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P
otenie je 
prirodzené, telo 
si takto reguluje 
vlastnú teplotu 
a chráni sa pred 

prehriatím, ale reaguje 
napríklad aj na stres 
a zvýšenú fyzickú 
námahu. Obvykle sa 
vyzbrojíme deodorantmi 
či antiperspirantmi 
a viac-menej úspešne si 
s potením poradíme. Nie 
vždy to však ide takto 
hravo. Hyperhidróza 
– nadmerné potenie, 
je pre mnohých 
závažný problém, 
ktorý ich hendikepuje 
a strpčuje im život viac, 
než si ostatní vedia 
predstaviť. U tých, čo 
trpia hyperhidrózou, 
môže potenie vytvárať 
až spoločenské 
bariéry a brániť im aj 
v uplatnení. 

LOKÁLNA LIEČBA
Skúste si predstaviť, že 
vám z dlaní doslova 

kvapká pot; ako niekomu 
podáte ruku alebo 
budete písať? Alebo 
že do práce chodíte 
s kopou náhradného 
oblečenia, aby ste sa 
mohli pre enormne 
mokré mapy prezliecť? 
Hyperhidrózu 
nezvládnete ani vôľou, 
ani zmenou návykov. 
Podľa odborníkov ju 
však možno pomerne 
dobre vyriešiť lokálne, 
keďže obvykle postihuje 
obmedzené miesta na 
tele – dlane, podpazušie, 
chodidlá, bedrá, zátylok. 
Metódy redukcie potenia 
sú dočasné alebo trvalé.

DOČASNÉ RIEŠENIE
Zbaviť nadmerného 
potenia na sedem až 
deväť mesiacov sa 
môžete botulotoxínovými 
injekciami. 
Dermatologička 
MUDr. Mária Petrášová 
vysvetľuje, že „pri aplikácii 
v miestach typických 

pre výrazné potenie 
ako podpazušie, dlane 
alebo plochy chodidiel, 
dochádza k dočasnému 
obmedzeniu potenia 
o viac ako 90 percent. 
Je to veľmi spoľahlivá 
metóda. Vplyvom 
botulotoxínu dochádza 
k obmedzeniu 
funkcie potných žliaz 
v aplikovanej oblasti 
na obdobie niekoľkých 
mesiacov.“ 

POŽADUJTE 
SPRÁVNY
Bojíte sa, že ak sa 
na takto ošetrených 
miestach nebudete 
potiť, váš organizmus 
sa prehreje? Lekárka 
vysvetľuje, že 
„botulotoxín obmedzuje 
potenie len v oblasti, 
kde bol aplikovaný 
(podpazušie, dlane, 
chodidlá nôh), 
neovplyvňuje teda 
celkovú termoreguláciu 
organizmu, takže 

nehrozia kolapsové 
stavy ani iné podobné 
komplikácie. 
Zákrok sa vykonáva 
v špecializovaných 
dermatologických 
ambulanciách 
a dermatologických 
centrách odborne 
vyškoleným lekárom.“ 
Lekárka upozorňuje, 
že na trhu je viacero 
druhov botulotoxínu 
od viacerých výrobcov, 
najvhodnejší je 
s najtrvácnejším 
účinkom – aspoň 7 až 9 
mesiacov a najrýchlejším 
nástupom efektu. 
Trvalým riešením ťažkej 
hyperhidrózy môže byť 
aj chirurgická liečba, pri 
ktorej sa pretne nerv 
v mieste ovplyvňujúcom 
potenie v podpazuší. Nie 
je to jednoduchý zákrok 
a pacient musí byť 
dôkladne oboznámený 
tak s výhodami, ako aj 
s rizikami.                 (mb)
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Ako sa starať 
o chrup detí

S
tarostlivosť 
o chrup je 
nevyhnutná 
už od raného 
detstva. Cieľom 

správnej starostlivosti 
je, aby deti minimálne 
do desiateho roku 
veku nemali so zubami 
problémy. Prvá návšteva 
s dieťaťom u zubného 
lekára by mala prebehnúť 
po prerezaní prvého 
zúbka, najneskôr 
v 12 mesiacoch 
veku dieťaťa. Ďalšie 
preventívne prehliadky 
by sa mali opakovať 
po 6 mesiacoch, aby boli 
včas zachytiteľné všetky 
patologické zmeny. 
Len tak si dieťa zvykne 
na prostredie ordinácie 
zubára, a ak budú rodičia 
dodržiavať všetky zásady, 
s ktorými ich ošetrujúci 
lekár oboznámi, dieťa 
sa nebude musieť báť 
zubnej vŕtačky a návšteva 
zubného lekára preňho 
nebude stresujúca. 
Zubný kaz je infekčné 
ochorenie, preto pokiaľ 
možno, neolizujte dieťaťu 
lyžičku ani cumlík, 
môžete preniesť do jeho 
ústnej dutiny baktérie.
Namiesto toho by 
mamičky mali mať stále 
so sebou čistú pitnú 
vodu, ktorou potom 
môžu lyžičku alebo 
cumlík umyť. Nakoniec, 
ani mamičkám by 
sa nepáčilo, keby im 
niekto olizoval pohárik 
alebo príbor. Dieťa je 
rovnaký človek, len nevie 

povedať, aby mu to 
dospelí nerobili.
S hygienou detských úst 
by rodičia mali začať po 
prerezaní prvého zúbka. 
Aj keď dieťa spočiatku 
nechce, rozhodujúce 
je, či chce rodič. Každý 
prehrešok voči ústnej 
hygiene sa skôr či neskôr 
prejaví zubným kazom. 
Pravidelnosť a dôslednosť 
je absolútne nevyhnutná. 
Rovnako dôležitá je 
pomoc pri čistení zubov 
starším deťom a následná 
kontrola vyčistených 
zubov. V dnešnej dobe 
pretrváva mýtus, že 
detské zuby nemusia byť 
zdravé, pretože aj tak 
vypadnú. Detský chrup 
tvorí základ stáleho 
chrupu, a preto musí 
byť zdravý! 
Medzi hlavné zásady 
správnej ústnej hygieny 
patrí aj vhodný stravovací 
a pitný režim. Obzvlášť 
u malých detí je dôležité, 
aby po večernom čistení 
zubov už nedostali 
žiadnu potravu ani nápoj 
obsahujúci cukor, vrátane 
mliečneho. V noci by 
deti (a nielen deti) mali 
piť iba čistú vodu. Každý 
prehrešok, každý ústupok 
predstavuje veľkú 
pravdepodobnosť vzniku 
zubného kazu!
Na čistenie zubov dieťaťa 
je vhodná detská pasta 
s fluoridmi. Staršie deti 
môžu ústnu hygienu 
doplniť použitím vhodnej 
ústnej vody.                 (ik)
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ČO JE POT A PREČO SA POTÍME

 takmer 99 percent potu tvorí voda, zvyšné 
percento draslík, vápnik, sodík, horčík, chlór, 
aminokyseliny, močovina, kyselina mliečna, 
a aj vitamíny, ktoré prijímame,

 pot produkujú ekrinné – potné žľazy, v celom 
tele ich máme asi dva až tri milióny, najviac 
na dlaniach a chodidlách a aj apokrinné žľazy 
– začínajú fungovať v puberte a je ich oveľa 
menej, vytvárajú pot s typickým zápachom, 
nachádzajú sa najmä v podpazuší, okolo 
prsných bradaviek, pupka a konečníka,

 ľudské telo vyprodukuje priemerne za deň 
zhruba 0,5 – 1,5 litra potu,

 objem potu môže byť väčší – napríklad 
pri zvýšenej fyzickej námahe, obezite, 
pre hormonálne a metabolické poruchy, 
neurologické, systémové ochorenia,

 potiť sa môžeme aj v dôsledku výrazných 
emócií (strach, bolesť, tréma, radosť),

 o intenzite potenia môže rozhodovať aj určitá 
predispozícia – fyziologicky nadmerné potenie 
pozorujeme viac u mužov.

Skoncujte s mokrým trápením
Mokré fľaky v podpazuší, orosené čelo či pôtočiky stekajúce po chrbte vnímame 
ako nepríjemnú, ale aj nevyhnutnú „rekvizitu“, ktorá patrí najmä k letu.


