
BOTOX 
w leczeniu nadpotliwości

Leczenie nadpotliwości za pomocą toksyny 
botulinowej jest to sposób uważany obecnie 
za przynoszący najlepsze rezultaty i obarczony 
małym ryzykiem.

Celem leczenia nadpotliwości jest zablokowa-
nie nerwów zaopatrujących gruczoły wydzie-
lania zewnętrznego w miejscach poddanych 
zabiegowi, co w efekcie prowadzi do uniemoż-
liwienia nadmiernego wydzielania potu. Tera-
pia opiera się na kilku powtarzających się za-
biegach, które prowadzą do całkowitej zmiany 
funkcjonowania gruczołów potowych i tym sa-
mym do zatrzymania wydzielania potu.

NA JAKIE PARTIE MOŻNA WYKONAĆ  
ZABIEG?
• okolice pach
• dłonie
• stopy
• owłosiona skóra głowy
 

ZASTOSOWANIE
•  leczenie miejscowej nadpotliwości

PRZEBIEG ZABIEGU

Zabieg z użyciem toksyny botulinowej trwa za-
zwyczaj do 30 minut. 

Ponieważ iniekcje w okolicy dłoni i stóp są sto-
sunkowo bolesne, można zastosować znieczu-
lenie miejscowe w tych okolicach. W przypad-
ku okolicy pach zwykle nie ma takiej potrzeby.

Po dokładnym oczyszczeniu i dezynfekcji skó-
ry, w wielu miejscach wstrzykuje się śródskór-

nie określoną dawkę toksyny botulinowej. W 
zależności od wielkości obszaru zakwalifiko-
wanego zabiegu wykonuje się 20-30 iniekcji 
w obrębie pach lub 35-40 w przypadku dłoni 
i stóp.

Pierwsze efekty są widoczne 2-10 dni po za-
biegu, a pełne rezultaty można zaobserwować 
po ok. 14 dniach. U większości pacjentów efekt 
utrzymuje się około 6 miesięcy, a w przypadku 
pachy może utrzymywać się nawet do roku. 
Po tym czasie wymaga powtórzenia. 

PRZED ZABIEGIEM
• 7 dni przed zabiegiem nie należy stoso-

wać NLPZ, leków przeciwkrzepliwych, anty-
koagulantów oraz aspiryny, witaminy E i in-
nych obniżających krzepliwość krwi na 7-10 
dni przed zabiegiem (nie dotyczy pacjentów 
po udarze lub zawale) 

 

ZALECENIA PO ZABIEGU
• przez 6 h unikać schylania się, skakania, le-

żenia oraz dotykania obszaru poddanego 
zabiegowi (nie masować i uciskać) 

• powstrzymanie się od intensywnych ćwi-
czeń przynajmniej przez 3 dni po zabiegu 

• unikanie słońca, solarium, sauny, gorących 
kąpieli, krioterapii, nurkowania i zmian ci-
śnienia 

• bezpośrednio po zabiegu należy utrzymy-
wać miejsce iniekcji w szczególnej czystości, 
nie dotykać miejsca wkłucia brudnymi ręka-
mi

• unikanie bliskiego kontaktu ze zwierzętami 
oraz zanieczyszczonymi powierzchniami 
przez kilka dni po zabiegu 
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w leczeniu nadpotliwości

• nie spożywać alkoholu 24-48 h po zabiegu
• 7-14 dni po zabiegu nadal nie stosować 

NLPZ
• DOZWOLONE LEKI PRZECIWBÓLOWE PO 

ZABIEGU: TRAMADOL, PARACETAMOL 
(APAP)

Leczenie nadpotliwości przy użyciu botoxu 
wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań 
dlatego przed zabiegiem nasz lekarz przepro-
wadzi z Tobą wnikliwą rozmowę, by wykluczyć 
przeciwskazania do zabiegu i zminimalizować 
ryzyko powikłań. 


