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Bác sĩ Lâm Duy Thùy Linh

1. Suy giãn tĩnh mạch
chân là gì?
Suy giãn tĩnh mạch là tình
trạng các tĩnh mạch suy và
giãn to. Bất kỳ tĩnh mạch
nào cũng có thể bị giãn,
nhưng hay gặp nhất là tĩnh
mạch ở cẳng chân và bàn
chân.

3. Tại sao bị suy giãn tĩnh mạch chân?
Suy giãn tĩnh mạch chân là do các van tĩnh mạch bị yếu,
tĩnh mạch bị mất độ đàn hồi và bị giãn. Điều này khiến cho
máu đáng lẽ phải chảy về tim lại chảy ngược xuống dưới ứ
đọng ở các tĩnh mạch chân. Máu ứ lại ở tĩnh mạch khiến
tĩnh mạch giãn to và trở thành búi giãn tĩnh mạch. Máu
không theo tĩnh mạch về tim được nên lượng oxy và chất
dinh dưỡng thấp dẫn đến vùng chân được nuôi dưỡng
kém.

2. Triệu chứng của suy giãn tĩnh mạch chân là gì?
Ÿ Chân bị sưng, phù (đôi khi chỉ thấy mang giày dép chật
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

vào cuối ngày).
Có cảm giác nặng chân, mỏi chân, đau nhức hoặc tê chân.
Nổi nhiều gân xanh ở chân.
Ban đêm thường bị chuột rút (vọp bẻ) ở chân.
Da chân đậm màu, sạm da, ngứa da hoặc có vết loét.
Tuy nhiên, phần lớn người bệnh không biết bị bệnh gì,
thường lầm tưởng là đau do xương khớp hoặc bệnh ngoài
da.

4. Ai dễ bị suy giãn tĩnh mạch chân?
Ÿ Người lớn tuổi: suy giãn tĩnh mạch chân hay gặp ở những

người từ 30 tuổi trở đi. Càng lớn tuổi càng dễ bị suy giãn
tĩnh mạch chân. Ngày nay do tình trạng ít hoạt động và chế
độ ăn ít chất xơ suy tĩnh mạch có thể gặp ở tuổi từ 20.
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Ÿ Nghề nghiệp: Những công việc ngồi lâu & ít vận động như

tài xế, NV văn phòng hoặc đứng lâu như đầu bếp, NV bán
hàng, thợ cắt tóc, giáo viên, phẫu thuật viên…

5. Làm thế nào để phát hiện bệnh?
Ÿ Dựa vào các triệu chứng đau, nhức, nặng chân, sưng chân,

vọp bẻ hoặc chàm vùng chân tái đi tái lại.
Ÿ Khám chân trong khi đứng để phát hiện sưng chân.
Ÿ Siêu âm màu mạch máu hai chi dưới (siêu âm Doppler) sẽ

cho kết quả suy van tĩnh mạch nông hoặc sâu và dấu hiệu
huyết khối (nếu có).

Ÿ Giới tính: phụ nữ dễ bị giãn tĩnh mạch chân do những thay

đổi về hormone trong thai kỳ, kinh nguyệt và mãn kinh.
Ÿ Gia đình: những người có cha mẹ, anh chị em bị giãn tĩnh

mạch chân cũng dễ bị bệnh này.
Ÿ Béo phì: thừa cân làm tăng áp lực lên tĩnh mạch chân.

6. Các biến chứng
Các biến chứng của suy giãn tĩnh mạch, mặc dù hiếm gặp,
có thể bao gồm:
Ÿ Loét: vùng da nơi có tĩnh mạch bị giãn, nhất là gần mắt cá
chân có thể xuất hiện vết loét nặng, gây đau đớn. Nên lưu ý
những điểm đổi màu trên da vì da đổi màu là dấu hiệu sớm
của vết loét. Đi khám bác sĩ ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ
bị loét.
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Ÿ Cục máu đông: đôi khi các tĩnh mạch nằm sâu bên trong

chân trở nên lớn hơn và chân có thể sưng to. Hãy đi đến
bệnh viện ngay nếu chân đột ngột sưng to, vì có thể xuất
hiện huyết khối trong tĩnh mạch, có thể đưa đến biến chứng
thuyên tắc phổi rất nguy hiểm.

Ÿ Vớ y khoa - Vớ ép (còn gọi là tất tĩnh mạch)

Đây là biện pháp điều trị đầu tiên. Nếu không hiệu quả sẽ
chuyển sang phương pháp khác. Vớ y khoa bó ép hai chân,
giúp máu lưu thông tốt hơn trong các tĩnh mạch và cơ chân.
Nên mang vớ y khoa cả ngày. Khi mang vớ có điều khó
chịu là cảm giác bị ép chặt ở chân, đổ mồ hôi, ngứa da, hôi
chân.

7. Làm thế nào để điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch
chân
Ÿ Tự chăm sóc

Tự chăm sóc - như tập thể dục, giảm cân không mặc quần
áo chật, gác cao chân khi nằm, và tránh đứng hoặc ngồi lâu
một chỗ- có thể giảm đau và phòng ngừa chứng giãn tĩnh
mạch trở nên nặng hơn.
Ÿ Dùng thuốc uống
Dùng thuốc hướng tĩnh mạch, trợ tĩnh mạch. Thuốc giúp
giảm bớt các triệu chứng và làm chậm sự phát triển của
bệnh. Thuốc còn có tác dụng tăng sức bền của thành mạch,
giảm quá trình viêm và cải thiện sự dinh dưỡng ở mô. Phần
lớn thuốc uống chỉ có tác dụng trong giai đoạn đầu của
bệnh, còn khi các tĩnh mạch đã giãn nhiều, ngoằn ngoèo thì
không có tác dụng do các van đã giảm chức năng nhiều và
thành tĩnh mạch bị mỏng.

Ÿ Các phương pháp điều trị giãn tĩnh mạch nặng hơn

Nếu bệnh không thuyên giảm với các biện pháp tự chăm
sóc, vớ y khoa hoặc thuốc, hoặc nếu tình trạng bệnh nặng
hơn, bác sĩ có thể dùng các biện pháp sau để chữa trị cho
bạn :
Tiêm xơ : bác sĩ sẽ tiêm vào các tĩnh mạch giãn một thuốc
gây xơ hóa tĩnh mạch. Trong một vài tuần các tĩnh mạch
được điều trị sẽ mờ dần.
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Ÿ Phẫu thuật laser: thường được dùng để điều trị tĩnh

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

mạch giãn nhỏ. Phẫu thuật laser đưa một chùm tia laser
mạnh vào tĩnh mạch giãn khiến nó mờ dần và biến mất.
Thủ thuật catheter: catheter được luồn vào tĩnh mạch
giãn và đầu catheter được đốt nóng để phá hủy và làm
xẹp tĩnh mạch bị giãn. Thủ thuật này thường được áp
dụng cho giãn tĩnh mạch lớn.
Gỡ bỏ tĩnh mạch: bác sĩ sẽ rạch một đường nhỏ trên da
và qua đó cắt bỏ một đoạn tĩnh mạch dài. Việc này sẽ
không ảnh hưởng đến tuần hoàn ở chân vì các tĩnh
mạch nằm sâu đảm nhiệm phần lớn chức năng tuần
hoàn máu.
Mổ cắt tĩnh mạch ngoại trú: bác sĩ sẽ cắt bỏ các tĩnh
mạch giãn nhỏ qua một loạt những đường rạch nhỏ trên
da. Chỉ cần gây tê tại chỗ và nói chung ít để lại sẹo.
Phẫu thuật tĩnh mạch nội soi: chỉ áp dụng cho những
trường hợp nặng có loét ở chân. Bác sĩ sẽ luồn một
camera nhỏ vào chân để quan sát và đóng kín các tĩnh
mạch giãn, và sau đó lấy bỏ tĩnh mạch qua những
đường rạch nhỏ.
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8. Thuốc thay thế
Chiết xuất hạt dẻ ngựa đã được
nghiên cứu y học chứng minh là
một liệu pháp hiệu quả cho
bệnh suy tĩnh mạch mãn tính
(CVI). Cao hạt dẻ ngựa có tác
dụng giảm đau, giảm sưng,
giảm nặng chân và khó chịu do
giãn tĩnh mạch gây ra.

Hạt dẻ ngựa

9. Phòng ngừa
Không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn được suy tĩnh mạch
chân. Tuy nhiên, cải thiện lưu thông máu và tăng trương lực
cơ có thể làm giảm nguy cơ bị giãn tĩnh mạch chân. Các
biện pháp sau có thể giúp phòng ngừa suy tĩnh mạch:
Ÿ Thường xuyên vận động để tăng cường lưu thông máu ở

chân.
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Ÿ Kiểm soát cân nặng và chế độ ăn. Chế độ ăn ít muối nhiều

chất xơ sẽ ngăn ngừa tình trạng phù do giữ nước và táo bón.

venpoten hiệu quả như thế nào với bệnh
giãn tĩnh mạch chân?

100% thảo dược New Zealand

Ÿ Tránh đi giày gót cao. Không mặc quần áo bó chặt quanh

vùng eo, háng hoặc cẳng chân gây cản trở lưu thông máu.
Ÿ Kê cao chân khi nằm.
Ÿ Tránh ngồi hoặc đứng lâu. Thay đổi tư thế thường xuyên

để tăng lưu thông máu. Nghỉ giải lao để đi lại 30 phút một
lần.
Ÿ Không ngồi vắt chéo chân. Tư thế này gây cản trở tuần
hoàn máu.

venpoten chứa 2 thành phần thảo dược gồm chiết xuất hạt dẻ ngựa
và rutin có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị giãn tĩnh mạch
chân rất tốt.
Nghiên cứu y học trên khoảng 12,000 người cho thấy chiết xuất
hạt dẻ ngựa có tác dụng giảm đau chân; giảm nặng chân; giảm
sưng phù chân; giảm ngứa chân; giảm sưng mắt cá chân và bắp
chân. Sử dụng chiết xuất hạt dẻ ngựa cho hiệu quả tương đương
với mang vớ ép, hơn nữa người bệnh dễ tuân thủ hơn so với mang
vớ ép.
Thành phần Rutin trong venpoten chiết xuất từ hoa hòe có tác
dụng làm bền trương lực tĩnh mạch, củng cố sức bền thành mạch
nhờ tác dụng làm tăng trương lực tĩnh mạch, củng cố sức bền
thành mạch, do đó hạn chế được hiện tượng bị suy tĩnh mạch khi
lớn tuổi. Rutin còn có tác dụng chống viêm và tác dụng chống kết
tập tiểu cầu, nên phòng ngừa thuyên tắc tĩnh mạch do huyết khối.
Uống 2 viên venpoten mỗi ngày, sau 2-4 tuần người bệnh
sẽ cảm thấy bơt đau chân, bớt nặng chân, giảm sưng phù,
bớt tê ngứa và khó chịu ở chân. Venpoten có tác dụng
phòng ngừa bệnh tiến triển xa hơn.
Lưu ý: Khi dùng venpoten người sử dụng nên uống ngày
2 lần mỗi lần 1 viên liên tục trong 5 tháng để có hiệu quả
rõ rệt. Sau đó chỉ cần mỗi ngày 1 viên để duy trì hiệu quả.

Bác sĩ tư vấn: (08) 6295 7487 - 0906 705 500
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