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Ak patríte k ženám, ktoré s rozšírenými 
cievkami na tvári majú svoje skúsenosti, 
iste ste si neraz kládli otázku, či je vôbec 
možné, aby ste sa ich raz a navždy zbavi-
li. Nie je to príjemné, ak vám na tvári 
vystupujú červené fľaky, cítite návaly 
tepla, jemné svrbenie či napätie. Vidi-
teľné, rozšírené drobné červené kapiláry 
sú znakom, že je vaša pleť suchá  
a citlivá a musíte byť opatrná najmä  
v zime, keď vám časté striedanie tepla 
a chladu nerobí dobre. Navyše, ak by 
ste si nedávali pozor, oblasti s cievkami 
by sa mohli zväčšovať, prípadne by sa 
mohli rozvinúť do chronicky zápalového 
ochorenia kože – rosacey. 

PREČO VZNIKAJÚ?

„Rozšírené cievky na tvári (teleangiek-
tázie) vznikajú väčšinou u geneticky 
predisponovaných ľudí, ale objavujú sa 
aj pôsobením UV žiarenia, saunovania, 
častej konzumácie alkoholu a pikant-
ných jedál či fajčenia,“ vysvetľuje der-
matologička MUDr. Andrea Tvrdoňová 
z ambulancie Skinpoint. „Cievky nie sú 
schopné sa naspäť stiahnuť, preto zostáv-
ajú trvalo rozšírené. Na dolných končat-
inách vznikajú hrubšie modré cievky, 

ktoré sú dôsledkom buď práce v stoji, 
alebo naopak sedavého zamestnania, 
obezity či nosenia nevhodnej obuvi.“

RIEŠENIA,
KTORÉ FUNGUJÚ
Hlavnou metódou odstraňovania cievok 
je laserová medicína. Na rozšírené 
cievky na tvári sa v súčasnosti najlepšie 
osvedčilo vysoko účinné IPL so za-
budovaným chladením, na nohách sa 
využíva Nd:YAG alebo farbivový laser v 
kombinácii so sklerotizáciou. „S takými 
strojmi môžu pracovať naozaj iba lekári, 
nie stredný zdravotnícky personál,“ 
upozorňuje MUDr. Regina Paulínyová, 
z ambulancie Skinpoint. „Aj lekár musí 
byť na daný prístroj zaškolený a pracov-
isko musí spĺňať podmienky laserového 
pracoviska. V tomto prípade je to ešte 
dôležitejšie, ako pri iných ošetreniach.“

PRE KRÁSU TREBA 
TRPIEŤ
Pri ošetrovaní pleti z rozšírenými 
kapilárami alebo „metličiek“ na nohách 
platí toto známe úslovie doslova. Zákrok 
je síce bolestivý, ale účinný, a už po jed-
nom ošetrení môžete mať až o šesťdesiat 
percent cievok menej. Všetko závisí od 
rozsahu a miesta ošetrovanej oblasti, 
preto je konzultácia s lekárom ohľadne 
postupu dôležitá.

AKO TO FUNGUJE?

Počas ošetrenia cievok s IPL dochádza k 
cielenému rozkladu krvného farbiva  
a k zničeniu cievnej steny, takže sa 

cievky v priebehu dvoch až troch 
týždňov stratia. Po ošetrení sa neod-
porúča pobyt na slnku a treba používať 
ochranné UV krémy. Ak je to nutné, 
zákrok sa opakuje o niekoľko týždňov. 
Nd:YAG laser rovnako ako IPL účinne 
„spaľuje“ červené i modré cievky. 
Zákrok si však vyžaduje neopálenú 
kožu. V prípade hrubších, bohato 
rozvetvených cievok na nohách je aj 
možnosť ich sklerotizácie. Priamo do 
cievky sa vstrekne sklerotizačná látka, 
ktorá vyvolá umelú zápalovú reakciu 
a cievka zanikne. Po zákroku je nutné 
nosiť štyri týždne sťahujúce pančuchy.

CIEVKY. ČERVENÉ, AKO VLÁSOK TENUČKÉ, VYTVÁRAJÚ 
VIDITEĽNÚ SPLEŤ NAJČASTEJŠIE NA NOSE A LÍCACH. 
AKO MODRAVÉ, AŽ FIALOVÉ ČIARKY POSPÁJANÉ DO 
METLIČIEK „ZDOBIA“ KOŽU NA NOHÁCH. ČI UŽ NA 
TVÁRI ALEBO NA NOHÁCH, MODERNÁ MEDICÍNA SI 
VIE S NIMI VEĽMI DOBRE PORADIŤ.

TERAPIE NA CIEVKY

Viac info na www.skinpoint.sk 
skinpoint@skinpoint.sk 
tel. č. +421 918 308 283


