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Nad po tli wość (ang. hy pe rhi dro sis) de fi -
niu je się ja ko nadmier ne wy dzie la nie po tu –
zbyt du że w sto sun ku do ak tu al nych po -
trzeb orga ni zmu w za kre sie je go re gu la cji
cie pl nej[1]. Roz po zna nie sta wia się głów nie
na pod sta wie wy wia du (su biek tyw ne od -
czu cia pa cjen ta) oraz ba da nia fi zy kal ne go.

Nadmier na po tli wość – za rów no uo gól -
nio na, jak i miej sco wa – jest przy kra i uciąż -
li wa, na wet wte dy, gdy jej na si le nie jest nie -

znacz ne. Dla wie lu osób sta no wi ona nie
tyl ko po waż ny pro blem este tycz ny, ale tak -
że spo łecz ny, za wo do wy, eko no micz ny
i zdro wot ny. Pro wa dzi czę sto do ob ni że nia
ja ko ści ży cia, za bu rza re la cje mię dzy ludz kie
oraz mo że wy wie rać ne ga tyw ny wpływ na
ży cie za wo do we[2-5]. 

Nad po tli wo ści czę sto to wa rzy szy nie -
przy jem ny za pach (ang. bro mhi dro sis, osmi -
dro sis lub bro mi dro sis), który po wsta je wsku -

Nadmier na po tli wość pach jest do le gli wo ścią przy krą i uciąż li wą.
Sta no wi nie tyl ko pro blem este tycz ny, ale czę sto tak że spo łecz ny,
za wo do wy i eko no micz ny. Do ty czy sto sun ko wo du żej gru py osób,
cho ciaż rzad ko by wa po wo dem wi zy ty w ga bi ne cie le kar skim. Pa nu -
je bo wiem prze ko na nie, że z do le gli wo ścią tą nie moż na so bie sku -
tecz nie po ra dzić. Rze czy wi ście, do tych czas tyl ko le cze nie za po mo -
cą to ksy ny bo tu li no wej oraz za bie gi chi rur gicz ne moż na by ło uznać
za przy no szą ce w peł ni sa ty sfak cjo nu ją ce wy ni ki. Od nie daw na sto -
so wa na jest z po wo dze niem no wa me to da, która wy ko rzy stu je mi -
kro fa le. Po wo du ją one zni szcze nie gru czo łów po to wych, co po zwa la
na trwa łą li kwi da cję pro ble mu wil got nych pach i to wa rzy szą ce go im
z re gu ły przy kre go za pa chu. 
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tek roz kła da nia po tu przez bak te rie by tu ją -
ce na skórze[6,7]. Jest to po wo dem te go, że
na za bie gi li kwi da cji nadmier nej po tli wo ści
de cy du ją się rów nież oso by, u których nie
jest ona bar dzo na si lo na. 

Ro dza je i przy czy ny nad po tli wo ści

Nadmier ną po tli wość kla sy fi ku je się naj -
czę ściej, bio rąc pod uwa gę jej przy czy nę
(pier wot na vs. wtór na) oraz po wierzch nię,
na której wy stę pu je (miej sco wa vs. uo gól -
nio na)[8].

Nad po tli wość pier wot na (idio pa tycz na)
jest naj czę st szym ty pem cho ro by[4]. Ma
zwy kle cha rak ter miej sco wy i roz po zna wa -
na jest wów czas, gdy nie moż na okre ślić jej
przy czy ny. Po sia da podło że ge ne tycz ne
i dzie dzi czo na jest naj praw do po dob niej
w spo sób au to so mal ny do mi nu ją cy z nie -
peł ną pe ne tra cją ge nu[9,10]. Nad po tli wość
pier wot na cha rak te ry zu je się nadmier nym
wy dzie la niem po tu przede wszy st kim
w obrę bie pach, dło ni i stóp, a jej po czą tek
ob ser wu je się w dzie ciń stwie lub w okre sie
doj rze wa nia[1,8,9].

Nad po tli wość wtór na mo że mieć cha -
rak ter uo gól nio ny lub miej sco wy. Jest naj czę -
ściej ob ja wem lub na stęp stwem cho ro by,
przyj mo wa nia le ków, sto so wa nia uży wek,
oty ło ści, cią ży, me no pau zy, an dro pau zy lub
ura zu w obrę bie ukła du ner wo we go[11]. 

Do cho rób, które mo gą po wo do wać
nad po tli wość wtór ną, za li cza się m.in.: nad -
czyn ność tar czy cy, cu krzy cę, cho ro bę no -
wo two ro wą, nie wy dol ność ser ca, reu ma -
to i dal ne za pa le nie sta wów, gru źli cę, cho ro -
by skóry oraz gu zy nad ner czy[11]. Le ki po -
wo du ją ce zwięk sze nie wy dzie la nia po tu to
naj czę ściej: an ty bio ty ki, le ki prze ciw wi ru so -
we, prze ciw bólo we, na ser co we, prze ciw -
nad ci śnie nio we, im mu no spu re syj ne, hor -
mo nal ne, neu ro lo gicz ne i psy chia trycz ne,
w tym an ty de pre san ty[11-13]. Z uży wek naj -

więk sze zna cze nie w pa to ge ne zie nad po tli -
wo ści wtór nej ma al ko hol. Nad po tli wość
wtór na mo że tak że wy stą pić w wy ni ku gu -
za we wnątrz cza szko we go, po uda rze
mózgu, ura zie rdze nia krę go we go lub
w prze bie gu cho ro by Par kin so na[11,14].

Szcze gól ną po sta cią nad po tli wo ści
wtór nej miej sco wej jest ze spół Łu cji Frey
oraz nad po tli wość kom pen sa cyj na, która
po ja wia się cza sa mi po za bie gach sym pa -
tek to mii.

Epi de mio lo gia 

Brak jest da nych do ty czą cych czę sto ści
wy stę po wa nia nad po tli wo ści w Pol sce. Do -
tych czas naj bar dziej rze tel ne ba da nie do ty -
czą ce epi de mio lo gii tej cho ro by prze pro -
wa dzo no w USA w 2003 r. Na je go pod -
sta wie osza co wa no roz po wszech nie nie
nad po tli wo ści w po pu la cji ame ry kań skiej na
2,8%[4]. In ne źródła okre śla ją na to miast wy -
stę po wa nie nad po tli wo ści pier wot nej
wśród ra sy kau ka skiej na 0,6-1%[15,16].

Na pod sta wie ba dań epi de mio lo gicz -
nych pro wa dzo nych w in nych kra jach mo -
że my przy jąć, że pro blem nadmier nej po tli -
wo ści do ty czy w na szym kra ju 0,6-2,8%
po pu la cji (od 230 tys. do ok. 1,1 mln osób).

Nad po tli wość naj czę ściej do ty czy osób
w wie ku 24-64 lat i wy stę pu je rów nie czę -
sto u ko biet i u męż czyzn, cho ciaż nie które
źródła po da ją, że cho ro ba ta wy stę pu je nie -
co czę ściej u ko biet[4,9].

Naj czę ściej spo ty ka ną po sta cią nadmier -
nej po tli wo ści jest miej sco wa idio pa tycz na
nad po tli wość pach. Do ty czy ona ok. 50%
wszy st kich przy pad ków cho ro by[4].

Dia gno sty ka

W po sta wie niu roz po zna nia klu czo we
zna cze nie ma sta ran nie ze bra ny wy wiad
oraz ba da nie fi zy kal ne[17]. Waż na jest dia -
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gno sty ka róż ni co wa nad po tli wo ści pier wot -
nej i wtór nej, po nie waż le cze nie tej dru giej
mu si być przede wszy st kim przy czy no -
we[18].

W 2004 ro ku spe cjal nie po wo ła na gru pa
ro bo cza ds. roz po zna wa nia i le cze nia miej -
sco wej nad po tli wo ści pier wot nej opu bli ko -
wa ła kon sen sus, który de fi niu je ją ja ko „miej -
sco wą, wi docz ną, nadmier ną po tli wość bez
roz po zna wal nej przy czy ny, trwa ją cą min. 6
mie się cy z to wa rzy szą cy mi jej przy naj mniej
dwo ma na stę pu ją cy mi ce cha mi:
• sy me trycz na (obu stron na),
• da ją ca o so bie znać przy naj mniej raz

w ty go dniu,
• upo śle dza ją ca co dzien ne ak tyw no ści,
• ma ją ca swój po czą tek przed 25 r.ż.,
• ma ją ca ro dzin ną hi sto rię,
• ustę pu ją ca w trak cie snu”[19].

Bar dzo pro stą i po moc ną me to dą dia -
gno stycz ną, którą wy ko nu je się przed roz -
po czę ciem le cze nia nad po tli wo ści miej sco -
wej, jest tzw. test Mi no ra (próba jo do wo-
skro bio wa). Głów nym ce lem tej ja ko ścio -
wej próby jest okre śle nie po wierzch ni,
która nadmier nie wy dzie la pot i którą na le -
ży pod dać le cze niu.

Me to dy ilo ścio we, ta kie jak gra wi me tria
czy wa po me tria, wy ko rzy sty wa ne są naj -
czę ściej w trak cie ba dań kli nicz nych i ma ją
ogra ni czo ne za sto so wa nie prak tycz ne.

Do oce ny wpły wu nad po tli wo ści na ja -
kość ży cia wy ko rzy sty wa ne są cza sa mi nie -
spe cy ficz ne i spe cy ficz ne kwe stio na riu sze
QoL (np. DLQI, HDSS, HHIQ). Ba da nia
prze pro wa dzo ne przy po mo cy nie spe cy -
ficz ne go na rzę dzia Der ma to lo gy Li fe Qu a li -
ty In dex (DLQI) po zwo li ły do wieść, że nad -
po tli wość du że go stop nia mo że ob ni żać ja -
kość ży cia w podob ny spo sób jak ato po we
za pa le nie skóry czy łu szczy ca[20].

Moż li wo ści te ra peu tycz ne

W le cze niu nad po tli wo ści pach sto so wa -
nych jest kil ka me tod, które róż nią się sku -
tecz no ścią, ko szta mi i ry zy kiem wy stę po wa -
nia po wi kłań oraz ob ja wów ubocz nych. 

Do le cze nia miej sco we go wy ko rzy stu je
się an ty per spi ran ty, urzą dze nia la se ro we,
śród skór ne in iek cje to ksy ny bo tu li no wej
oraz urzą dze nia wy ko rzy stu ją ce mi kro fa le
(no wość na ryn ku). 

Le cze nie ogól no u stro jo we i me to dy
chi rur gicz ne za re zer wo wa ne są – ze wzglę -
du na moż li we po wi kła nia oraz ob ja wy
ubocz ne – wy łącz nie dla naj tru dniej szych
przy pad ków, które nie pod da ją się in nym
spo so bom te ra pii.

An ty per spi ran ty

An ty per spi ran ty wy twa rza ne są zwy kle
na ba zie so li gli nu, które w do stęp nych na
ryn ku pre pa ra tach znaj du ją się w róż nym
stę że niu.

Me cha nizm dzia ła nia so li gli nu po le ga na
ich wni ka niu do ka na li ków wy pro wa dza ją -
cych gru czo łów po to wych[21,22]. W na stęp -
stwie kon tak tu z wil go cią two rzą one gę sty
poli mer, który me cha nicz nie blo ku je ka na li ki,
unie moż li wia jąc wy do sta wa nie się po tu na
ze wnątrz. Ogra ni czo ny czas dzia ła nia so li gli -
nu wy ni ka przede wszy st kim ze złu szcza nia
war stwy skóry razem z za blo ko wa ny mi me -
cha nicz nie uj ścia mi gru czo łów po to wych
oraz z wymywania powstałej blokady. Ist nie -
ją do nie sie nia, że so le gli nu mo gą dzia łać
rów nież w in ny spo sób – po przez uszka dza -
nie gru czo łów po to wych[23].

Wa dą an ty per spi ran tów jest ich ogra ni -
czo na sku tecz ność, krót ki czas dzia ła nia oraz
fakt, że po wo du ją po wsta wa nie trwa łych,
nie u su wal nych plam na odzie ży. Wy so kie
stę że nia związ ków gli nu mo gą rów nież po -
wo do wać miej sco we podraż nie nie skóry.
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Urzą dze nia la se ro we

Do le cze nia nadmier nej po tli wo ści pach
wykorzystuje się w ostat nich la tach la ser
ne o dy mo wo-ya go wy (Nd:YAG) o dłu go ści
fa li 1064 nm – w spo sób ana lo gicz ny jak
przy epi la cji[24]. Je go uży cie pro wa dzi nie tyl -
ko do prze zskór ne go uszko dze nia bro da -
wek wło so wych, ale tak że do zni szcze nia
gru czo łów po to wych. 

La ser Nd:YAG mo że być sto so wa ny
rów nież do la se ro we go usu wa nia gru czo łów
po to wych me to dą in wa zyj ną, która przy po -
mi na li po suk cję[25]. W tym przy pad ku przez
ma łe na cię cie wpro wa dza się pod skórę koń -
ców kę świa tło wo du, który prze wo dzi świa tło
la se ra. La ser ni szczy gru czo ły po to we, które
na stęp nie usu wa się wraz z pod skór ną tkan -
ką tłu szczo wą do łów pa cho wych cien ką ka -
niu lą ssą cą, którą ope ru je się po wierz chow -
nie pod skórą. W me to dzie tej moż na wy ko -
rzy stać nie tyl ko la ser o dłu go ści fa li 1064, ale
tak że 1320 nm i 1444 nm[26].

To ksy na bo tu li no wa

Po pu lar ną i bar dzo sku tecz ną me to dą
le cze nia nad po tli wo ści pier wot nej są śród -

skór ne in iek cje to ksy ny bo tu li no wej ty pu A.
Me cha nizm jej dzia ła nia po le ga na ha mo -
wa niu wy dzie la nia ace ty lo cho li ny w pre sy -
nap tycz nej czę ści złą cza ner wo we go. Po -
wo du je to blo ka dę współ czul ne go uner -
wie nia gru czo łów po to wych, za trzy ma nie
ich czyn no ści i cza so we, w peł ni od wra cal -
ne za ha mo wa nie pro duk cji po tu[27,28].

To ksy na po wo du je li kwi da cję lub
znacz ne zmniej sze nie nad po tli wo ści pach
u pra wie wszy st kich le czo nych pa cjen tów,
a czas jej dzia ła nia wy no si prze waż nie 6-9
mie się cy[28]. Za bieg jej po da nia jest szyb ki,
bez bo le sny i bar dzo bez piecz ny. Ze wzglę -
du na ko niecz ność sto so wa nia du żych da -
wek to ksy ny (50-100 U na pa chę) za bieg
jest jed nak ko sztow ny, a in iek cje mu szą być
okre so wo po wta rza ne w ce lu utrzy ma nia
jej ko rzy st ne go dzia ła nia.

Mi kro fa le

No wym za bie giem słu żą cym do trwa łej
li kwi da cji nad po tli wo ści pach jest za bieg po -
le ga ją cy na wy ko rzy sta niu mi kro fal[29-31]. Jest
to miej sco wa, nie in wa zyj na, bez piecz na
i bar dzo sku tecz na pro ce du ra po zwa la ją ca
na trwa łe usu nię cie pro ble mu nad po tli wo -
ści pach w trak cie jed ne go lub dwóch za -
bie gów[29].

Mi kro fa le to fa le elek tro ma gne tycz ne
o dłu go ści od 1 mm do 30 cm, które
w wid mie znaj du ją się po mię dzy pod czer -
wie nią (w tym za kre sie fal pra cu je np. la ser
CO2 o dłu go ści fa li 10600 nm) a fa la mi
ultra krót ki mi (np. urzą dze nia RF) (rys. 1).
W me dy cy nie za sto so wa no je po raz
pierw szy w chi rur gii w la tach 70. ubie głe go
wie ku. Do wy twa rza nia mi kro fal sto su je się
lam py elek tro no we, a do ich prze sy ła nia fa -
lo wo dy.

Mi kro fa le emi to wa ne w kie run ku tka nek
pod grze wa ją wo dę, która się w nich znaj -
du je i pro wa dzą do ich ter micz ne go uszko -

Ryc. 1. Mikrofa le są fa la mi elek tro ma gne tycz ny mi, które
w wid mie znaj du ją się po mię dzy pod czer wie nią, a fa la mi
ultra krót ki mi.



dze nia. Tkan ka tłu szczo wa, ze wzglę du na
ni ską za war tość wo dy, ab sor bu je mi kro fa le
tyl ko w nie wiel kim stop niu.

Mi kro fa le po tra fią pe ne tro wać skórę na
głę bo kość, na której znaj du ją się gru czo ły
po to we (gra ni ca po mię dzy skórą wła ści wą
a tkan ką pod skór ną)[29]. Z re gu ły jest to 2-5
mm, w za leż no ści od gru bo ści skóry pa -
cjen ta. Do cie ra jąc do gru czo łów po to wych,
po wo du ją ich trwa łe uszko dze nie (ter mo li -
zę), co skut ku je nie od wra cal nym za ha mo -
wa niem wy dzie la nia po tu[30,31]. Do dat ko wą
ko rzy ścią z za bie gu jest trwa ła epi la cja wy ni -
ka ją ca z uszko dze nia bro da wek wło sów.
Jed no cze sne chło dze nie skóry w trak cie za -
bie gu za pew nia jej sku tecz ną ochro nę przed
prze grza niem i uszko dze niem[29] (rys. 2). 

Urzą dze nie mi ra Dry

Urzą dze nie mi ra Dry (pro du cent – Mi ra -
mar Labs USA; pol ski dys try bu tor – ESLT)
jest pierw szym na ryn ku, które prze zna czo -
ne jest do le cze nia nad po tli wo ści pach za
po mo cą mi kro fal. W USA i in nych kra jach
poza Europą jest stosowane od 2011 r., 
w Europie od 2014 r. Jest to je dy ne urzą -
dze nie, za twier dzo ne przez FDA w USA do
le cze nia nad po tli wo ści. W Pol sce po ja wi ło
się do pie ro na po cząt ku 2015 r.

Urzą dze nie mi ra Dry zbu do wa ne jest ze
ste ro wa nej kom pu te ro wo kon so li oraz gło wi -
cy, na której mon tu je się jed no ra zo we koń -
ców ki za bie go we bio Tip[29]. Kon so la, oprócz
kom pu te ra z opro gra mo wa niem, wy po sa żo -
na jest w zin te gro wa ny mo duł chło dzą cy oraz
po mpę pod ci śnie nio wą (rys. 3).

Gło wi ca, wy po sa żo na w czte ry an te ny,
emi tu je mi kro fa le o czę sto tli wo ści 5800
MHz (5,8 GHz). Waż nym jej ele men tem
jest kon tak to wa płyt ka chło dzą ca, której ro -
lą jest ochro na skóry przed prze grza niem
i uszko dze niem. Gło wi ca obej mu je ob szar

za bie go wy o wy mia rach 10 x 30 mm.
Koń ców ka za bie go wa bio Tip mon to wa -

na na gło wi cy wy ko rzy stu je po mpę pod ci -
śnie nio wą urzą dze nia w ce lu przy ssa nia się
do skóry, unie sie nia jej i usta bi li zow nia pod -
czas za bie gu. Koń ców ka jest ste ryl na i jed -
no ra zo wa. 

Urzą dze nie mi ra Dry po sia da pięć try -
bów pra cy, dzię ki cze mu moż li wa jest re gu -
la cja si ły je go dzia ła nia. Po szcze gól ne usta -
wie nia róż nią się cza sem do star cza nia ener gii
(moc jest za wsze ta ka sa ma). Wy ższe usta -
wie nia po zwa la ją do star czać cie pło dłu żej
i głę biej, a przez to sku tecz niej ni szczyć gru -
czo ły po to we, rów nież te po ło żo ne głę biej. 

Prze bieg za bie gu

Na 4 dni przed za bie giem pa cjent po wi -
nien do kła dnie ogo lić obie pa chy. Na 2 go -
dzi ny go dzi ny przed wi zy tą po wi nien przy -
jąć ibu pro fen, który, oprócz dzia ła nia prze -
ciw bólo we go, po ma ga zmniej szyć po ja wia -
ją cy się za wsze po za bie gu lo kal ny obrzęk
pach. 
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Ryc. 2. Mi kro fa le emi to wa ne przez gło wi cę za bie go wą pe ne tru ją
skórę na głę bo kość, na której znaj du ją się gru czo ły po to we. Jest to
gra ni ca po mię dzy skórą wła ści wą a tkan ką pod skór ną. Do cie ra jąc
do gru czo łów po to wych, po wo du ją ich trwa łe uszko dze nie (ter mo -
li zę), co skut ku je nie od wra cal nym za ha mo wa niem wy dzie la nia
po tu. Jed no cze sne chło dze nie skóry za pew nia jej ochro nę przed
prze grza niem i uszko dze niem.
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Okre śle nie wiel ko ści ob sza ru za bie go -
we go na stę pu je po przez wy ko na nie te stu
Mi no ra. Moż na go rów nież zde fi nio wać ja -
ko ob szar owło sio ny do łów pa cho wych. Po
zde zyn fe ko wa niu skóry do ko nu je się po -
mia ru te go ob sza ru za po mo cą spe cjal ne go
sza blo nu. Na stęp nie na skórę na no si się
(tak jak kal ko ma nię) wzór, we dług które go
bę dzie wy ko ny wa ny za bieg. De fi niu je on
miej sca po da nia znie czu le nia oraz miej sca,
do których po ko lei bę dzie przy kła da na gło -
wi ca za bie go wa (rys. 4) Po na nie sie niu
wzo ru, skórę pach znie czu la się na się ko wo

przy po mo cy li do ka i ny lub li do ka i ny z epi -
ne fry ną.

Mi kro fa le emi to wa ne są około 3
sekundy, a proces chłodzenia trwa 30
sekund. Razem jedno przyłożenie trwa
około 35-40 sekund. Po każ dej stro nie
znaj du je się prze waż nie 20-30 miejsc przy -
ło że nia gło wi cy, dla te go jed ną pa chę opra -
co wu je się prze cięt nie przez 25-30 mi nut.

Po za bie gu sto so wa ne są za wsze okła dy
chło dzą ce przez ok. 10-20 mi nut. W do mu
pa cjent po wi nien kon ty nu o wać ich sto so -
wa nie przez kil ka go dzin oraz w mia rę po -
trze by przyj mo wać środ ki prze ciw bólo we.
Przez kil ka dni po za bie gu za le ca się rów -
nież ogra ni cze nie ak tyw no ści fi zycz nej.

Efek ty za bie gu

Za bieg le cze nia nad po tli wo ści pach przy
uży ciu mi kro fal jest bar dzo sku tecz ny. Ba da -
nia kli nicz ne po twier dzi ły 90-pro cen to wą
sku tecz ność po je dyn czej pro ce du ry ba da ną
po 12 mie sią cach od za bie gu[32]. Ba da nia hi -
sto pa to lo gicz ne wy ka za ły na to miast trwa łe
i nie od wra cal ne uszko dze nie gru czo łów po -
to wych przez mi kro fa le[29]. Dal sza ob ser wa -
cja wy ka za ła utrzy mu ją cą się sku tecz ność po
18 mie sią cach od za bie gu[33]. Efek ty za bie gu
są trwa łe, po nie waż zni szczo ne gru czo ły
po to we nie ma ją zdol no ści re ge ne ra cji[34].

W przy pad ku czę ścio we go efek tu lub
bra ku peł nej sa ty sfak cji pa cjen ta, dru gi za -
bieg moż na wy ko nać po 3 mie sią cach. 

Ryc. 4. Po zdezynfekowaniu skóry nanosi się na nią wzór, według którego będzie wykonywany zabieg. Definiuje
on miejsca podania znieczulenia oraz miejsca, do których będzie po kolei przykładana głowica zabiegowa.

Ryc. 3. Urzą dze nie mi ra Dry zbu do wa ne jest ze ste ro wa nej
kom pu te ro wo kon so li oraz gło wi cy, na której mon tu je się jed -
no ra zo we koń ców ki za bie go we bio Tip. Kon so la, oprócz kom -
pu te ra z opro gra mo wa niem, wy po sa żo na jest w zin te gro wa ny
mo duł chło dzą cy oraz po mpę pod ci śnie nio wą.

A B
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Mi kro fa le, ze wzglę du na swo ją sku tecz -
ność i bez pie czeń stwo, mo gą być sto so wa -
ne nie tyl ko u pa cjen tów, które skar żą się na
nad po tli wość du że go stop nia. Z za bie gu
mo gą bar dzo sko rzy stać rów nież oso by, dla
których nad po tli wość jest pro ble mem je dy -
nie ko sme tycz nym (nie wiel kie go stop nia)
lub które ma ją pro blem z przy krym za pa -
chem. Co waż ne dla pa cjen tów – za bieg
po zwa la na po zby cie się pro ble mu na za -
wsze.

Ob ja wy ubocz ne, moż li we 
po wi kła nia i prze ciw wska za nia

Pa cjen ci z re gu ły zno szą za bieg bar dzo
do brze. Więk szość od czu wa de li kat ny
obrzęk i dys kom fort w obrę bie pach, który
mo że się utrzy my wać przez 2-3 dni. W nie -
których przy pad kach mo że po ja wić się
obrzęk zlo ka li zo wa ny po za pa cha mi – na
ra mio nach lub na gór nej czę ści klat ki pier -
sio wej. Zni ka on po kil ku dniach, szcze gól -
nie gdy pa cjent pa mię ta o sy ste ma tycz nym
sto so wa niu zim nych okła dów. 

In ny mi prze mi ja ją cy mi ob ja wa mi ubocz -
ny mi mo gą być: za czer wie nie nia po ja wia ją -
ce się w miej scu przy ło że nia gło wi cy za bie -
go wej, si nia ki w miej scach in iek cji znie czu le -
nia, zgru bie nia na skórze w obrę bie pach,
czę ścio wa utra ta owło sie nia pach oraz
przej ścio we, zmie nio ne czu cie w oko li cy
pa chy.

Wy jąt ko wo rzad ko mo że po ja wić się in -
fek cja, nad po tli wość kom pen sa cyj na lub
przej ścio wa utra ta si ły mię śni ra mion lub
pal ców.

Prze ciw wska za niem do sto so wa nia mi -
kro fal w le cze niu nad po tli wo ści pach (po za
ty po wy mi prze ciw wska za nia mi ty po wy mi
dla wszy st kich za bie gów me dy cy ny este -
tycz nej) jest po sia da nie roz ru szni ka ser ca
oraz wcze śniej sze pro ble my ze środ ka mi
sto so wa ny mi do znie czu le nia na się ko we go.
Urzą dze nia nie wol no też sto so wać na ob -
sza rach in nych niż pa chy. 

Pod su mo wa nie

Przy nad po tli wo ści pach dez o do ran ty
i an ty per spi ran ty ma ją ogra ni czo ne za sto so -
wa nie ze wzglę du na swą nie wiel ką sku -
tecz ność. Gru czo ły sta le wy dzie la ją pot,
nie za leż nie od po ry ro ku, sy tu a cji, po go dy
i tem pe ra tu ry oto cze nia. Szcze gól nie da ją
o so bie znać pod czas emo cjo nu ją cych
i stre su ją cych sy tu a cji.

Sku tecz ne, nie in wa zyj ne, bez piecz ne
i trwa łe le cze nie nad po tli wo ści pach jest od
nie daw na moż li we dzię ki no we mu urzą -
dze niu mi ra Dry, które wy ko rzy stu je
w swym dzia ła niu mi kro fa le. No wa me to da
mo że przy nieść wie le ko rzy ści oso bom,
które zma ga ją się z pro ble mem wil got nych
pach lub przy kre go za pa chu, rów nież wte -
dy, gdy nie ma ją one du że go na si le nia.
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