Svettbehandling med Botox
Före behandling – information

Efter behandling – rekommendation

Vi gör först en medicinsk bedömning av ditt
svettproblem. Om det visar sig att du lider
av hyperhidros (uttalad svettning) kan du
vara berättigad att få hjälp, och vi kan
utföra behandlingen hos oss.

Liksom andra läkemedel kan Botox/Dysport
orsaka biverkningar, men alla användare
behöver inte få dem.
De vanligaste är relaterade till injektionsstället, såsom rodnad, svullnad eller blåmärke. Man kan även få lätt huvudvärk
de närmaste timmarna efter behandling.

Gravida och ammande skall inte använda
Botox.
Informera läkaren om ev. sjukdomar samt
även om ev. medicinering.
Informera även angående tidigare behandlingar samt hudtillstånd som kan påverka
den befintliga behandlingen.
Vanligast är att man behandlar armhålor
samt handflator, men det finns även möjlighet
att behandla andra kroppsdelar.

Under behandling – information
Vi injicerar Botulinumtoxin A med små
sprutor ytligt i huden, vilket blockerar
svettkörtlarna i 6-9 månader.
Effekten förlängs efter varje behandling
eftersom svettkörtlarna inte hinner återfå sin
fulla funktion mellan behandlingarna.
Behandlingen utförs av läkare.
Smärtlindade vanliga mediciner t ex Alvedon
eller Ipren kan användas för att minska
obehaget.
I vissa fall kan man även lägga en lokalbedövning innan behandlingen.
För handflator använder vi oss av starkare
lokalbedövning för att minska smärtan.

Vanligtvis uppträder dessa biverkningar inom
första veckan efter injektionen och varar inte
så länge.
Man ska inte massera injektionsområdet,
inom det närmaste dygnet.
Full effekt märks inom 14 dagar. I de flesta
fall håller resultaten ca 8 månader, varefter
effekten upphör och svettningarna återvänder.
Vid behandling i handflatorna kan man i
vissa fall få tillfällig försvagning av tummens
muskel, sk pincettgrepp. Detta går över på
2-4 veckor.

Svettas man mer på andra ställen
efter behandlingen?
Nej, du kommer inte att svettas mer på andra
ställen eller på nya ställen efter en behandling.
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