleve at blive øm, rød og hævet i behandlingsområdet på grund af en overfladisk årebetændelse. Dette føles ubehageligt, men er helt harmløst og fortager sig normalvis inden for
to til tre uger. Hirudoid salve fås i håndkøb og kan dæmpe disse
symptomer. Efter behov kan du eventuelt tage smertestillende håndkøbsmedicin (Paracetamol og Ipren).
I meget få tilfælde kan der opstå infektion i de små sår efter behandlingen. Dette kendetegnes ved rødme, varme, hævelse og
smerte. I disse tilfælde skal du opsøge egen læge eller kontakte
os. Får du feber og almen utilpashed, skal du opsøge læge med
det samme.
Risikoen for at få en blodprop efter behandlingen er ekstremt lille,
under én procent. Dette viser sig ved rødme, hævelse og smerter
i hele benet. I sådanne tilfælde skal du opsøge lægehjælp akut.
Garanti
Vi tilbyder garanti på behandlingen af venestammen. Det vil sige den
vene, der ofte behandles med laser og som er årsag til åreknuderne.
Skulle du som patient få påvist en rekanalisering af den behandlede
venestamme, ved efterkontrollen, tilbyder vi en gratis reoperation.

Kontakt os, hvis du er usikker
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, er du meget velkommen
til at kontakte os.
Ønsker du at få mere at vide?
På vores hjemmeside www.venecenter.dk kan du finde mere
information om åreknuder, karsprængninger og de forskellige typer
behandlinger, vi udfører.

Hør hvad vores patienter siger
”Yderst fleksibelt og absolut fremragende service - en sand fornøjelse at blive mødt af en så sød og forstående person, som jeg blev
mødt af fra første kontakt til Dansk Venecenter. Jeg kan klart anbefale Dansk Venecenter, og det er 100% ærligt fra hjertet, uden at jeg
havde præferencer på forhånd. – Henrik”.

sagde, de ikke kunne fjernes. Jeg valgte alligevel at blive behandlet
med en kombination af laser radial og skum hos Dansk Venecenter. Allerede dagene efter behandlingen kunne jeg mærke en stor
forskel, og der var heller ingen smerter, som jeg oplevede efter min
første behandling. – Majbritt”.

”Jeg blev først behandlet for åreknuder for 10 år siden, men det
efterlod mig bare med smerter, ar og åreknuder. Min egen læge

”Meget hurtig og effektiv operation. Det var en tryg og god oplevelse at blive behandlet hos jer. – Gitte N”.
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Om Dansk Venecenter
Dansk venecenter er en ledende nordisk virksomhed inden
for udviklingen af skånsomme, effektive og videnskabeligt
dokumenterede behandlingsmetoder mod åreknuder. Vi
sætter omsorgen for dig som patient højest og hjælper dig
til en øget livskvalitet.

– Hvor du er fri for åreknuder.

Fakta om os:
• Vi findes i: Aarhus, Odense og København.
• Erfaring fra over 25.000 behandlinger og klinikker
i hele Norden.
• Vores læger er karkirurger eller specialister i karkirurgi.
• Verdensledende inden for forskning i åreknuder.
• Tilbyder alle moderne behandlingsmetoder, der
giver de bedst mulige resultater.

Følg dansk Venecenter på
Facebook og Instagram
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Aarhus – Rolighedsvej 30,
8240 Risskov
Odense – Rugårdsvej 103A,
5000 Odense C
København – Østbanegade 17,
2100 Østerbro

Velkommen!
Venlig hilsen Dansk Venecenter
Dr. Martin Lawaetz, karkirurg
Dr. Kim Bredahl, karkirurg
Dr. Tomas Ohrlander, karkirurg
Aarhus – Rolighedsvej 30, 8240 Risskov
Odense – Rugårdsvej 103A, 5000 Odense C
København – Østbanegade 17, 2100 Østerbro

www.venecenter.dk
Tel.: 44 22 50 70
info@venecenter.dk
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