
ULTRAZVOK VEN IN ARTERIJ 
OKONČIN (NOG ALI ROK)
Za vse, ki želite z enostavno in varno preiskavo preveriti, 
kako zdravo je vaše ožilje nog ali rok.

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED Uživajmo življenje zdravi!
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Navedene storitve izvajamo v Diagnostičnem centru Bled le 
samoplačniško, in sicer v naših enotah na Bledu in v Ljubljani.
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Ultrazvok ven nog
Z ultrazvokom ven nog odkrivamo kronično popuščanje povrhnjih ven 
oz. krčne žile, ugotavljamo mesta nastajanja popuščanja, pacientom 
svetujemo, kako ukrepati, in predstavimo način zdravljenja oz. ocenimo, 
ali je zdravljenje že potrebno.

Kdaj se odločimo za ultrazvočno preiskavo ven nog?
 ∙ ob sumu na globoko vensko trombozo       

(zaporo globokega sistema s strdkom)
 ∙ ob flebitisu (vnetju povrhnjih ven)
 ∙ ob bolečinah, krčih v nogah 
 ∙ ob otekanju nog (flebedem)

 ∙ ob krčnih žilah
 ∙ kot kontrolni pregled med in po antikoagulacijskem 

zdravljenju zaradi globoke venske tromboze ali 
flebitisa

Ultrazvok arterij nog
Z ultrazvokom arterij nog odkrivamo zgodnje aterosklerotske spremembe v arterijah.

Kdaj se odločimo za ultrazvočno preiskavo arterij nog?
 ∙ ob bolečini v nogi, pa zanjo ne poznamo vzroka
 ∙ ob težavah pri hoji (težko prehodimo krajše razdalje)
 ∙ ob bolečini, ki se pojavi v nogi tudi v mirovanju
 ∙ za spremljanje uspešnosti rezultatov operativnih 

posegov na ožilju

 ∙ za ocenitev stanja morebitnih ateroskleroznih 
sprememb pri pacientih z dejavniki tveganja za 
aterosklerozo

Preventivno preiskavo svetujemo po 40. letu. Še posebej sladkornim bolnikom, kadilcem, ljudem z 
visokim krvnim tlakom, povišanim holesterolom in z dedno predispozicijo.

Ultrazvok ven rok
Ultrazvok ven rok svetujemo pacientom ob motnjah venskega pretoka na rokah in ob sumu na 
trombozo ven.

Ultrazvok arterij rok
Ultrazvok arterij rok svetujemo pacientom ob slabi prekrvljenosti roke, ko so te mrzle, kadar so bile 
pacientom izmerjene različne vrednosti krvnega tlaka na desni in levi roki, prav tako ob sumu na 
Raynaudov fenomen.

ULTRAZVOK VEN IN ARTERIJ OKONČIN (NOG ALI ROK)

Imate krčne žile, vas bolijo noge, težko hodite ali pa vam zatekajo 
noge? Imate visok krvni tlak? Vas stalno zebe v roke? Ali pa bi radi 
zgolj preventivno preverili, kako zdravo je vaše ožilje nog ali rok? 
To omogoča ultrazvočna preiskava ven in arterij okončin, ki je za 
pacienta popolnoma varna, neboleča in hitra.


