
Endo-laser axillary hyperhidrosis treatment

De behandeling
Essentiële Hyperhidrose is een pathologische toestand gekenmerkt door overmatige en gelocaliseerde zweetproductie, 
vooral van de oksel, en is erg belastend op psychologisch, sociaal en professioneel vlak. De conservatieve behandelingen, 
zoals medicatie en botox, zijn hier ontoereikend. Bestaande ‘klassieke’ heelkundige behandelingen zijn dan weer te 
ingrijpend en gecompliceerd. De aangetaste gebieden voelen meestal koud aan en zijn constant nat of vochtig. Het 
pathologische zweten kan spectaculair toenemen bij stress, inspanning of warme temperaturen. Kortom, het maakt 
sociaal contact zeer onaangenaam en benadeelt sterk de professionele carrière. 

Wij kiezen daarom nu voor de ‘Laser Axillary Hyperhidrosis Treatment’, met behulp van de Endo Laser. Dit is een veilige, 
e�ectieve en minimaal invasieve oplossing voor hyperhidrose, waardoor littekens en downtijd voor de patiënt worden 
vermeden.

Het weefsel van de zweetklieren in de oksel wordt permanent vernietigd door de fotoselectieve verwarming, zonder 
schade aan het omliggende weefsel. De procedure wordt uitgevoerd door een specifieke opgeleide arts, onder 
plaatselijke verdoving en is afgewerkt in minder dan een uur. 

De algemene stappen van de behandeling zijn als volgt:

Stap 1:
Via een ‘starch’ test (iodine + zetmeel, de klassieke test) brengen we de ‘natte’ zone en de locatie van de zweetklieren in 
kaart en leggen deze op foto vast. We reinigen de te behandelen zone grondig , brengen de nodige markeringen aan en 
zorgen voor een goede verdoving (met fijne prikjes).
Stap 2:
We maken een kleine incisie waardoor een canule met een optische Laser vezel wordt gevoerd. Via deze optische vezel 
wordt een laserstraal ‘afgevuurd’, waarbij de zweetklieren worden vernietigd.
Stap 3:
Een 2de canule wordt gebruikt om de vernietigde klieren verwijderen.
Nadien wordt de zone goed gereinigd, verzorgd met een specifieke medische crème en afgedekt met een licht 
drukverband.

ANTI-TRANSPIRATIE LASER: DE PERMANENTE OPLOSSING
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Prijs
•  Per behandeling  €1950*
*Deze prijs omvat: pre-operatief gesprek, verdoving, starch-test, de behandeling zelf en de nabehandeling indien nodig.
 

BIJ ELKE BEHANDELING OF MEDICAMENT ZIJN ONVOORZIENE REACTIES MOGELIJK. GELUKKIG ZIJN DEZE IN DE ESTHETIEK, DOOR HET VOORZICHTIG 

HANDELEN IN DEZE TAK VAN DE GENEESKUNDE, MEESTAL BEPERKT TOT MINDER RESULTAAT DAN VERWACHT. EEN VERVOLGBEHANDELING LOST DIT MEESTAL 

PROBLEEMLOOS OP. ALLE DIENSTEN VAN DR. KARAVANI EN DR. DE CUYPER ZIJN STRENG GESELECTEERD EN ZORGVULDIG UITGEVOERD DOOR ONZE 

WERKNEMERS, OM EEN MAXIMAAL RESULTAAT TE BEKOMEN. 

Wanneer is dit iets voor mij?
•  U heeft last van overmatig zweten waardoor       
    bepaalde kleding niet kunnen gedragen worden, u  
    heeft constant ‘natte’ oksels.
•  Uw sociaal leven en beroepsleven ondervindt  
    grote hinder.
•  U moet te vaak beroep doen op Botox injecties  
    tegen zweten.

Waar moet ik rekening mee houden?
•  Een paar uur na de behandeling kan u uw activiteiten       
    hervatten.
•  Recuperatie van de behandelde zone kan 4 tot 7 dagen  
    duren. U krijgt een voorschrift voor de medische      
    nabehandeling.
•  U kan een zweetreductie verwachten van ongeveer 80%.  
    De overige 20% kan worden nabehandeld met       
    spierontspanner voor zweetklieren en aangepaste deo’s.
•  We vragen zowel de vrouwen als de mannen om hun oksels  
    op voorhand thuis te scheren, de dag van de behandeling.
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  Het e�ect is onmiddellijk merkbaar.
•  De behaalde reductie is permanent.
•  80% zweetreductie is haalbaar in 1 behandeling (of zelden 2 behandelingen). 


