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Patientinformation och samtycke - ådernätsbehandling  
 

 

Mikroinjektionsbehandling av ådernät på benen 

Ådernät på benen är trådliknande vener på ytan av huden, antingen enskilt eller i kluster 
med blå eller lila missfärgning. Ådernät uppträder ofta tillsammans med åderbråck och kan 
uppstå efter en operation för åderbråck men kan också utvecklas självständigt. 

 

Behandling 

Ådernät på benen behandlas bäst med mikroinjektioner. Det sker med en liten nål som förs 
in i de tunna venerna varefter en vätska, aetoxyschlerol, sprutas in i venen. Vätskan irriterar 
kärlväggen och får den att skrumpna, därefter absorberas blodkärlet av kroppen. Processen 
tar oftast mellan två och tolv månader beroende på blodkärlets storlek. Innan en patient 
behandlas rekommenderas en undersökning göras av en kärlkirurg för att bedöma om 
patienten är lämplig för behandling. 

 

Komplikationer 
 
Ibland kan det bildas svullnad omkring området för injektionen. I sällsynta fall kan det bli ett 
sår men som oftast inte kräver behandling. I sällsynta fall kan en veninflammation uppstå, 
den kan behandlas med ett tryckförband. Blodproppar i en djup ven uppstår väldigt sällan. 
Allergiska reaktioner mot aetoxyschlerol kan uppstå. Patienten bör söka läkarvård eller 
kontakta kliniken om hen är osäker på om biverkningar uppstått. 
 

Efter behandlingen 

 
Efter behandlingen appliceras små plåster som kan tas bort efter några timmar. Man kan 
röra sig helt som vanlig efter behandlingen. Så länge ådernäten fortfarande är synliga 
rekommenderas det inte att ligga och sola i direkt solljus. Man kan dock vara ute i solen med 
bara ben för övrigt, bara man använder solskyddsfaktor.  
 

 

Resultat 

 
De första 2-3 veckorna efter behandlingen kan ådernäten se värre ut på grund av den 
inflammation som uppstår när kroppen gör sig av med dem. Bruna missfärgningar kan bildas 
där ådernätet fanns. Dessa försvinner ofta helt, men det kan ta upp till tolv månader eller 
mer. I allmänhet måste patienten räkna med två till tre behandlingar, eventuellt fler om 
ådernäten är mer omfattande. Det kan också uppstå nya ådernät på andra områden på 
benen. Olika patienter svarar olika på behandlingen. Vi kan därför inte garantera ett visst 
resultat, men vi gör vårt bästa för att göra våra patienter nöjda. 
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Vem kan inte behandlas för ådernät? 

Patienter som: 

• har förhöjd risk att bilda blodproppar 

• lider av allvarlig åderförkalkning 

• Har svår astma 

• Stark tendens till allergier 

• behandlas med antabus 

• är gravida eller ammar 

 

Pris 

En behandling kostar 3750 SEK. 

 

Samtycke 
 

Jag har läst ovanstående, är muntligt informerad och ger mitt samtycke till behandlingen. 

 

Datum: __________ 

 

Namn: _________________________________________ 

  

Signatur:______________________________________ 

 

Med vänliga hälsningar 

Åderbråcksklinikerna 

E-mail: info@aderbracksklinikerna.se 

Tel: 020 1401990 
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