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Patientinformation: Behandling af
øget svedtendens med Botulinum tokxin
Hvad er botulinum toxin? Botulinum toxin dæmper nervers indvirkning på andre celler,
for eksempel i svedkirtler. Ved at indsprøjte botulinum toxin i huden tæt på svedkirtlerne
stoppes svedproduktionen i området. Botox® er handelsnavnet på et af de første
præparater, men der findes nu flere forskellige på markedet.
Hvad gør behandlingen? Botulinum toxin kan anvendes til at dæmpe meget svær og
generende svedtendens og svedlugt i for eksempel armhuler eller håndflader, når andre
metoder ikke har været nok eller ikke tåles.
Botulinum toxin er dog ikke generelt registreret i Danmark til behandling af svedproblemer.
Hvis en læge skønner, at der er indikation, er det tilladt at forsøge behandling med
botulinum toxin.
Hvordan foregår behandlingen? Behandlingen sker ved indsprøjtning af små mængder
af botulinum toxin i hudområdet, hvor man sveder. I armhulerne findes hudområdet ofte
ved hjælp af en svedtest med jod og kartoffelmel og markeres med en pen, således at
hele svedområdet kan behandles. I hænderne behandles både håndflader og fingre, efter
at hele svedområdet er markeret.
Kan der forekomme uønskede virkninger? I armhulerne vil man typisk kunne mærke
diskrete stik fra behandlingen, men bivirkninger er sjældne. Håndfladerne er ofte mere
følsomme for behandling med selv små nåle. Hos nogle få procent kan de små
bevægemuskler på hænder og fingre føles svækkede i 1- 7 uger efter behandlingen.
Enkelte har oplevet øget svedtendens andre steder på huden, sædvanligvis på
overkroppen.
Akuttelefonen er altid åben: 40448815
Hvor længe går der, før jeg ser effekt? Virkningen af behandlingen indsætter indenfor 17 dage. Behandlingen virker hos mindst 95%, men nogle oplever mere effekt end andre.
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Hvor længe holder behandlingen og hvor ofte kan den gentages? Effekten varer
typisk 4-7 måneder og behandlingen kan så evt. gentages.
Hvad skal jeg selv gøre? Ved behandling i armhulerne skal evt. behåring fjernes mindst
2 døgn før behandlingen.
Information og samtykke
Efter at have læst denne skriftlige information, skal du have mundtlig information om
behandlingen og mulighed for at stille spørgsmål. Du har her mulighed for at medbringe en
bisidder.
Efter den mundtlige information skal der være mindst 2 dages betænkningstid, før man
giver sit samtykke til behandling.
Dit samtykke skal gives mundtligt og skriftligt og bliver arkiveret i din journal.
Undertegnede erklærer at have læst og forstået ovenstående information og samtykker til
behandling og risici.
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