
VinierA
DAMAR ONARIM I



VinierA Venöz yetmezlik durumlarında, venöz 
kan normal antegrad akım yolundan 
kaçar ve damarları aşağı doğru tıkalı 
haliyle tıkanmış bir bacağın içine geri 
akıtır. Venöz yetmezlik sendromlarına 
en sık olarak düşük basınçlı yüzeysel 
venöz sistemdeki kapak yetersizliği 
neden olur, ancak aynı zamanda 
yüksek basınçlı derin sistemdeki 
(veya her ikisi de nadiren) kapak 
yetersizliği nedeniyle de olabilir.

Avantajları
VinierA X, VI için ilk gerçek tedavi 

seçeneğidir.
* VinierA X sorunlu damarı 
koruyarak düzeltir.
* Şimdiye kadar derin venöz 
yetmezlik için tek çözüm bu.
* Hızlı, güvenli ve etkili.
* Poliklinik şartlarında yapılabilir.
*> Hasta günlük rutinlerine 
dönebilir.
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Derin veya yüzeyel sistemdeki tedavi 
edilmemiş venöz yetmezlik ilerleyici bir 
sendroma neden olur (kronik venöz 
yetmezlik [CVI]). Tarihsel olarak, CVI, ç o r u  
olguya neden olan koşullara bağlı olarak, 
postflebit sendromu ve post-trombotik 
sendrom olarak bilinirdi.

Kötü kozmesise ek olarak, CVI alt 
ekstremitelerde kronik hayatı tehdit eden 
enfeksiyonlara yol açabilir. Ağrı, özellikle 
ambulasyondan sonra, hastalığın ayırt edici 
özelliğidir. CVI, lipodermatoskleroz olarak 
adlandırılan karakteristik değişikliklere neden 
olur ve alt ekstremitelerin derisine sonuçlanır 
ve bu da cilt ülseri oluşumuna yol açar.

VinierA

VinierA X, işlevsiz ven kapağı için dahili bir 
kompresyon tedavisidir. Prosedür ayrıca 
perkutan valvüloplasti olarak da adlandırılır. 
VinierA X'teki amaç, hedeflenen ven valfinin 
etrafına ekso-iskelet olarak özel olarak 
tasarlanmış emilemeyen biyopolimer 
sunmaktır.

VinierA X, veni birkaç yöntemle iptal etmek 
yerine VI için ilk gerçek tedavi seçeneğidir. 
VinierA X’teki amaç, problemli damarı 
düzeltmek, semptomlardan kurtulmak ve 
Vl'in gelecekteki gelişimini engellemektir.

Valflerin İşlevini Onarın ve Geri 
Yükleyin
VinierA X, genişlemiş damar için dış iskelet 
işlevi görür ve damarın orijinal çapını eski 
haline getirmesine yardımcı olur. Dış iskelet 
yardımı ile damar valfleri arasındaki mesafe 
yaklaşır ve valfler tekrar çalışmaya başlar.

Nasıl Çalışır?
VinierA X, damar kapakçığı için dış iskelet 
işlevi görür. Prosedür hızlı, güvenli ve 
kolaydır. Poliklinik şartlarında dakikalar 
içerisinde yapılabilir. Prosedür adımları 
aşağıdaki şekildedir:

Doppler-Ultrasound (DUS) ile tedavi 
edilecek problemli ven kapaklarının 
haritalanması ve saptanması.
Hedef kapaktan birkaç cm önce damar ile 

kas fasyası arasına 6F introduser kılıf 
yerleştirilmesi.
Özel örgülü 6F uygulama kateterinin 

introduser kılıf içinden ven ve oküler fasya 
arasındaki tedavi bölgesine gönderilmesi.
Ven kapak çevresinde gerekli miktarda 

biyopolimer enjeksiyonu.
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