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Fjernelse af svedkirtler 
i armhulen



BEHANDLINGSMETODER

En midlertidig svedreduktion i armhuler, og 

andre steder på kroppen, kan opnås gen-

nem indsprøjtning med botox. Dette kan 

være velegnet, såfremt du i en kortere pe-

riode af dit liv føler svedsekretionen særligt 

generende. Botoxbehandlingen skal genta-

ges med 3-9 måneders mellemrum.

Der findes desuden forskellige operations-

metoder:

1. Operation med fjernelse af det svedkir-
telbærende område:   
Ved denne operation fjernes størstede-

len af det hårbærende område i armhu-

len og hermed også det område med 

den største koncentration af svedkirtler. 

Ved operationen er der risiko for kompli-

kationer, det vil sige blødning, infektion 

og dårlig sårheling med arproblemer. 

2. Åben fjernelse af svedkirtler:  

Gennem et langt eller to kortere snit i arm-

hulen kan huden løsnes fra det dybere 

væv og indersiden af huden blotlægges. 

Derved kan en stor del af svedkirtlerne 

simpelt bortklippes. Denne operation 

kan ikke fjerne alle svedkirtler, og en del 

af svedsekretionen vil vende tilbage. Ri-

sikoen for komplikationer er lavere end 

ved den foregående metode, men opera-

tionen efterlader fortsat ar i armhulen, og 

der er også risiko for blødning og infektion. 

3. Sugecurettage:     

Sugecurettage, lukket fjernelse af sved-

kirtler, er en mere skånsom metode end 

de to første. Gennem to små snit på ca. 

½ cm kan der indføres sugekanyler sva-

rende til dem, der anvendes ved fedtsug-

ninger. Herved kan svedkirtlerne bortsu-

ges. Denne operation fjerner heller ikke 

alle svedkirtler, og en del af svedsekreti-

onen vil vende tilbage. Risikoen for kom-

plikationer er lavere end for de to andre 

kirurgiske metoder, men der er ligeledes 

risiko for infektion og blødning.

FØR OPERATIONEN
Før en eventuel operation skal du til forun-

dersøgelse hos speciallægen. Her aftaler du 

med kirurgen, hvilket indgreb du ønsker. Du 

bliver informeret om, hvad det er realistisk at 

forvente af operationen, hvilke følgevirknin-

ger operationen har, samt hvilke risici opera-

tionen medfører.

Du har mulighed for at medbringe en ven, 

veninde eller et familiemedlem som bisidder 

til forundersøgelsen.

BEHANDLING AF SVEDTENDENS I ARMHULEN

Der findes kirurgiske behandlinger mod generende svedtendens i armhulen. Operationerne fore-

går ambulant og i lokal bedøvelse.



KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du 

yderligere spørgsmål, er du altid velkom-

men til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070
Aarhus: 8612 1186
Skørping: 9839 2244
Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 8.00-16.00
info@capio.dk

www.capio.dk

Undertegnede er informeret om ovenståen-

de:

__________    ______________________

Dato  CPR-nr.

__________________________________

Underskrift
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