
Pomerne dlho je známa jedna 
z najúčinnejších metód obme-
dzenia nežiaduceho potenia, 

a to aplikácia botulotoxínu. Pýtate sa 
ako to funguje? Botulotoxín je látka, 
ktorá sa v estetickej dermatológii pou-
žíva pomerne dlho na korekciu vrások, 
napr. na tvári. Pri aplikácii v miestach 
typických pre výrazné potenie ako sú 
podpazušie, dlane alebo plochy chodi-
diel dochádza k dočasnému obmedze-
niu potenia o viac ako 90 percent. Je 
to veľmi spoľahlivá metóda. Vplyvom 
botulotoxínu dochádza k obmedzeniu 
funkcie potných žliaz v aplikovanej ob-
lasti na obdobie niekoľkých mesiacov. 

V špeciálnych centrách
Potenie hrá dôležitú úlohu pri regulácii 
telesnej teploty organizmu. Ale keďže bo-
tulotoxín obmedzuje potenie len v oblas-
ti do ktorej bol aplikovaný (podpazušie, 
dlane, chodidlá nôh), neovplyvňuje celko-
vú termoreguláciu organizmu a teda ne-
hrozia kolapsové stavy ani iné podobné 
komplikácie. Uvedený zákrok sa vykoná-
va v špecializovaných dermatologických 
ambulanciách a dermatologických cen-
trách odborne vyškoleným lekárom. Trvá 
podľa miesta aplikácie od 15 min. pri 
podpaží do 30 min. pri dlaniach a cho-
didlách. Ako zákrok prebieha? Roztok 
s malým obsahom botulotoxínu sa po-
mocou veľmi tenkej ihly aplikuje do po-
vrchu kože podľa stanovenej schémy. Plný 

účinok botulotoxínu sa prejaví výrazným 
obmedzením potenia v oblasti aplikácie 
48 až 72 hodín od aplikácie. 

BezBolestný zákrok
Samotný zákrok je prakticky bezbolest-
ný. Princíp redukcie nadmerného pote-
nia spočíva v tom, že prostredníctvom 
botulotoxínu, ktorý dermatológ aplikuje 
injekčne, zablokuje nervové stimuly pot-
ných žliaz, aby nedostávali výzvu k pote-

niu. Ten už 72 hodín po aplikácii dokáže 
úplne zablokovať vylučovanie potu, ale-
bo ho znížiť už len na 10%. Najtrvácnejší 
botulotoxín zabezpečí nepotenie v mies-
te aplikácie na 7 až 9 mesiacov, a podľa 
pacientov je jeho efekt taký príjemný, že 
sa až 99% z nich po prvej aplikácii opäť 
rado vracia k svojmu dermatológovi. 
V praxi to znamená, že pacient na ob-
novenie efektu príde vždy raz za rok - 
na jar, pred letnou sezónou, alebo na jej 
začiatku. Efekt krásne drží počas celej 
jari, leta a teplej jesene. Čoraz častejšie 
aplikáciu požadujú muži, ktorí prichá-
dzajú takto eliminovať svoje potenie 
a väčšina sa tiež po roku vráti. Pochva-
ľujú si, že môžu dovolenkovať, športovať 
aj pracovať v letných teplých mesiacoch, 
bez prepoteného saka či trička. 

zoznam centier na slovensku,kde si možno dať aplikovať botulotoxín proti poteniu: Bratislava: Ústav lekárskej kozmetiky, tel.: 0911/237 934,  
Life Style-lekárska kozmetika, tel.: 0905/619734, A3Clinic, tel.: 0944/285 883, Cosmed; pezinok: Inštitút estetickej medicíny, tel.: 0910/111 669; 

trenčín: DERMATOP, tel.: 0948/616 000; Žilina: DERMAPOINT, tel.: 0905/396068, RYANT clinic, tel.: 0950/526846; nitra: MEDICAL MKP,  
tel.: 0910/336236 - LASERCENTER, tel.: 0940/838355;  košice: ENVY Klinika, tel.: +0911 671 666 - Centrum plastickej a estetickej chirurgie,  

tel.: 0910/953401; poprad: MEDICOR s.r.o, tel.: 0908/973300; B. Bystrica- DERMA MED s.r.o., 0907/828437, ESTHÉ DERM s.r.o., tel.: 048/413 13 23

Je tu leto, obdobie 
dovoleniek a  príJemných 
oddychových dní. 
poznáte to: plné pláže, 
kúpaliská, aquaparky, 
ale tiež nepríJemné fľaky 
od potu na oblečení,  
mokré dlane a stupaJe. 
dá sa vôbec pomôcť?

Je dobré sa zaujímať, 
aký botulotoxín vám budú 

aplikovať, je viacero druhov, 
dôležité je vedieť ktorý. Môžu 
pôsobiť kratšie, u niektorých 

dlhšie, ba až dvojnásobný čas. 
Niektoré majú najtrvácnejší 

účinok ,najrýchlejší nástup efektu. 
Ekonomicky výhodný je  

ten, ktorého efekt spoľahlivo trvá 
aspoň 7 až 9 mesiacov.  

Viac na www.nepotimsa.sk

Koniec poteniu


