Botox

til øget svedtendens i armhuler

Botox
(Botulinumtoksin A)
til øget svedtendens
i armhuler
Botox injektion er en hyppig og
udbredt behandling mod massiv
svedproduktion, særligt i armhulerne og har været anvendt
af hudlæger igennem mange år.
Ved tendens til lugtgener og
generende sveddannelse er
Botox en nem og ukompliceret
behandling, der giver megen
livsglæde for folk der lider
af øget svedtendens.

Effekt
Der ses individuelle variationer i
forhold til effekt af behandlingen,
men typisk opnås effekt efter 1-14
dage og den holder gennemsnitligt i 6 til 7 måneder. Ved gentaget
vedligeholdelsesbehandling når
effekten aftager, kan holdbarheden
dog ofte forlænges. Følesansen i
det behandlede område vil være
ganske uændret.

Virkning
Botox virker ved at forhindre
frigivelse af signalstoffer mellem
nerve og svedkirtler, hvilket hæmmer svedsekretionen. Dette sker,
da Botox lammer musklerne omkring svedkirtlerne, frigivelsen
af sved blokeres.

Hvem kan behandles?
Behandling med Botox er en af
verdens mest populære kosmetiske
behandlinger, og næsten alle kan
behandles. Der er dog enkelte
undtagelser, hvor behandling ikke
kan udføres.

Du kan ikke blive behandlet med Botox hvis:
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·

Du er under 18 år
Du gravid eller ammende
Du må ikke have allergi overfor albumin og laktose
Du har sår eller bylder i området. Huden skal være
intakt på injektionsstedet.
Du lider af muskelsygdomme som myastenia gravis,
Eaton lambert syndrom el.lign.
Du lider af sygdomme i nervesystemet eller har
bindevævssygdomme
Du indtager visse former for blodfortyndende medicin
Du indtager visse former for antibiotisk behandling
Du for nyligt har, eller snart gennemgår en større operation

Mulige
bivirkninger
Bivirkninger og komplikationer
til Botox er ved denne
behandling meget sjældne.
De er midlertidige og forsvinder
af sig selv efter nogle uger.
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Forbigående hovedpine
Tørre øjne
Kløe og udslæt
Forbigående synsforstyrrelser
Mundtørhed
Allergisk reaktion
Let kvalme
Influenzalignende symptomer

Under 1 % oplever én eller flere
af bivirkningerne.

Hvis du efter behandlingen oplever
synke eller talebesvær/besvær med
at trække vejret, skal du omgående
søge lægehjælp.

Selve
behandlingen
Konsultation
Minimum 48 timer forinden
behandlingens udførelse, skal
du til en lovpligtig konsultation
hos en kosmetiske sygeplejerske
og hos en hudlæge. Konsultationen er gratis og uforpligtende.
Her gennemgås behandlingen
nøje, og du får naturligvis råd og
vejledning i forhold til dine gener.
Du er velkommen til at tage en
ven eller et familiemedlem med
og du skal afsætte ca. 30 min
til konsultationen.
Inden behandling
Vi anbefaler at du holder pause
med visse former for smertestillende håndkøbsmedicin, fiskeolie
samt naturpræparater da disse
nedsætter blodets evne til at størkne. Ved at undgå disse præparater
et par dage inden behandlingen,
nedsætter du risikoen for blå
mærker, hævelser og blødninger
fra injektionsstedet.

Behandling
Inden behandlingen optages
der kliniske foto. Disse anvendes
internt i vores journalsystem
og bliver kun anvendt på vores
sociale medier ved mundtligt
og skriftligt samtykke fra dig.
Huden desinficeres grundigt,
og der indtegnes hvor du skal
stikkes i små kvadrater. Hos nogle
patienter udføres en særlig svedtest kaldes minors-jodstivelsestest
hvor sygeplejersken med præcision afgør hvorfra du sveder. Dette
er særligt nødvendigt hvis du ikke
sveder under selve behandlingen,
for at identificere hvor Botox skal
placeres for at opnå det bedste
resultat. Med en tynd nål injiceres
en lille mængde Botox de steder
der produceres sved. Vi anbefaler,
at du ikke har lange hår i armhulen på behandlingsdagen, men
der må gerne være små hår så
hårgrænsen kan identificeres.

Efter behandling
Undgå at berøre eller massere på det behandlede område
i minimum 4 timer efter behandlingen. Det behandlede
område kan blive let hævet og der kan komme et lille blåt
mærke. Det er helt ufarligt og svinder af sig selv igen.
Du kan genoptage dit arbejde umiddelbart efter behandlingen,
men vi anbefaler at du tager det roligt resten af dagen.
Sikkerhed
Vores behandlere har mange års erfaring med denne
behandling, og du er i trygge hænder hos os.
Opfølgende kontrol
Du bliver tilbudt en opfølgende kontroltid ca. 2 uger efter
behandlingen, og her kan du i samarbejde med sygeplejersken
planlægge det videre forløb.

Vi glæder os til at hjælpe dig
og står altid klar til at svare
på spørgsmål.
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