
Botox hyperhidrose

De behandeling
Onze huid transpireert voortdurend via zweetkanaaltjes die over het hele lichaam verspreid zijn. Hierdoor kunnen per dag 
meerdere liters vocht ongemerkt verdampen. Botox kan het overmatig zweten plaatselijk beperken omdat het de 
productie van zweet in de zweetklieren, op een tijdelijke maar doeltre�ende wijze, afremt.

Voor we botox inspuiten, bestuderen we eerst aandachtig de te behandelen zone en de activiteit van de zweetklieren. Na 
een plaatselijke verdoving met een crème of met koude, worden er meerdere kleine oppervlakkige prikjes in de huid 
gegeven. Om het comfort te verbeteren drukken we aan met ijs.

Oksels of handpalmen vertegenwoordigen slechts 1% van het zweet, maar door hun ligging in een plooi (oksels) of omdat 
ze rechtstreeks in contact komen met de buitenwereld (handen), kunnen we dit vochtverlies als bijzonder storend 
ervaren. Zwetende handen kunnen het sociaal leven verzuren en bepaalde beroepen worden zelfs moeilijk om uit te 
oefenen met steeds vochtige handpalmen.

De anti-perspirerende werking van botox kent al jaren succes en werd zelfs al in de vorige eeuw beschreven.

BEHANDELING VOOR OVERMATIG ZWETEN
HANDEN / OKSELS / VOETEN

Wanneer is dit iets voor mij?
•  U heeft last van overmatig zweten waardoor       
    bepaalde kleren lastig om dragen worden, of u  
    schaamt zich wanneer u iemand de hand moet  
    drukken.
•  Uw sociaal leven of beroepsleven ondervindt  
    hinder.

Waar moet ik rekening mee houden?
•  Kort na de behandeling kan u uw activiteiten hervatten.
•  Bij een behandeling met botox kan het e�ect wisselend zijn  
    (soms lang, soms kort). Over het algemeen verbetert het  
    e�ect naarmate de behandeling vordert.
•  We raden u aan voor deze behandeling de verdovende  
    crème aan te brengen, vooral voor de handen.
•  We vragen zowel de vrouwen als de mannen om hun oksels  
    op voorhand thuis te scheren.
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Prijs
•  Mild  €280
•  Moderate €360
•  Strong  €440 

Alle prijzen zijn in €, per zone en steeds onder voorbehoud van consultatie.

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. 
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  Zoals altijd met botox is het e�ect na enkele dagen merkbaar en kan het resultaat keer op keer wisselen.
•  Het e�ect blijft meestal 4 tot 6 maanden behouden.


