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STRESZCZENIE: Przewlekła choroba żylna (PChŻ) jest zróżnicowaną jednostką chorobową 
– zarówno pod względem zmian morfologicznych, jaki i objawów subiektywnych. Spotykają 
się z nią w codziennej pracy lekarze i pielęgniarki różnych specjalności, a obecny czas epide-
mii COVID-19 przyczynia się do zamieszania i zagubienia pacjenta. Leczenie PChŻ podczas epi-
demii wymaga reorganizacji strategii postępowania i nowego spojrzenia na problem. Autorzy 
w niniejszej pracy podjęli próbę usystematyzowania działań niezbędnych do prawidłowego le-
czenia przewlekłej choroby żylnej w okresie epidemicznym.

SŁOWA KLUCZOWE: COVID-19, owrzodzenie żylne, przewlekła choroba żylna, zakrzepica żylna

ABSTRACT: Chronic venous insufficiency (CVI) is a disease which presents with various mor-
phological features and subjective symptoms. They can be diagnosed by physicians and nur-
ses working in different fields. During an epidemic the patient can be confused and disorien-
ted. CVI treatment during the epidemic requires a reorganization of treatment strategies and 
a new approach towards the disease. In this paper, the authors try to systemize all the treat-
ment options crucial for management of this disease during an epidemic. 
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WSTĘP

W  czasie pandemii COVID-19 z  oczywistych wzglę-
dów uwaga służb medycznych skierowana jest w  stronę 
diagnostyki i  terapii chorych zakażonych wirusem SARS- 
-CoV-2. Nie można jednak zapominać o  innych schorze-
niach, w  przypadku których – w  obliczu zaistniałej sytu-
acji – diagnostyka i  leczenie muszą ulec zmianie. Przewle-
kła choroba żylna (PChŻ) to utrwalone zaburzenie odpły-
wu krwi żylnej z kończyn [6]. Fizjologicznie krew żylna pły-
nie od naczyń włosowatych poprzez obwodowe do central-
nych, a dalej do serca, a także od naczyń żylnych powierz-
chownych poprzez przeszywające do głębokich. Przepływ 
we właściwym kierunku umożliwiają prawidłowo funk-
cjonujące zastawki żylne oraz wydolna pompa mięśniowa. 
Istotne jest też prawidłowe funkcjonowanie mikrokrąże-
nia w obrębie naczyń włosowatych. Zaburzenia w funkcjo-
nowaniu któregokolwiek z tych układów prowadzi do roz-
woju PChŻ. Obraz kliniczny przewlekłej choroby żylnej jest 

bardzo zróżnicowany i obejmuje zmiany pod postacią: te-
leangiektazji, żylaków, obrzęków, zmian troficznych, czyn-
nych i/lub wygojonych owrzodzeń. Podobnie zgłaszane 
przez chorych subiektywne objawy są często nieproporcjo-
nalne do zaawansowania choroby. Znacznej niewydolno-
ści żylnej mogą nie towarzyszyć żadne objawy subiektyw-
ne. Pacjenci z niewielkimi początkowo zmianami lub nawet 
bez widocznych zmian zgłaszają nieraz więcej dolegliwości 
niż chorzy z  rozległymi żylakami lub wygojonymi owrzo-
dzeniami. Aby móc opisywać i porównywać pacjentów cho-
rujących na PChŻ, z uwagi na wielkie zróżnicowanie obja-
wów obiektywnych i subiektywnych, w 1994 roku Amery-
kańskie Forum Żylne zaproponowało wprowadzenie klasy-
fikacji CEAP (ang. clinical, etiology, anatomy, pathophysio-
logy). Pozwoliła ona na opisowe i punktowe przedstawienie 
przewlekłej choroby żylnej. Klasyfikacja CEAP, wielokrotnie 
modyfikowana, pomimo swoich niedoskonałości, nadal po-
zostaje dobrym narzędziem umożliwiającym śledzenie roz-
woju i ocenę efektów leczenia PChŻ [5].
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Powszechnie stosowana jest jedynie klasyfikacja CEAP, 
klasyfikująca najbardziej nasilone zmiany kliniczne w  za-
kresie kończyn dolnych (Tabela 1) [1]. Pozwala ona na pro-
ste opisanie zaawansowania zmian oraz na dobranie wła-
ściwej metody diagnostyczno-terapeutycznej, możliwej do 
zastosowania w okresie epidemii. Ze względu na postępu-
jący charakter choroby (od pajączków/żylaków do owrzo-
dzeń) oraz zwiększone ryzyko powikłań (w tym między in-
nymi zakrzepicy żylnej, infekcji tkanek miękkich) ważne 
jest, by nawet w okresie epidemii i związanej z nią izolacji 
społecznej nie pozostawiać pacjentów bez diagnozy i pod-
stawowych wytycznych terapeutycznych, które są możliwe 
do przeprowadzenia również w tym czasie.

DIAGNOSTYKA

W okresie pandemii badanie lekarskie musiało ulec pew-
nym modyfikacjom. Wywiad lekarski można przeprowa-
dzić obecnie telefonicznie lub z użyciem nośników elektro-
nicznych w formie przygotowanej ankiety. Istotne są infor-
macje o  przebytych schorzeniach, urazach, zabiegach ope-
racyjnych (zwłaszcza kończyn dolnych i  jamy brzusznej) 
oraz o tym, czy w przeszłości pacjent przechodził zakrzepi-
cę żył głębokich, powierzchownych, czy występują u niego 
objawy miażdżycy zarostowej, czy choruje on na cukrzycę. 
Zbierając informacje na temat stosowanych obecnie (bądź 
w  przeszłości) środków farmaceutycznych, warto zwrócić 
uwagę na preparaty hormonalne, zwłaszcza estrogenowo- 
-progesteronowe środki antykoncepcyjne (ważny jest rodzaj 
środków, czas ich stosowania). Nie bez znaczenia są również 
dane na temat występowania objawów PChŻ wśród najbliż-
szej rodziny (rodzeństwo, rodzice), rodzaj wykonywanej pra-
cy (praca stojąca, siedząca, przeważnie w ruchu), rodzaj i in-
tensywność aktywnego wypoczynku ruchowego, nadwa-
ga lub otyłość. Szczególną grupę stanowią pacjentki ciężar-
ne. W trakcie wywiadu należy zwrócić u nich uwagę na wy-
stępowanie objawów niewydolności żylnej przed ciążą oraz 
nasilenie objawów w ciąży (w poszczególnych trymestrach), 
liczbę ciąży i porodów oraz ich przebieg. 

Oczywiście istotny jest charakter i  szybkość pojawia-
nia się dolegliwości. Ostre dolegliwości bólowe, połączo-
ne z  obrzękiem i  zasinieniem kończyny, mogą sugerować 

rozwijającą się zakrzepicę żylną głęboką (ZŻG). W  takim 
przypadku należy przeprowadzić jak najszybszą diagnosty-
kę ultrasonograficzną. Jeżeli nie będzie to możliwe, należy 
natychmiast wdrożyć heparyny drobnocząsteczkowe (HD) 
w dawce leczniczej – przy braku przeciwwskazań w wywia-
dzie (zagrożenie ostrym krwotokiem zwłaszcza z  przewo-
du pokarmowego). Po wdrożeniu HD badanie USG Dop-
pler należy przeprowadzić w możliwie jak najszybszym ter-
minie. Zakrzepica żylna powierzchowna i głęboka obwodo-
wa mogą być leczone w warunkach domowych, jednak ba-
danie USG Doppler stanowi podstawę właściwego zdiagno-
zowania pacjenta.

Stanem wymagającym szybkiej diagnozy i  leczenia, 
a ważnym w różnicowaniu z PChŻ, jest ostre niedokrwie-
nie kończyny dolnej. W wywiadzie na to schorzenie może 
wskazywać: nagły początek, zblednięcie kończyny, nie-
możność wykonywania ruchów, silny ból i  ochłodzenie 
kończyny. Warto poprosić o ocenę tętna w miejscach ty-
powych, co jest prostym badaniem możliwym do wyko-
nania przez rodzinę pacjenta. W przypadku rozpoznania 
ostrego niedokrwienia lub dużego jego podejrzenia cho-
rego należy pilnie skierować na izbę przyjęć oddziału chi-
rurgii naczyniowej.

Badanie lekarskie wstępnie można również przeprowa-
dzić zdalnie, korzystając z  przesłanego pacjentowi formu-
larza lub telefonicznie. Czasami może być konieczne sko-
rzystanie z pomocy rodziny lub opiekuna pacjenta. Należy 
zwrócić uwagę na obecność: przebarwień skóry, siatki po-
szerzonych żył, czynnych owrzodzeń i blizn po wygojonych 
owrzodzeniach lub wcześniejszych zabiegach operacyj-
nych, stwardnienia lub miejscowego ocieplenia skóry oraz 
miejsc, w których grupują się teleangiektazje lub żylaki. Pa-
cjent może załączyć materiał fotograficzny, możliwe jest tak-
że skorzystanie z wideokonferencji. 

Uwagi wymaga również obecność obrzęków na kończy-
nach dolnych (k.d.) i innych częściach ciała. Obrzęk posiada 
złożoną etiopatogenezę i może towarzyszyć różnym schorze-
niom, np.: nadciśnieniu indukowanemu ciążą (ang. pregnan-
cy-induced hypertension – PIH), nerczycy, niewydolności 
tarczycy, obrzękowi limfatycznemu, niewydolności krążenia, 
niewydolności nerek, niewydolności wątroby, niedożywie-
niu itd. Niejednokrotnie w praktyce różnicowanie przyczy-
ny obrzęków kończyn dolnych jest dość trudne i – poza do-
kładnie zebranym wywiadem – wymagane jest przeprowa-
dzenie dodatkowych badań instrumentalnych oraz laborato-
ryjnych. Jeśli nie ma się do czynienia z szybko narastającym 
obrzękiem sugerującym zakrzepicę, diagnostyka będzie mu-
siała być odroczona do czasu ustąpienia epidemii lub moż-
liwości wdrożenia zawansowanej diagnostyki. Zastój żyl-
ny jest bardzo wczesnym objawem. Występuje natychmiast 
po pojawieniu się zwiększonego ciśnienia żylnego. Później 
w przebiegu choroby zastój żylny prowadzi do występowa-
nia okresowego obrzęku w  godzinach wieczornych. Objaw 

Klasa 0 Brak objawów choroby żył podczas oglądania i badania palpacyjnego

Klasa 1. Teleangiektazje, żyły siatkowate, zaczerwienienie skóry okolicy kostek

Klasa 2. Żylaki

Klasa 3. Obrzęki bez zmian skórnych

Klasa 4. Zmiany troficzne (przebarwienia, wyprysk, tłuszczowe stward-
nienie skóry)

Klasa 5. Zmiany troficzne z wygojonym owrzodzeniem goleni

Klasa 6. Zmiany troficzne z czynnym owrzodzeniem goleni

Tabela 1. Klasyfikacja zaawansowania klinicznego przewlekłej niewydol-
ności żylnej (CEAP). Opracowano na podstawie [1].
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ten ma poważne następstwa w postaci zaburzeń czynnościo-
wych i pogorszenia jakości życia. W miarę postępu i nasila-
nia się PChŻ obrzęk występuje stale. Szybko może dojść do 
niewydolności układu żylnego i chłonnego. 

W warunkach domowych można również stosować po-
średnie metody pomiaru zmiany objętości kończyny. Naj-
prostszą metodą, możliwą do zastosowania przez pacjenta 
i  jego otoczenie niemal w  każdych warunkach, wydaje się 
być pomiar obwodu kończyny. Dokonuje się go w najcień-
szym miejscu nad kostką, w połowie długości goleni, poni-
żej kolana na wysokości główki kości strzałkowej oraz w po-
łowie uda. Pomiar powinien być przeprowadzany na obu 
kończynach dolnych i zarchiwizowany. Należy go wykony-
wać za każdym razem w tych samych miejscach w celu udo-
kumentowania skuteczności leczenia bądź progresji zmian. 
Pomiary dokonane po nocnym wypoczynku (ustąpienie 
obrzęków o charakterze hydrostatycznym) oraz pod koniec 
normalnego dnia pracy (nasilenie obrzęków) pozwalają na 
określenia przyrostu zmian.

Dokumentacja fotograficzna jest szczególnie istotna 
w  przypadku ran przewlekłych. Dobrze jest poprosić pa-
cjenta o  podłożenie linijki lub wyrysowanego kwadratu 
o  boku np. 2 cm. Daje to możliwość oceny planimetrycz-
nej zdjęcia w celu ustalenia obszaru rany zajętego różnego 
rodzajami procesami: włóknik, ziarnina, martwica, mace-
racja, wyprysk, obszar naskórkowania itd. Warto poprosić 
również o dokumentację zdejmowanego opatrunku w celu 
oceny ilości i rodzaju wysięku z rany.

Ból można ocenić zdalnie za pomocą skali VAS (ang. Vi-
sual Analogue Scale), prosząc pacjenta o oznaczenie w sta-
łych odstępach czasu nasilenia bólu.

Badanie USG Duplex Doppler stanowi obecnie najlep-
sze narzędzie diagnostyczne patologii układu żylnego koń-
czyny dolnej. Obok możliwości lokalizacji zajętych seg-
mentów żylnych – zarówno w głębokim, powierzchownym 
układzie żylnym, jak i w odniesieniu do żył przeszywają-
cych – możliwe jest różnicowanie pomiędzy świeżą a sta-
rą zakrzepicą, uciskiem zewnętrznym i refluksem. W cza-
sie epidemii COVID-19 znaczenia nabiera właściwa kwa-
lifikacja do wykonania badania bez niepotrzebnego na-
rażania personelu medycznego i pacjenta. Jeśli u chorego 
nie występują ostre objawy sugerujące zakrzepicę, bada-
nie można odroczyć lub w  jego trakcie właściwie się za-
bezpieczyć.

ZABEZPIECZENIA PACJENTA I PERSONELU 
MEDYCZNEGO

Badanie lekarskie lub procedurę medyczną w stanie epi-
demii należy wykonywać we właściwym zabezpieczeniu pa-
cjenta oraz personelu medycznego. Postępowanie musi być 
opisane procedurą zatwierdzoną w danej jednostce medycz-
nej, a działania udokumentowane.

Wstępnie przeprowadza się triaż składający się z ankiety 
i pomiaru temperatury. Ankieta dotyczy pytań o obecność: 
kaszlu, duszności, a także kontaktowania się z osobą, u któ-
rej potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub było 
ono wysoce prawdopodobne. Ankietę najlepiej przeprowa-
dzić zdalnie przy wykorzystaniu nośników elektronicznych 
i zalecić wstępny pomiar temperatury. Bezpośrednio przed 
przyjęciem w  placówce u  pacjenta mierzy się temperaturę 
ciała, a także prosi o dezynfekcję rąk. Pomiaru dokonuje się 
z wykorzystaniem termometru bezdotykowego z osłonięte-
go miejsca ciała (wpływ wychłodzenia na obniżenie tempe-
ratury). Wynik można uznać za ujemny w przypadku uzy-
skania temperatury <38°C, w razie wątpliwości należy po-
wtórzyć pomiar po ogrzaniu pacjenta. Pomiar temperatu-
ry wykonuje się w stroju ochronnym: maska na nos i usta, 
okulary ściśle przylegające do oczodołów (lub przyłbica), 
fartuch i rękawice. Jeżeli triaż wypadnie ujemnie, pacjenta 
przyjmuje się w zwykłym trybie. Osoba uznana za wolną od 
zakażenia może poprosić o jednorazową maseczkę na drogi 
oddechowe, którą należy jej wydać.

Personel zajmujący się pacjentem zobowiązany jest pra-
cować w  zabezpieczeniu maseczką dróg oddechowych. 
Wskazane jest takie zorganizowanie przyjęć pacjentów, aby 
przychodzili do placówki medycznej pojedynczo według 
ustalonego planu, bez konieczności oczekiwania w  pocze-
kalni (brak kontaktu między pacjentami). Jeżeli jednak za-
istnieje konieczność czekania, odległość pomiędzy poszcze-
gólnymi osobami w poczekalni powinna wynosić 2 m, w za-
bezpieczeniu dróg oddechowych maseczkami.

Personel medyczny wykonuje standardową higienicz-
ną dezynfekcję rąk w przypadku każdego wyjścia i wejścia 
do pomieszczenia, każdego podejścia i odejścia od pacjen-
ta. Podobnie przed każdą procedurą zabiegową lub przed 
bezpośrednim kontaktem z  ciałem pacjenta wykonuje się 
dezynfekcję higieniczną i  zakłada rękawiczki, które należy 
ściągnąć po procedurze i ponownie zdezynfekować ręce. 

W  placówkach do tego nieprzystosowanych nie nale-
ży przyjmować pacjentów objawowych lub bezobjawowych 
z  możliwym lub potwierdzonym kontaktem z  zarażonym 
wirusem SARS-CoV-2. W placówce medycznej przystoso-
wanej do takich przyjęć należy wyznaczyć niekrzyżujący się 
z  czystym trakt, gdzie pacjent podejrzany zostanie obsłu-
żony. Szczegóły konstrukcji takiego traktu przedstawiono 
w pracy Krasowskiego i wsp. [2].

W  przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta po-
dejrzanego o zakażenie wirusem COVID-19 należy skiero-
wać go – najlepiej przed wizytą (po wykonaniu zdalnej an-
kiety i  pomiaru temperatury) – do placówek medycznych 
do tego przygotowanych. Pacjent powinien udać się do wy-
znaczonej placówki medycznej osobiście (własnym trans-
portem, nie publicznym) lub może zostać przetransporto-
wany przez specjalistyczne jednostki wskazane przez woje-
wodę [4].
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LECZENIE

W  leczeniu PChŻ stosuje się 4 elementy: modyfikację 
trybu życia, leczenie farmakologiczne, kompresjoterapię 
i  leczenie zabiegowe. Wszystkie składowe terapii są ważne 
i dopiero właściwe ich połączenie przynosi oczekiwane re-
zultaty, choć ich wdrożenie może być rozciągnięte w czasie. 

Modyfikacja stylu życia i leczenie farmakologiczne moż-
liwe jest do zastosowania na każdym etapie zawansowania 
PChŻ. Obecnie zaleca się, aby w  leczeniu farmakologicz-
nym opierać się na lekach o udowodnionym działaniu. 

MODYFIKACJA TRYBU ŻYCIA I ZABIEGI FIZJOTERAPII 
W PChŻ

W każdym momencie życia pacjent może podjąć decy-
zję o  zmianie priorytetów i  poprawie trybu życia. PChŻ 
należy do licznej grupy chorób, w przypadku których od-
powiedni, zdrowy tryb poprawia znacznie jakość życia pa-
cjentów. Zdrowy tryb życia wiąże się z dużą aktywnością 
ruchową przy równoczesnym dbaniu o  jakość odżywia-
nia się. Aktywność ruchowa (kinezyterapia) w PChŻ jest 
nie do przecenienia. Wykonywanie łatwych ćwiczeń wol-
nych w formie naprzemiennych ruchów zginania i prosto-
wania stopy w stawie skokowym lub z użyciem dodatkowe-
go oporu wzmacnia wydolność pompy mięśniowej. Każdą 
aktywność fizyczną należy przeplatać głębokimi oddecha-
mi [3]. Ponadto zaleca się – w przerwach między zajęciami 
dnia codziennego oraz podczas snu – uniesienie kończyn 
dolnych. Pozycja ta zmniejsza ciśnienie hydrostatyczne do 
10–20 mmHg, co pozwala zwiększyć prędkość przepływu 
krwi w żyłach [10].

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE POMPĘ MIĘŚNIOWĄ 
PODCZAS KWARANTANNY

Codzienne wykonywanie ćwiczeń usprawniających 
pompę mięśniową z  jednoczesnym noszeniem pończoch 
uciskowych skutkuje najlepszymi efektami. Tempo wy-
konania wynosi 100/minutę w 2 seriach przez minimum  
30 minut:

1. Pozycja wyjściowa: siedząca z nogami opuszczonymi, 
plecy proste (Ryc. 1A).

 Ruch: zgięcie podeszwowe (Ryc. 1B) i  grzbietowe 
w stawie skokowym (Ryc. 1C). 

 Powtórzenia: 2×15.
2. Pozycja wyjściowa: siedząca z nogami opuszczonymi.   

Ruch: rysowanie kółek na podłodze (krążenia w sta-
wie skokowym).

 Powtórzenia: 2×15 na każdą stronę. 
3. Pozycja wyjściowa: siedząca z nogami opuszczonymi, 

plecy proste (Ryc. 1A).
 Ruch: unoszenie naprzemienne nóg ze zgiętym sta-

wem kolanowym oraz stopą zadartą do sufitu (flex) 
15 cm nad podłogę i  każdorazowo zatrzymanie na  
5 sekund w górze (Ryc. 2).  
Powtórzenia: 2×15 na każdą stronę. 

4. Pozycja wyjściowa: siedząca z nogami opuszczonymi, 
plecy proste (Ryc. 1A).

 Ruch: naprzemienne prostowanie i zginanie stawu ko-
lanowego z krążeniem stopą w powietrzu, raz w jedną, 
raz w drugą stronę.

 Powtórzenia: 2×15 na każdą stronę.
5. Pozycja wyjściowa: siedząca z nogami opuszczonymi, 

plecy proste (Ryc. 3A).

Ryc. 1. A. Pozycja wyjściowa. B. Zgięcie podeszwowe. C. Zgięcie grzbietowe.

A B C
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 Ruch: rolowanie małej piłki (ok. 22 cm) stopami 
w przód i z powrotem  – można wykorzystać plastiko-
wą butelkę, wałek (Ryc. 3B). 

 Powtórzenia: 2×30.
6. Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, kończyny gór-

ne wzdłuż tułowia, kończyny dolne uniesione pod ką-
tem 90° w stawach kolanowych.

 Ruch: rowerek do tyłu.
 Powtórzenia: 2×15.

7. Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, kończyny gór-
ne wzdłuż tułowia, kończyny dolne ugięte, podparte 
na piętach na szerokość bioder.

 Ruch: uniesienie bioder do góry i naprzemienne zgię-
cie podeszwowe i grzbietowe w stawach skokowych.

 Powtórzenia: 2×15.

8. Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem, kończyny dolne wy-
prostowane (Ryc. 4A).

 Ruch: naprzemiennie raz jedna, raz druga kończyna 
dolna, zgięcie w (prawym/lewym) stawie kolanowym 
z jednoczesnym przeniesieniem stopy na stronę bocz-
ną (lewego/prawego) stawu kolanowego z  dotknię-
ciem palców stóp podłogi (Ryc. 4B).

 Powtórzenia: 2×15 na każdą stronę. 
9. Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, kończyny gór-

ne wzdłuż tułowia, kończyny dolne oparte podeszwa-
mi o dużą piłkę przy ścianie (Ryc. 5A).

 Ruch: maszerowanie z piłką po ścianie w stronę sufitu 
i z powrotem (Ryc. 5B).

 Powtórzenia: 2×15.
10. Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, kończyny gór-

ne wzdłuż tułowia, kończyny dolne zgięte pod kątem 
90° w stawach kolanowych i oparte o dużą piłkę przy 
ścianie (Ryc. 5A).

 Ruch: unoszenie bioder. 
 Powtórzenia: 2×15.

11. Pozycja wyjściowa: stojąca przy ścianie w lekkim po-
chyleniu, kończyny dolne na odległość kroku od ścia-
ny, kończyny górne oparte o ścianę na wysokości bar-
ków (Ryc. 6A).

 Ruch: wspięcie na palce (Ryc. 6B).
 Powtórzenia: 2×15.

12. Pozycja wyjściowa: stojąca, kończyny dolne wyprosto-
wane (Ryc. 7A).

 Ruch: pajace z wypadem w bok z równoczesnym uno-
szeniem kończyn górnych, naprzemiennie w  lewo 
i prawo (Ryc. 7B).

 Powtórzenia: 2×15 na każdą stronę.

A B
Ryc. 3. A. Pozycja wyjściowa. B. Pozycja końcowa.

Ryc. 2. Ruch: wyprost, stopa flex.
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  FIZJOTERAPIA PO KWARANTANNIE

U  pacjentów z  PChŻ najbardziej zalecaną aktywnością 
fizyczną są: spacery, nordic walking, pływanie, rekreacyjna 
jazda na rowerze, taniec, joga. Osoby cierpiące na przewle-
kłą chorobę żylną powinny unikać aktywności o  znacznej 
intensywności, zwiększających niekorzystnie ciśnienie śród-
brzusze oraz prowadzących do znacznego obciążenia pom-
py mięśniowej (trening siłowy, kolarstwo górskie, tenis, jaz-
da na nartach, sporty walki) [3].

Po okresie izolacji społecznej wskazane jest korzystanie 
z  zabiegów fizjoterapeutycznych, takich jak: masaż leczni-
czy, manualny drenaż limfatyczny, zabiegi zimnolecznicze, 
elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej, pneumatycznej 
kompresji dynamicznej. 

Ryc. 4. A. Pozycja wyjściowa. B. Pozycja końcowa.

Ryc. 5. A. Pozycja wyjściowa. B. Wprowadzanie piłki do góry.

A

A

B

B

Bardzo skuteczne rezultaty obserwuje się wśród pacjen-
tów z  C3 w  przypadku zastosowania manualnego drena-
żu leczniczego (MDL). Dzięki MDL dochodzi do  zmniej-
szenia obrzęku żylno-limfatycznego, który jest powikła-
niem zaawansowanej niewydolności żylnej. Manualny ma-
saż leczniczy to masaż ręczny przy zastosowaniu odpo-
wiednich sekwencji ruchów terapeuty, połączony z banda-
żowaniem kończyny dolnej, wydłuża znacznie efekt leczni-
czy drenażu [3].

Masaż pneumatyczno-uciskowy (BOA) z  wykorzysta-
niem specjalnych mankietów do kończyn dolnych, czyli 
pneumatyczna kompresja dynamiczna, wpływa na zniesie-
nie zastoju żylnego i przyspiesza proces gojenia owrzodzeń. 
Podczas zabiegu mankiety cyklicznie napełniane są powie-
trzem i  opróżniane od części dystalnych do serca. Wzrost 
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w konsekwencji prowadzi do lepszego wypełnienia serca 
i poprawy jego pracy, poprawia również przepływ w ukła-
dzie tętniczym [9]. Istnieje niewiele przeciwwskazań do 
stosowania wyrobów o  stopniowanym ucisku, należą do 
nich: zmiany skórne pod postacią stanów zapalnych, ran 
i owrzodzeń, miażdżyca zarostowa kończyn dolnych, an-
giopatia cukrzycowa, świeża zakrzepica żył głębokich 
k.d., zniekształcenia uniemożliwiające właściwe zasto-
sowanie wyrobów uciskowych. Do dyspozycji jest szero-
ka gama wyrobów kompresyjnych: podkolanówki, poń-
czochy, rajstopy. Najczęściej obecnie stosowane są wyro-
by w 2. klasie ucisku (30–40 mmHg ucisku w okolicy sta-
wu skokowego). W przypadku dodatkowych wskazań do 
kompresoterapii, takich jak: zespół pozakrzepowy i  po-
urazowy, zakrzep żył głębokich, niewydolność zastawek 

Ryc. 6. A. Pozycja wyjściowa. B. Ruch: wspięcie na palce.

Ryc. 7. A. Pozycja wyjściowa. B. Krok w bok z uniesieniem kończyn górnych.

A

A

B

B

ciśnienia hydrostatycznego ułatwia powrót wody do prze-
strzeni wewnątrznaczyniowej, a co za tym idzie – zmniejsza 
obrzęk kończyny dolnej [2].

KOMPRESJOTERAPIA

GOTOWE WYROBY KOMPRESYJNE

Dobrze dobrane pończochy czy rajstopy wywierają 
mechaniczny ucisk z  zewnątrz na poszerzone powierz-
chowne naczynia żylne, wypychają z  nich krew, zapo-
biegają jej zaleganiu w  obrębie kończyn dolnych, chro-
nią przed stanami zapalnymi, powodują wzrost przepły-
wu w układzie żył głębokich (wzrost napływu żylnego), co 
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żył głębokich, obrzęk limfatyczny i  inne, rzadko stosuje 
się wyroby w 3. lub 4. klasie ucisku. Obecnie dostępne są 
również również gotowe wyroby pod postacią rozpina-
nych getrów – Circaid® – które po odpowiednim dobra-
niu zapinane są na rzepy umożliwiające wywołanie odpo-
wiedniego ucisku zależnego od stopnia dociągnięcia. Go-
towe wyroby kompresyjne muszą być dobrane indywidu-
alnie dla każdego pacjenta. Pomiary mogą zostać pobrane 
przez samego pacjenta lub przez jego rodzinę. Obmiary 
zdejmuje się rano po nocnym wypoczynku, w pozycji sto-
jącej i z użyciem metra krawieckiego. Najlepiej pacjento-
wi przesłać elektronicznie tabelę pomiarów, tak aby wie-
dział na jakiej wysokości i jakie pomiary wykonać. Zależ-
nie od długości wyrobu kompresyjnego obmiar bierze się: 
nad kostką, w najszerszym miejscu goleni, pod kolanem 
(podkolanówka), dodatkowo nad kolanem, w ½ długości 
uda i na wysokości spojenia łonowego (pończochy) oraz 
pasa i  biodra (rajstopy). Dodatkowo mierzy się długość 
goleni w pozycji stojącej (od piety do szpary stawu kola-
nowego) i  długość całej kończyny (od pięty do spojenia 
łonowego). Następnie należy zdalnie skonsultować dobie-
rane wyroby z pacjentem lub opiekunem i zamówić wyro-
by z dostawą do pacjenta.

KOMPRESJOTERAPIA BANDAŻAMI

W  przypadku stosowania opatrunku kompresyjnego 
konieczne jest przeszkolenie wykonującego odnośnie spo-
sobu jego wykonania. Szkolenie dla otoczenia pacjenta 
(rodzina, opiekun) można wykonać w  specjalnie wyzna-
czonym do tego miejscu, z  zachowaniem opisanych po-
wyżej warunków. Niezwykle użyteczne i pomocne są rów-
nież techniki edukacji elektronicznej. Ważne jest utrzyma-
nie stałego kontaktu pomiędzy osobą opiekującą się pa-
cjentem i  wykonującą opatrunek kompresyjny a  nadzo-
rującym personelem medycznym. Tego rodzaju postępo-
wanie wdrożono w  Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. 
z o.o. i Nutrikon Sp. z o.o. 

LECZENIE ZABIEGOWE

Czy leczenie operacyjne PChŻ jest przeciwwskaza-
ne w czasie epidemii? Z pewnością duże zabiegi operacyj-
ne, jak operacja żylaków sposobem Babcoka, nie powin-
ny być zalecane. Kontakt pacjenta ze szpitalem (przejście 
przez izbę przyjęć, przyjęcie do oddziału chirurgii) podno-
si ryzyko zakażenia. Bezwzględnym wskazaniem do zabiegu 

Objawy Oczyszczona frakcja flawono-
idowa (preparat w formie leku 
niedostępny w Polsce)

Ruszczyk (połączenie rusz-
czyka, hesperydyny i kwa-
su askorbowego)

Okserutyna Wyciąg z nasion 
kasztanowca

Dobesylan wapnia

Ból A A B A B

Uczucie ciężkości A A B A

Uczucie obrzęku A A

Dyskomfort A B

Zmęczenie nóg NS B

Skurcze B B B

Parestezje B A B

Pieczenie B NS

Świąd B/C A

Uczucie ucisku NS

Zespół niespokoj-
nych nóg

NS

Zaczerwienienie k.d. B

Zmiany skórne A

Obwód kostki B A NS A

Objętość k.d. lub stóp NS A NS A A

Tabela 2. Poziom dowodów A lub B określający wpływ terapii głównymi typami leków flebotropowych na poszczególne objawy podmiotowe i objawy 
przedmiotowe. Uwzględniono wyłącznie randomizowane badania kontrolowane placebo i metaanalizy. 

Poziom A – oznacza dane z co najmniej dwóch randomizowanych badań kontrolowanych (RCT) opartych na solidnych podstawach naukowych lub przeglądów sys-
tematycznych i metaanaliz, których wyniki są jasno określone i znajdują bezpośrednie przełożenie na docelową populację. Poziom A oznacza, że istnieje bardzo małe 
prawdopodobieństwo, iż dalsze badania naukowe zmienią aktualną ocenę przedmiotu badania.
Poziom B – oznacza dane uzyskane z jednego, poprawnie udokumentowanego RCT lub więcej niż jednego RTC, w których uzyskano mniej spójne wyniki, o ograni-
czonej mocy lub wykazujące inne braki metodologiczne; dane te znajdują bezpośrednie przełożenie na docelową populację; mogą też pochodzić z RCT ekstrapolowa-
nych na docelową populację z innej grupy pacjentów. Poziom B oznacza, że istnieje prawdopodobieństwo, iż dalsze badania naukowe mogą wpłynąć na aktualną oce-
nę przedmiotu badania i mogą doprowadzić do zmiany aktualnej oceny.
Poziom C – oznacza dane pochodzące z badań prowadzonych według niezadowalającego schematu, badań obserwacyjnych lub z małych badań serii przypadków. 
Poziom C oznacza, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, iż dalsze badania naukowe wpłyną na aktualną ocenę przedmiotu badania i mogą doprowadzić 
do zmiany aktualnej oceny.
NS – nieistotne.
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operacyjnego jest rozszerzanie się zakrzepu umiejscowio-
nego w  okolicy ujścia żyły odpiszczelowej do żyły udowej 
w kierunku dogłowowym. Wymaga to co najmniej podwią-
zania żyły odpiszczelowej w okolicy ujścia do żyły udowej 
w celu zabezpieczenia przed oderwaniem się zakrzepu i wy-
stąpieniem zatorowości płucnej [7].

Również wskazaniem do wykonania zabiegu operacyj-
nego jest tzw. siniczy, bolesny obrzęk kończyny (phlegma-
sia coerula dolens). Trombektomia żylna w takim przypad-
ku jest w zasadzie zabiegiem historycznym. Pozwala na cał-
kowite usuniecie zakrzepu, a połączenie jej z wytworzeniem 
przetoki tętniczo-żylnej zapobiega wtórnej zakrzepicy. Prze-
tokę zamyka się po 8–12 tygodniach od pierwszego zabiegu. 
Obecnie zalecaną metodą postepowania w przypadku rozle-
głej zakrzepicy proksymalnego odcinka układu żylnego głę-
bokiego jest tromboliza zakrzepu. 

W każdym przypadku należy indywidualnie rozważyć ko-
rzyści i ryzyko przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Jeżeli 
chodzi o ryzyko, pod uwagę bierze się głównie kontakt z pra-
cownikami opieki medycznej w trakcie zabiegu lub w razie 
powikłań wymagających interwencji medycznej. W  przy-
padku zabiegów wykonywanych w gabinecie chirurgicznym 
obowiązują powyżej opisane zasady przyjęcia.

EVLT (ang. endovenous laser treatment) należy do tech-
nik laserowych. Jest nowoczesną i małoinwazyjną metodą, 
charakteryzującą się około 94% skutecznością. W porówna-
niu do zabiegu w technice chirurgicznej zaletami są: krót-
szy czas trwania zabiegu (do około 60 minut), brak potrze-
by wykonywania cięć chirurgicznych, rzadsze pojawianie się 
ewentualnych powikłań, możliwość natychmiastowego cho-
dzenia po zabiegu oraz powrotu do pełnej sprawności w cią-
gu doby. Zabieg laserowego leczenia żylaków poprzedzony 
jest badaniem ultrasonograficznym zmienionych choro-
bowo naczyń. Po ustaleniu miejsca wprowadzenia narzę-
dzi wykonywane jest (w znieczuleniu miejscowym) nakłu-
cie skóry. Po tej czynności, zazwyczaj w obrębie żyły odpisz-
czelowej, wprowadza się prowadnik, po nim cewnik, a na-
stępnie włókno będące emiterem wiązki laserowej, zwykle 
do wysokości pachwiny. Ponownie lekarz przeprowadzający 
zabieg wykonuje USG, oceniając lokalizację narzędzi w ob-
rębie żył. Okolica poddawana działaniu lasera jest znieczu-
lana miejscowo z kilku nakłuć. Po wykonaniu wyżej opisa-
nych czynności możliwe jest przejście do zasadniczego ele-
mentu terapii EVLT. Emitowana energia z  włókna lasero-
wego powoduje niszczenie ściany nieprawidłowego naczy-
nia, na skutek czego dochodzi do zamykania się jego światła. 
Włókno jest powoli wycofywane i proces w końcu obejmu-
je całą długość zmienionej żylakowato żyły. Po zakończeniu 
procedury w  miejscu wprowadzania narzędzi laserowych 
zakłada się niewielki opatrunek plastrowy. Na kończynę 
poddaną EVLT zakłada się pończochę kompresyjną, co sta-
nowi uzupełnienie procedury i jednocześnie metodę profi-
laktyki przeciwzakrzepowej. Wykonujący zabieg specjalista 

sprawdza jego poprawność aparatem USG. Zabieg zalicza 
się do procedur ambulatoryjnych – natychmiast po zakoń-
czeniu zabiegu osoba leczona może wrócić do domu. EVLT 
w czasie epidemii wykonuje się, jeżeli nie jest możliwe od-
roczenie zabiegu. Do takich sytuacji można zaliczyć: obec-
ność aktywnego owrzodzenia żylnego lub ryzyka jego szyb-
kiego nawrotu, znaczne ryzyko krwawienia ze zmian żyla-
kowatych, ryzyko rozwoju balotującego zakrzepu w ujściu 
żyły odpiszczelowej lub któregoś z naczyń przeszywających.

Obecnie przeważa pogląd, że leczenie obliteracyjne jest 
komplementarne z  postępowaniem chirurgicznym. Tak jak 
każda technika lecznicza skleroterapia skutkuje najlepszymi 
efektami wówczas, gdy stosuje ją doświadczony, wszechstron-
nie wykształcony lekarz, zajmujący się problematyką chorób 
żył. Podobnie jak w przypadku wskazań do EVLT, należy in-
dywidualnie rozważyć wskazania i przeciwwskazania.

LECZENIE FARMAKOLOGICZNE

Leczenie farmakologiczne stosuje się w  celu redukcji 
obrzęku i objawów subiektywnych przewlekłej choroby żyl-
nej. Możliwe jest ono do zastosowania na każdym etapie roz-
woju PChŻ (od C0 do C6). Obecnie uważa się, że leczenie 
farmakologiczne powinno opierać się na sprawdzonych w ba-
daniach klinicznych lekach. Duże zamieszanie w ocenie sku-
teczności farmakoterapii powodują różnego rodzaju suple-
menty diety. Niestety w  większości przypadków ich możli-
wa skuteczność jest oparta na wątłych przesłankach. Nie mają 
one udowodnionego działania leczniczego, a możliwe skut-
ki niepożądane są nieznane. Siłę zaleceń klinicznych dla po-
szczególnych objawów i stosowanych w leczeniu farmakolo-
gicznym preparatów przedstawiono w Tabeli 2. Skuteczność 
większości stosowanych preparatów jest oceniana subiek-
tywnie. Przyczynia się to do konieczności oceny ich w ran-
domizowanych podwójnie zaślepianych badaniach. Uzyska-
ne wyniki stają się podstawą wiedzy medycznej, dając pa-
cjentowi i  lekarzowi twarde podstawy prowadzonej terapii 
[8]. Istotne jest przy tym uświadomienie chorym, że sku-
teczne leczenie PChŻ jest wielotorowe – szczególnego zna-
czenia nabiera przestrzeganie przez pacjenta otrzymanych 
zaleceń. Niestety współpraca z  pacjentami pod względem 
stosowania kompresjoterapii i  zmiany trybu życia stano-
wi istotny problem. Dlatego też w  niektórych sytuacjach 
(np. w obszarach o podwyższonej temperaturze, ogranicze-
nia poruszania się lub trudności w  doborze i  zakupie wy-
robów kompresyjnych, ograniczenia dostępności metod za-
biegowych w  trakcie kwarantanny epidemiologicznej itd.) 
opcja farmakologiczna może być jedyną opcją terapeutycz-
ną. Wiedza na temat działania poszczególnych preparatów 
zwiększa możliwe opcje terapeutyczne i  podnosi zaufanie 
do prowadzonego leczenia (Tabela 2) [8].

Niestety wśród dostępnych na polskim rynku leków fle-
botropowych nie ma preparatów zawierających oczyszczoną 
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frakcję flawonoidową, a dostępne suplementy diety nie po-
siadają udokumentowanej skuteczności. Dlatego najlepszą 
opcją terapeutyczną pozostają leki zwierające połączenie 
ruszczyka, hesperydyny i kwasu askorbowego.

Warto również wspomnieć o roli leczenia farmakologicz-
nego w leczeniu owrzodzeń żylnych (z pominięciem lecze-
nia bólu i  antybiotykoterapii). Szczególnie korzystny efekt 
zaobserwowano w przypadku stosowania soludeksydu w le-
czeniu aktywnych owrzodzeń żylnych, w skojarzeniu z kom-
presjoterapią i technikami leczenia miejscowego zgodnymi 
ze strategią TIME [8].

POSTĘPOWANIE MIEJSCOWE Z RANĄ

Niezależnie od utrudnionego w czasie epidemii dostępu 
do specjalistów nadal w  opiece miejscowej nad raną obo-
wiązuje zasada TIME.

Jeżeli niemożliwe staje się wykonie procedury zmiany 
opatrunku przez kwalifikowany personel, należy przekazać 
posiadaną wiedzę i umiejętności pacjentowi oraz jego opie-
kunowi. Szkolenie może być przeprowadzone przez dedy-
kowany personel w zabezpieczeniu opisanym powyżej. Nie-
zwykle użyteczne są techniki edukacji elektronicznej, gdzie 
w sposób jasny i przystępny można przedstawić etapy opie-
ki nad raną przewlekłą. Dalsze monitorowanie i dokumen-
towanie stanu rany oraz dobór stosowanego leczenia wyma-
gają stałego kontaktu pomiędzy pacjentem/jego opiekunem 
a prowadzącym leczenie personelem z wykorzystaniem tele-
fonu i innych nośników komunikacji elektronicznej. Więk-
szość preparatów refundowanych można wypisywać na re-
cepty elektroniczne. Materiały nierefundowane – takie jak: 
podkłady, bandaże, preparaty aseptyczne, kosmetyki do pie-
lęgnacji zdrowej skóry – można zakupić w aptekach i skle-
pach internetowych. 

POSTĘPOWANIE DODATKOWE

Nie należy zapominać o  ocenie odżywienia pacjen-
ta, a w przypadku podejrzenia lub rozpoznania niedożywie-
nia konieczne jest objęcie go opieką żywieniową. Ośrodki 

prowadzące leczenie żywieniowe w warunkach domowych pa-
cjenta świadczą usługi niezależnie od epidemii, w sposób bez-
pieczny zarówno dla pacjenta, jak i personelu. W wojewódz-
kich oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia można uzy-
skać kontakt do ośrodków w poszczególnych województwach.

Leczenie bólu należy prowadzić z wykorzystaniem skali 
wizualnej oceny bólu (VAS). Po przesłaniu pacjentowi zdję-
cia skali można poprosić o ocenę jego nasilenia i zlecić le-
czenie bólu zdalnie z  wykorzystaniem e-recept, zgodnie 
z zasadami drabiny analgetycznej.

Antybiotykoterapię stosuje się zgodnie z ustalonymi za-
sadami w oparciu o posiewy, które należy pobierać w zabez-
pieczeniu opisanym powyżej.

Wsparcie psychologiczne dla pacjenta można uzyskać 
zdalnie, z  wykorzystaniem nośników informacji elektro-
nicznej lub porady telefonicznej.

KONFLIKT INTERESÓW: nie zgłoszono.
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Skrócona informacja o leku:
Nazwa produktu leczniczego: Cyclo 3 Fort. Skład jakościowy i ilościowy: Każda kapsułka zawiera: 150 mg suchego wyciągu z Ruscus aculeatus L., Rhizoma (kłacze 
ruszczyka kolczastego) (5-7,5:1), ekstrahent: etanol 85% (V/V), Hesperydyny metylochalkon - 150 mg, Kwas askorbowy - 100 mg oraz substancje pomocnicze. 
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: żółcień pomarańczowa FCF (E 110) - 0,246 mg. Postać farmaceutyczna: Kapsułka twarda. Kapsułka z nieprzezroczystym 
żółtym denkiem i pomarańczowym wieczkiem. Wskazania do stosowania: Cyclo 3 Fort jest wskazany do stosowania u dorosłych. Leczenie objawów związanych 
z niewydolnością naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból). Pomocniczo w dolegliwościach związanych z żylakami odbytu. Dawkowanie 
i sposób podawania: W leczeniu objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych (uczucie ciężkosci w kończynach dolnych, ból) produkt Cyclo 3 Fort stosuje 
się w dawce 2 do 3 kapsułek na dobę. Można przyjmować 1 kapsułkę rano i 1 kapsułkę wieczorem lub 2 kapsułki rano i 1 wieczorem. Pomocniczo w leczeniu 
objawów związanych z żylakami odbytu, Cyclo 3 Fort stosuje się w dawce 4 do 5 kapsułek na dobę. Można przyjmować 2 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem 
lub 3 kapsułki rano i 2 wieczorem. W hemoroidach produkt przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania (nie dłużej niż tydzień). Podanie doustne. Kapsułki 
należy popić szklanką wody. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL. 
Zaburzenia w gospodarce żelazowej (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) ze względu na zawartość kwasu askorbowego w składzie 
produktu leczniczego. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: w przypadku wystąpienia biegunki należy przerwać leczenie. Jeśli 
pojawi się stan zapalny skóry lub zgrubienia podskórne czy owrzodzenia skóry należy skontaktować się z lekarzem. Jesli wystąpi nagły obrzęk jednej lub obu 
kończyn dolnych, niewydolność serca lub nerek należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli wystąpi atak hemoroidów leczenie powinno byc krótkotrwałe. Podawanie 
produktu nie jest substytutem odpowiedniego leczenia innych schorzeń proktologicznych. W przypadku gdy objawy nie ustąpia szybko, należy przeprowadzić 
badanie proktologiczne i ponownie zweryfikować sposób leczenia. Interferencje z badaniami diagnostycznymi: Kwas askorbowy ze względu na właściwości redukujące 
może wpływać na wyniki badań diagnostycznych, takich jak oznaczanie zawartości glukozy, bilirubiny, aktywności aminotransferazy, mleczanów i innych. Produkt leczniczy 
Cyclo 3 Fort zawiera barwnik azowy, żółcień pomarańczową FCF (E 110) i może powodować reakcje alergiczne. Działania niepożądane: Następujące działania niepożądane 
zostały zaobserwowane w badaniach klinicznych. Działania niepożądane zostały sklasyfikowane w zależnosci od częstości ich występowania, zgodnie z następująca 
konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100; <1/10), niezbyt często (≥1/1000; <1/100), rzadko (≥1/10000; <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000). 
Najczęściej zgłaszane działania niepożądane to biegunka i bóle brzucha. Zaburzenia psychiczne: niezbyt często: bezsenność; rzadko:  nerwowość. Zaburzenia ucha i błędnika: 
rzadko: zawroty głowy. Zaburzenia naczyniowe: rzadko: uczucie zimna w kończynach, ból naczyń żylnych. Zaburzenia żołądka i jelit: często: biegunka, niekiedy ciężka 
(połączona z ryzykiem utraty masy ciała i płynów/elektrolitów, jeśli leczenie jest kontynuowane), szybko ustepująca po zaprzestaniu leczenia (patrz punkt 4.4); bóle 
brzucha; niezbyt często: niestrawność, mdłości; rzadko: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, aftowe zapalenie jamy ustnej. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: 
rzadko: wzrost aminotransferazy alaninowej. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: niezbyt często: rumień, świąd. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki 
łącznej: niezbyt często: skurcze mięśni, bóle kończyn. Działania niepożądane raportowane ze zgłoszeń spontanicznych (o częstotliwości występowania nieznanej): 
zaburzenia żołądka i jelit: odwracalne mikroskopowe, głównie limfocytarne, zapalenie okrężnicy w niektórych przypadkach (lub u niektórych pacjentów); ból żołądka. 
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Wysypka plamkowo-grudkowa i pokrzywka. Właściwości farmakologiczne:  Właściwości farmakodynamiczne: produkt wykazuje 
działanie ochraniające naczynia krwionośne oraz poprawiające napięcie ściany naczyń żylnych. Wyciąg z Ruscus aculeatus posiada właściwości ochraniające 
naczynia krwionośne i wpływające na napięcie ściany naczyń żylnych. In vitro, produkt wykazuje zależny od dawki efekt obkurczający naczynia żylne, nasilający się 
pod wpływem ciepła i szczególnie wyraźny w przypadku naczyń żylakowatych. In vivo, u zwierząt działanie wyciągu  z Ruscus aculeatus obkurczające naczynia żylne 
jest potwierdzone poprzez wzrost przepływu żylnego i ciśnienia powracającej krwi żylnej. Poprawa napięcia ściany naczyń żylnych jest wynikiem α adrenergicznego 
mechanizmu działania, wynikającego z bezpośredniego pobudzenia receptorów postsynaptycznych α1 i α2 (wyciąg z Ruscus aculeatus działa jako agonista tych 
receptorów) oraz z ich pośredniego pobudzenia poprzez przesunięcie noradrenaliny zmagazynowanej w zakończeniach nerwowych. Hesperydyna zmniejsza 
przepuszczalność naczyń włosowatych i przeciwdziała powstawaniu obrzęków. Jej działanie jest wzmocnione przez kwas askorbowy, który zwieksza oporność naczyń 
włosowatych. Cyclo 3 Fort oddziaływuje więc na ścianę naczyń żylnych dwukierunkowo: tonizująco i troficznie. 
Podmiot odpowiedzialny: Pierre Fabre Medicament; 45 Place Abel Gance; 92100 Boulogne Billancourt, Francja. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 
8843 wydane przez Ministra Zdrowia. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu ChPL: 30.03.2017 r. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany 
bez przepisu lekarza – OTC. 
Dostępne opakowanie: 30 lub 60 kapsułek
Szczegółowe informacje dostępne na życzenie: Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.; 
ul. Belwederska 20/22; 00-762 Warszawa; tel.: 22 559 63 00.
Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z pełną trescią Charakterystyki Produktu Leczniczego. 
Materiał skierowany do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzacych obrót produktami leczniczymi.
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