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Súkromné zdravotnícke zariadenie, ktoré ponúka služby 
venózneho centra, proktológie a všeobecnej chirurgie 
na medzinárodnej úrovni. Pacientom zabezpečujeme 
najmodernejšiu zdravotnú starostlivosť, ktorú vykonávame 
s využitím najnovších medicínskych technológií a postupov. 
Sme jedným z mála pracovísk, kde spolupracujú na jednom 
mieste chirurgovia, chirurg-proktológ a cievny chirurg.

Proktológia Venózne centrum Chirurgia

V rámci oddelenia chirurgie Proktovena pacientom poskytuje 
zdravotnú starostlivosť týkajúcu sa chirurgických ochorení. 
Liečime nehojace sa rany, vredy na predkolení, dekubity, 
preležaniny komplexne, t. j. vyšetrujeme príčinu vredov a na 
hojenie využívame metódu vlhkej terapie. Zaoberáme sa 
taktiež liečbou diabetickej nohy.
Po dermatoskopickom vyšetrení u nás realizujeme vybratie 
kožných novotvarov – znamienok, s následným histologickým 
vyšetrením a tiež bezoperačné riešenie hemangiómov kože 
metódou RFA.

Chirurgia

Zákroky, ktoré v Proktovene realizujeme:
dermatoskopia – vyšetrenie znamienok dermatoskopom
odstraňovanie kožných novotvarov, bradavíc, znamienok
s histologickým vyšetrením
odstraňovanie gangliómov, lipómov, aterómov
ablácie nechtov (zarastajúce nechty, plastiky nechtového lôžka)
operácia šliach – lúpavý prst, Dupuytrenova kontraktúra a pod.
komplexná liečba chronických rán: ulcus cruris, diabetická noha a dekubity
liečba hemangiómov kože bez operácie a bez jaziev – metódou RFA
(rádiofrekvenčnej ablácie)
operácie prsníkov u mužov – gynekomastie
korekcie operačných rán

Vykonávame diagnostiku ochorení orgánov brušnej dutiny:
žalúdok (zápaly, vredy, nádory)
dvanástorník, hrubé črevo a tenké črevo (zápaly, nádory)
konečník
žlčník (nádory, kamene)
žlčové cesty (nádory, kamene)
pankreas – podžalúdková žľaza (zápaly, nádory)
slepé črevo
operácie pupočných a slabinových prietrží (pruh) – klasické
aj laparoskopické - TAPP
diastázy brušných svalov

Infúzie, ktoré podávame:
infúzie na rozšírenie ciev
analgetické infúzie na vertebrogénny algický syndróm
podávanie vitamínu C pred a po operačných zákrokoch,
pri chronických ranách a na podporu imunity



Proktológia

Na oddelení proktológie v centre Proktovena sa zaoberáme  
diagnostikou a liečbou ochorení konečníka, ako je zlatá žila 
(hemoroidy), polypy, fistuly  a riešime nepríjemné  svrbenia, 
krvácanie a bolesti  konečníka. Vďaka včasnej diagnostike, 
vykonávanej našimi odborníkmi, viete predísť nepríjemným 
komplikáciám, ktoré vám spôsobujú diskomfort. Ak aj vás 
postretli nepríjemnosti týkajúce sa ochorenia konečníka, 
sme pripravení vám podať pomocnú ruku.

Vo venóznom centre Proktovena sa špecializujeme na liečbu 
ochorenia žíl – hlavných kmeňových žíl, metličiek, opuchov 
dolných končatín (lymfedémov), vredov predkolenia (ulcus 
cruris) a žilovej trombózy. Spolu s našimi odborníkmi vám 
pomôžeme bojovať so žilovými ochoreniami, ktoré znamenajú 
viac ako len estetický problém. Zákroky u nás prebiehajú 
ambulantne, bez potreby hospitalizácie. Proktovena je jedno 
z dvoch pracovísk na Slovensku, ktoré má akreditáciu na 
používanie všetkých metód na liečbu krčových žíl.

Zákroky, ktoré v Proktovene realizujeme:
Barronova ligatúra – gumičkovanie
operačné liečenie zlatej žily podľa Parksa
operácie polypov a fistúl s ich histologickým vyšetrením
operácie konečníka bez hospitalizácie
     RFA (Rafaelo) – rádiofrekvenčná  koagulácia zlatej žily od firmy FCARE
     Microwave ECO – koagulácia zlatej žily teplom mikrovlnami
     laserové operácie radiálnym vláknom od firmy Biolitec
          LHP (laser hemoroido plasty) operácia zlatej žily – hemoroidov
          Filac – operácie fistúl konečníka 

Zákroky, ktoré v Proktovene realizujeme:
Microwave Eco – uzatvorenie žily mikrovlnnými vlnami
RFA – rádiofrekvenčnú abláciu na hlavný žilový kmeň – VSM
VENASEAL – uzatvorenie žíl biologickým lepidlom
EVLA – endovenózna laserová terapia
microstrippingy varixov
UGFS – sklerotizácie varixov penou pod Sono kontrolou
Ihlová RFA- termokoagulácia cez kožu na metličky

Proktovena poskytuje v oblasti proktológie najmä tieto služby:
komplexná diagnostika
rektoskopia
tvorba terapeutického plánu
konzultácie
ambulantná a operačná liečba v lokálnej anestéze bez hospitalizácie

Proktovena poskytuje vo venóznom centre najmä tieto služby:
kompletná diagnostika žíl: farebný doppler – ultrazvuk
vypracovanie terapeutického plánu a mapping žíl dolných končatín:
doppler + vein viewer
konzultácie
ambulantná liečba kŕčových žíl sklerotizáciou
(UGFS – ultrasound guided foam skleroterapy)
estetická phlebológia – liečba žiliek metódou mikrosklerotizácie a ihlovej RFA
(rádiofrekvenčnej ablácie)
ambulantná liečba kŕčových žíl – uzavretie hlavných žilových kmeňov bez
hospitalizácie, ambulantne v tumescenčnej anestéze (microwave ECO, RFA,
laser – EVLA, lepenie Venaseal, microstripping)
liečba lymfedémov dolných končatín
kompresívna terapia dolných končatín
komplexná diagnostika a liečba vredov predkolenia (ulcus cruris) – vyšetrenie artérií 
a vén, liečba ulcusov systémom vlhkej terapie spolu s kompresívnou terapiou
ambulantná liečba varixov rúk a cievok tváre

Venózne
centrum


