Ambulant behandling
af åreknuder
Endovenøs
lasermedicin
Nordfrisia

Ǿnsker du at rejse hertil med tog, så kan
du tage det „blå“ NEG-tog RB 66 Arriva Esbjerg-Tønder til Uphusum-Niebüll. Klinikken
ligger kun 300 m fra vor lille lokale banegård.
For patienter, der kommer langtvejs fra kann
til tilbyde udlejning af 2 skønne ferielejligheder lige ved siden af klinikken til fordelagtige
priser.
Der er gratis p-pladser foran klinikken.
Vi behandler både private patienter og
egenbetalere.
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Dr. med. Dieter Weber
kirurgi, vaskulær kirurgi, flebologi
Tysk Åreknuder Ambulatorium

I vor nyindrettede klinik i Uphusum tilbyder vi
flere former for moderne og nye behandlingsmetoder af åreknuder.
Jeg har mere and 30 års erfaring indenfor kirurgi med speciale i åreknuder.
Jeg ligger stor vægt på at du som ambulant
klient får en førsteklasses behandling, føler
dig tryg og går glad og tilfreds du af min dør.
Det gør jeg ved at være den, der følger dig
hele vejen i et forløb her på klinikken.
Åreknuder er ikke et kosmetisk problem, men
en relevant sygdom med risiko for flebitis,
trombose, åbne ben og blødning.

Åreknuder-sygdommen er stadig ikke helbredelig i dag. Vi bruger dog moderne ambulante
behandlingsmetoder, der gør det muligt at du
blive symptomfri, undgår risici og giver dine
ben et æstetisk udseende igen.

Jeg udfører operationerne i lokalbedøvelse
med helt og nye lokaler
Alt foregår naturligvis under fuldstændig kontrol.

Jeg udfører den nødvendige venediagnose:

• Endovenøs laserbehandling af åreknuder
• Mini- og mikro-Phlebektomi af sidegrene
• Hybrid-operationer af recidiv-åreknuder

• Farvekodet duplex sonografi
• Digital fotoplethysmografi
• Måling af arterielt ankeltryk

Efter operationen vil du være i stand til at gå.

Du går bedre
med sunde ben …

