
miraDry®

Varig og markant reduktion

af sved og svedlugt
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Ca. 4% af befolkningen lider af øget 
svedtendens – også kaldet hyperhidrose. 
Det påvirker i høj grad livskvaliteten og 
det sociale liv.
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Alt for mange lever i skjul med tilstan-
den, fordi de:

• Er flove

• Tror, at det er normalt at svede så 
meget

• Ikke kender til behandlings- 
mulighederne

• Ikke ønsker traditionelle behandlings-
muligheder såsom Botox eller kirurgisk 
behandling

Er du er plaget af armsved, og søger du 
en permanent løsning på dit svedproblem? 
Så er miraDry® måske den rette behand-
ling for dig.

Med miraDry® behøver du ikke længere 
bekymre dig om armsved, om hvorvidt 
folk kan se de våde plamager på skjorten, 
når du tager jakken af eller rækker op ef-
ter noget. Du behøver ikke nå hjem i bad 
før byturen, og du kan med ro i sindet stil-
le dig op og holde præsentationer. Med
miraDry® kan du for altid føle dig ren,
selvsikker og ubekymret!

Hvorfor er miraDry® unikt?

• Det kan tilbydes til størstedelen af dem, 
der lider af svedproduktion i armhulerne

• Varig effekt på både sved og lugtgener 
– som oftest kun behov for en enkelt 
behandling

• Ikke-kirurgisk behandling

• Ingen brug af toksiner såsom botox

• FDA godkendt svedbehandling

Hvad er miraDry®?

MiraDry® er en mikrobølgebehandling af 
underhuden i armhulerne. Ved MiraDry 
foretages en kontrolleret opvarmning af 
underhuden i de områder, hvor svedkirt-
lerne befinder sig. En del af svedkirtlerne 
destrueres, hvorved svedproduktionen 
permanent reduceres.

Forventninger

Kliniske forsøg viser*, at mere end 90% 
opnår et tilfredsstillende resultat efter 
miraDry® behandling. Som oftest er der 
kun behov for en enkelt behandling, men 
nogle har brug for to behandlinger for at 
opnå det ønskede resultat.

Meget få oplever ikke tilfredsstillende 
effekt efter behandlingen, og det er des-
værre ikke muligt på forhånd at forudsige, 
hvor god effekten vil være i det enkelte 
tilfælde.

Da svedkirtlerne destrueres, og ikke 
kan gendannes, er effekten varig. Dvs. 
behandlingen skal i modsætning til f.eks. 
botoxinjektioner ikke gentages igen og 
igen.

Hong HC et al. Dermatol. Surg.  Maj 2012 (PMID: 22452511).
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Konsultation

Inden du kan blive behandlet, skal du 
først til en konsultation hos en af vores
hudlæger. Her bliver du undersøgt og får 
grundig information om miraDry® behand-
ling.

Du er velkommen til at tage en ven eller 
et familiemedlem med til konsultationen/
behandlingen. Du får skriftlig og mundtlig 
information om behandlingen, efterforlø-
bet og mulige bivirkninger.

Hvor lang tid tager det?

Du skal regne med at afsætte 1-2 timer til 
svedtest og forundersøgelse ved hudlæge.

Selve behandlingen foretages typisk en 
anden dag. Her skal du afsætte ca. 2 timer.

Hvis du er i bil, er det en god ide at have 
en chauffør med på behandlingsdagen, 
da lokalbedøvelsen kan give en forbigå-
ende påvirkning af håndens nerver. Ellers 
kan du vente i venteværelset til bedøvel-
sen aftager

Du kan ikke behandles hvis:

• Du er under 15 år

• Du har pacemaker

• Du har brug for supplerende 
iltbehandling

• Du lider af alvorlig sygdom

• Du er allergisk overfor lokalbedøvelse

Forberedelse

4 - 6 dage FØR behandling
4 – 6 dage før miraDry® behandlingen
skal du barbere begge armhuler. Så vil
der være en lille smule hårvækst, når du 
kommer til behandling, og vi kan se det 
område, som skal behandles. Hvis du 
glemmer at barbere dig, anbefaler vi, at 
du får en anden tid til behandling.

Tøj/påklædning på DAGEN

• Fx en gammel overdel med store ær-
megab, der er let at rengøre.

• Kvinder – fx tanktop, sports-BH

• Mænd – fx tanktop

Book en tid til 
forundersøgelse

Book tid på  
www.aleris-hamlet-cosmetic.dk
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Behandlingen

Behandlingen kan foregå på vores hospi-
taler i Søborg (KBH), Aalborg og Aarhus.

Sådan foregår behandling med 
miraDry®
En miraDry® behandling udføres af en
specialuddannet sygeplejerske .

Under behandlingen skal du ligge på
ryggen med armene over hovedet på
en særlig støtte. Ved starten af hver
miraDry® behandling markerer syge- 
plejersken huden i din armhule med  
tusch eller midlertidigt blæk.

Herefter får du lokalbedøvelse i området.
Det kan give en knibende eller stikken-
de fornemmelse. Der vil blive givet flere 
injektioner i huden i hver armhule for 
at bedøve hele området, hvor du skal 
behandles.

Når bedøvelsen er anlagt, og markeringen 
er på plads, anbringes miraDry®-enheden 
på huden i armhulen. Enheden suges fast, 
og du vil høre nogle bip, imens procedu- 
ren gennemføres. Enheden flyttes flere 
gange, da der kun behandles et lille om-
råde ved hver påsætning.  

Hvis du mærker ubehag under selve 
behandlingen, er det vigtigt, at du siger 
til, så sygeplejersken kan anlægge ekstra 
lokalbedøvelse. 

Når armhulen er færdigbehandlet og 
rengjort, får du udleveret et køleelement, 
som kan anvendes ved behov. 

Efter behandlingenr

Følelsesløshed
Det er normalt at armhuler, og til tider 
også arme og hænder, kan være delvist 
følelsesløse efter behandlingen. Nogle 
oplever også prikkende fornemmelser. 
Dette skyldes lokalbedøvelsen og går 
over efter få timer.

Hævelse og ømhed
Du skal være forberedt på, at det be-
handlede område vil være hævet og rødt 
i nogle dage til få uger. Der kan være 
blå mærker, og dine armhuler kan være 
ømme i op til flere uger, mens de heler 
efter behandlingen. Hudlægen vil ved din 
forundersøgelse anbefale dig smertestil-
lende medicin (typisk Ibumetin) i dagene 
efter behandlingen.

Pleje af området
Hold huden i armhulerne rene, mens hu-
den heler efter behandlingen. Brug mild, 
flydende sæbe til vask af armhulerne to 
gange om dagen i ca. 2 uger.

Undgå at barbere dig i armhulen i mindst 
1 uge eller indtil ømheden har fortaget 
sig tilstrækkeligt til, at det ikke giver for 
meget ubehag.

Undgå brug af deodorant i de første par 
dage. Tag en ny deodorant i brug, når du 
vil bruge deodorant igen.

Beklædning
Gå med en løs overdel de næste par dage 
for at undgå irritation af huden i
armhulerne .
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Fysisk aktivitet
Tag den med ro i dagene efter behand-
lingen. Hvis du plejer at motionere hårdt, 
skal du vente nogle dage med at genop-
tage dette.

Opfølgning
Du er altid velkommen til at få en opføl-
gende kontrol. Kontrollen kan foretages 
telefonisk eller ved fremmøde alt efter dit 
ønske. Hvis du ikke oplever tilstrækkelig 
effekt af første behandling, kan behand-
lingen tidligst gentages efter 3 måneder. 
Desuden er du altid meget velkommen 
til at kontakte din behandler, hvis du har 
spørgsmål. 

Mulige bivirkninger og

komplikationer

Nedenfor er anført de mere almindelige
bivirkninger, som er observeret i eller i 
nærheden af det behandlede område, 
og som kan vare mellem nogle få dage 
og nogle få uger (medmindre andet er 
angivet):

• Hævelse i det behandlede område

• Midlertidigt forandret følelse eller 
prikken i den behandlede hud og/eller 
overarm (kan vare i flere måneder)

• Ubehag, ømhed eller smerter i armhu-
len ved berøring

• Rødme på grund af udstyrets sugning

• Blå mærker på steder for bedøvende 
indsprøjtning

• Buler under den behandlede hud (kan 
vare i flere måneder)

• Delvist hårtab i armhulen (kan være 
permanent)

• Følelsesløshed eller prikken i armen på 
grund af lokalbedøvelsen (varer mindre 
end 24 timer)

Mindre almindelige rapporter om
uønskede bivirkninger omfatter
følgende:

• Hævelse i det tilstødende arm- eller-
brystområde, som varer flere uger

• Hyperpigmentering (mørkfarvning af 
huden) i behandlingsområdet

• Ømhed i skuldre eller arme. fordi du har 
ligget med armene over hovedet under 
behandlingen

• Rysten pga. adrenalin i lokalbedøvelsen 
(varer mindre end 24 timer)

• Stram knudefornemmelse i armhulen 
(løsner sig gradvist)

Der har været sjældne rapporter om
følgende:

• Infektion/byld

• Forandret svedtendens andre steder på 
kroppen

• Små blærer/sår eller udslæt i behand-
lings området
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• Midlertidigt ændret følelse eller prikken 
i underarmen eller fingrene (kan vare i 
flere måneder)

• Svaghed i armen eller fingrene, svaghe-
den forsvinder gradvist (kan vare i flere 
måneder)

• Smerter i armen eller fingrene, smerter-
ne forsvinder gradvist (kan vare i flere 
måneder)

• Smerter i armhulen, som kræver  
receptpligtig medicin

• Forbrændinger

Patienttilfredshed

På Aleris-Hamlet har vi hele tiden fokus 
på at yde den bedste pleje, behandling 
og service. Derfor beder vi dig venligst 
udfylde vores tilfredshedsundersøgelse, 
som du vil modtage på mail eller sms, 
såfremt du har givet tilladelse til dette. 

Såvel positiv som negativ kritik er vigtig for 
os i vores bestræbelser på hele tiden at 
kunne tilbyde det bedst mulige behand-
lingsforløb.

I alle afdelinger er der opstillet standere, 
hvor vi spørger dig, om du vil anbefale 
Aleris-Hamlet til andre. Du afgiver dit svar 
med blot ét tryk på den smiley, som du 
synes passer bedst.

Eventuelle klager over dit forløb på Aleris- 
Hamlet beder vi dig venligst fremsende 
direkte til det Aleris-Hamlet hospital, hvor 
du har haft dit forløb. Du kan også benytte 
dig af vores ris og ros link på vores hjem- 
meside www.aleris-hamlet.dk.

Skulle du ikke ønske dette, kan du læse 
nærmere om dine klagemuligheder på 
Patientombuddets hjemmeside 
www.patientombuddet.dk. Her finder du 
vejledning og klageskema.

Ønsker du at søge om erstatning for fejl, 
du mener, der er begået, skal du rette 
henvendelse til Patienterstatningen. Se 
vejledning og klageskema på 
www.patienterstatningen.dk.



Aleris-Hamlet  
Hospitaler - Vest

Aalborg
Sofiendalsvej 97 
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750 
aalborg@aleris-hamlet.dk

Aarhus
Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal 
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500 
aarhus@aleris-hamlet.dk

Esbjerg
Bavnehøjvej 2 
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700 
esbjerg@aleris-hamlet.dk

Herning
Poulsgade 8, 2. sal 
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600 
herning@aleris-hamlet.dk

Aleris-Hamlet  
Hospitaler - Øst

København
Gyngemose Parkvej 66 
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700 
kobenhavn@aleris-hamlet.dk

Ringsted
Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914 
ringsted@aleris-hamlet.dk

Telefon åbningstider i kundeservice

Vest Øst

Mandag - torsdag 8 - 18 8 - 18

Fredag 8 - 15 8 - 16

Lørdag - søndag Lukket Lukket
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