
Nad po tli wość de fi niu je się ja ko
nadmier ne wy dzie la nie po tu – zbyt du że
w sto sun ku do ak tu al nych po trzeb orga ni -
zmu w za kre sie je go re gu la cji cie pl nej[1]. To
przy kra i uciąż li wa do le gli wość na wet wte -
dy, gdy jej na si le nie jest nie znacz ne lub gdy
wy stę pu je tyl ko cza sa mi. Dla wie lu osób
sta no wi nie tyl ko po waż ny pro blem este -
tycz ny, ale tak że spo łecz ny, za wo do wy
i eko no micz ny. Pro wa dzi do ob ni że nia ja -
ko ści ży cia, za bu rza re la cje mię dzy ludz kie
oraz wy wie ra ne ga tyw ny wpływ na ży cie
za wo do we[2-5]. 

Nad po tli wo ści pach bar dzo czę sto to -
wa rzy szy nie przy jem ny za pach, który po -
wsta je wsku tek roz kła da nia po tu przez bak -
te rie by tu ją ce na skórze[6,7]. Nie da się go

wy e li mi no wać bez wcze śniej szej te ra pii
nad po tli wo ści. 

Nad po tli wość pach

Nadmier ną po tli wość kla sy fi ku je się naj -
czę ściej, bio rąc pod uwa gę jej przy czy nę
(pier wot na vs wtór na) oraz po wierzch nię, na
której wy stę pu je (miej sco wa vs uo gól nio na)[8].

Nad po tli wość pier wot na pach jest naj -
czę st szym ty pem cho ro by i do ty czy oko ło
50% wszy st kich jej przy pad ków[4]. Po sia da
podło że ge ne tycz ne[9,10], a jej po czą tek ob -
ser wu je się zwy kle w dzie ciń stwie lub
w okre sie doj rze wa nia[1,8,9].

Na pod sta wie ba dań epi de mio lo gicz -
nych pro wa dzo nych w in nych kra jach moż -

Nadmierna potliwość pach to bardzo przykra i uciążliwa dolegliwość.
Od niedawna dostępna jest nowa metoda jej likwidacji, która polega
na wykorzystaniu mikrofal, za pomocą których można skutecznie
niszczyć gruczoły potowe. Pozwala to na trwałą likwidację problemu
wilgotnych pach i towarzyszącego im przykrego zapachu – z reguły już
podczas jednego zabiegu. 
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na przy jąć, że pro blem nadmier nej po tli wo -
ści do ty czy w Pol sce od 0,6 do 2,8% po pu -
la cji (od 230 tys. do ok. 1,1 mln osób)[4].

Nad po tli wość wy stę pu je naj praw do po -
dob niej rów nie czę sto u ko biet i u męż czyzn,
cho ciaż nie które źródła po da ją, że cho ro ba ta
wy stę pu je nie co czę ściej u ko biet[4,9].

Moż li wo ści te ra peu tycz ne

W le cze niu nad po tli wo ści pach sto so wa -
nych jest kil ka me tod, które róż nią się sku -
tecz no ścią, ko szta mi i ry zy kiem wy stę po wa -
nia po wi kłań oraz ob ja wów ubocz nych. Do
le cze nia miej sco we go wy ko rzy stu je się an ty -
per spi ran ty, urzą dze nia la se ro we, śród skór -
ne in iek cje to ksy ny bo tu li no wej oraz urzą -
dze nia wy ko rzy stu ją ce mi kro fa le (no wość na
ryn ku). Le cze nie ogól no u stro jo we i me to dy
chi rur gicz ne za re zer wo wa ne są – ze wzglę -
du na moż li we po wi kła nia oraz ob ja wy

ubocz ne – wy łącz nie dla naj tru dniej szych
przy pad ków, które nie pod da ją się in nym
spo so bom te ra pii.

Mi kro fa le

Za bieg po le ga ją cy na wy ko rzy sta niu mi -
kro fal jest sto sun ko wo no wą me to dą i słu ży
do trwa łej li kwi da cji nad po tli wo ści
pach[11,12,13]. Jest to miej sco wa, nie in wa zyj na,
bez piecz na i bar dzo sku tecz na pro ce du ra,
która po zwa la na trwa łe usu nię cie te go
pro ble mu w trak cie 1 lub 2 za bie gów[11].

Mi kro fa le to fa le elek tro ma gne tycz ne
o dłu go ści od 1 mm do 30 cm, które
w wid mie znaj du ją się po mię dzy pod czer -
wie nią (w tym za kre sie fal pra cu je np. la ser
CO2 o dłu go ści fa li 10,600 nm) a fa la mi
ultra krót ki mi (np. urzą dze nia RF). W me dy -
cy nie za sto so wa no je po raz pierw szy
w chi rur gii w la tach 70. ubie głe go wie ku. 

Mi kro fa le emi to wa ne w kie run ku tka nek
pod grze wa ją wo dę, która się w nich znaj -
du je i pro wa dzą do ich ter micz ne go uszko -
dze nia. Tkan ka tłu szczo wa, ze wzglę du na

Ryc. 1. Mikrofale emitowane przez głowicę
zabiegową penetrują skórę na głębokość, na
której znajdują się gruczoły potowe. Jest to
granica pomiędzy skórą właściwą a tkanką
podskórną. Docierając do gruczołów potowych,
powodują ich trwałe uszkodzenie (termolizę),
co skutkuje nieodwracalnym zahamowaniem
wydzielania potu. Jednoczesne chłodzenie
skóry zapewnia jej ochronę przed prze -
grzaniem i uszkodzeniem.

Ryc. 2. Urządzenie miraDry zbudowane jest
ze sterowanej komputerowo konsoli oraz
głowicy, na której montuje się jednorazowe
końcówki zabiegowe bioTip. Konsola, oprócz
komputera z oprogramowaniem, wyposażona
jest w zintegrowany moduł chłodzący oraz
pompę podciśnieniową.
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ni ską za war tość wo dy, ab sor bu je mi kro fa le
tyl ko w nie wiel kim stop niu.

Mi kro fa le po tra fią pe ne tro wać skórę na
głę bo kość, na której znaj du ją się gru czo ły
po to we (gra ni ca po mię dzy skórą wła ści wą
a tkan ką pod skór ną)[11]. Z re gu ły jest to 
2-5 mm, w za leż no ści od gru bo ści skóry pa -
cjen ta. Do cie ra jąc do gru czo łów po to wych,
po wo du ją ich trwa łe uszko dze nie (ter mo li -
zę), co skut ku je nie od wra cal nym za ha mo -
wa niem wy dzie la nia po tu[12,13]. Jed no cze sne
chło dze nie skóry w trak cie za bie gu za pew nia
jej sku tecz ną ochro nę przed prze grza niem
i uszko dze niem[11] (Ryc. 1).

Urzą dze nie mi ra Dry

Urzą dze nie mi ra Dry jest pierw szym na
ryn ku, które prze zna czo ne jest do le cze nia
nad po tli wo ści pach za po mo cą mi kro fal.
Jest to je dy ne urzą dze nie za twier dzo ne
przez FDA w USA do le cze nia nad po tli wo -
ści. W USA i in nych kra jach sto so wa ne jest
od 2012 ro ku, a w Pol sce po ja wi ło się na
po cząt ku 2015 ro ku.

Urzą dze nie mi ra Dry zbu do wa ne jest
ze ste ro wa nej kom pu te ro wo kon so li oraz
gło wi cy, na której mon tu je się jed no ra zo -
we koń ców ki za bie go we bio Tip[11]. Kon so -
la, oprócz kom pu te ra z opro gra mo wa -

niem, wy po sa żo na jest w zin te gro wa ny
mo duł chło dzą cy oraz po mpę pod ci śnie -
nio wą (Ryc. 2).

Gło wi ca, wy po sa żo na w an te ny, emi tu -
je mi kro fa le o czę sto tli wo ści 5800 MHz
(5,8 GHz). Waż nym jej ele men tem jest
kon tak to wa płyt ka chło dzą ca, której ro lą
jest ochro na skóry przed prze grza niem
i uszko dze niem. Gło wi ca obej mu je ob szar
za bie go wy o wy mia rach 10x30 mm.

Koń ców ka za bie go wa bio Tip mon to -
wa na na gło wi cy wy ko rzy stu je po mpę pod -
ci śnie nio wą urzą dze nia w ce lu przy ssa nia
się do skóry, unie sie nia jej i usta bi li zow nia
pod czas za bie gu. Koń ców ka jest ste ryl na
i jed no ra zo wa. 

Urzą dze nie mi ra Dry po sia da kil ka try -
bów pra cy, dzię ki cze mu moż li wa jest re gu -
la cja si ły je go dzia ła nia. Po szcze gól ne usta -
wie nia róż nią się cza sem do star cza nia ener -
gii (moc jest za wsze ta ka sa ma). Wy ższe
usta wie nia po zwa la ją do star czać cie pło dłu -
żej i głę biej, a przez to sku tecz niej ni szczyć
gru czo ły po to we. 

Prze bieg za bie gu

Na 4 dni przed za bie giem pa cjent po wi -
nien do kła dnie ogo lić obie pa chy. Na 2 go -

Ryc. 3. Po zdezynfekowaniu skóry dokonuje się
określenia wielkości obszaru zabiegowego.
Najczęściej definiuje się go jako obszar
owłosiony dołów pachowych z około 1 cm
marginesem.

Ryc. 4. Następnie na skórę nanosi się (tak jak
kalkomanię) wzór, według którego będzie
wykonywany zabieg. Definiuje on miejsca
podania znieczulenia oraz miejsca, do
których po kolei będzie przykładana głowica
zabiegowa.
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dzi ny przed wi zy tą po wi nien przy jąć ibu -
pro fen w daw ce 800 mg, który, oprócz
dzia ła nia prze ciw bólo we go, po ma ga
zmniej szyć po ja wia ją cy się za wsze lo kal ny
obrzęk pach. 

Okre śle nie wiel ko ści ob sza ru za bie go -
we go na stę pu je po przez wy ko na nie te stu
Mi no ra. Moż na go rów nież zde fi nio wać ja -
ko ob szar owło sio ny do łów pa cho wych. 

Po zde zyn fe ko wa niu skóry do ko nu je
się po mia ru te go ob sza ru za po mo cą spe -
cjal ne go sza blo nu (Ryc. 3). Na stęp nie na
skórę na no si się wzór, we dług które go
bę dzie wy ko ny wa ny za bieg (Ryc. 4). De fi -
niu je on miej sca po da nia znie czu le nia oraz
miej sca, do których po ko lei bę dzie przy -
kła da na gło wi ca za bie go wa. Po na nie sie -
niu wzo ru skórę pach znie czu la się na się -
ko wo przy po mo cy li do ka i ny z epi ne fry ną
(Ryc. 5).

Mi kro fa le emi to wa ne są przy każ dym
przy ło że niu gło wi cy śre dnio przez oko ło 45
se kund (nie co krócej przy niż szych usta wie -
niach i nie co dłu żej przy wy ższych). Po każ -
dej stro nie znaj du je się prze waż nie 20-40
miejsc przy ło że nia gło wi cy, dla te go jed ną
pa chę opra co wu je się prze cięt nie przez 25-
40 mi nut (Ryc. 6).

Po za bie gu sto so wa ne są za wsze okła dy
chło dzą ce lub na wiew zim ne go po wie trza
przez oko ło 10-20 mi nut (Ryc. 7). W do mu
pa cjent po wi nien kon ty nu o wać ich sto so -

wa nie przez kil ka go dzin oraz przyj mo wać
ibu pro fen. Przez kil ka-kil ka na ście dni po za -
bie gu za le ca się rów nież ogra ni cze nie ak -
tyw no ści fi zycz nej.

Efek ty za bie gu

Ba da nia kli nicz ne po twier dzi ły 90%
sku tecz ność po je dyn czej pro ce du ry[14]. Ba -
da nia hi sto pa to lo gicz ne wy ka za ły trwa łe
i nie od wra cal ne uszko dze nie gru czo łów
po to wych przez mi kro fa le[11]. Dal sza ob -
ser wa cja wy ka za ła utrzy mu ją ca się sku -
tecz ność po 18 mie sią cach od za bie gu[15].
Efek ty za bie gu są trwa łe, po nie waż zni -
szczo ne gru czo ły po to we nie ma ją zdol no -
ści re ge ne ra cji[16]. W przy pad ku czę ścio we -
go efek tu lub bra ku peł nej sa ty sfak cji pa -
cjen ta dru gi za bieg moż na wy ko nać naj -
wcze śniej po 3-6 mie sią cach. 

Mi kro fa le, ze wzglę du na swo ją sku tecz -
ność i bez pie czeń stwo, mo gą być sto so wa -
ne nie tyl ko u pa cjen tów, którzy skar żą się
na nad po tli wość du że go stop nia. Z za bie gu
mo gą sko rzy stać rów nież oso by, dla
których nad po tli wość jest pro ble mem je dy -
nie ko sme tycz nym (nie wiel kie go stop nia lub
wy stę pu je okre so wo) lub które ma ją pro -
blem z przy krym za pa chem. Co waż ne dla
pa cjen tów – za bieg po zwa la na po zby cie się
pro ble mu na za wsze.

Ryc. 5. Po naniesieniu wzoru skórę pach
znieczula się nasiękowo przy pomocy lidokainy
z epinefryną.

Ryc. 6. Po każdej stronie znajduje się
przeważnie 20-40 miejsc przyłożenia głowicy,
dlatego jedną pachę opracowuje się przeciętnie
przez 25-40 minut.
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Ob ja wy ubocz ne, moż li we po wi kła -
nia i prze ciw wska za nia

Pa cjen ci zno szą za bieg z re gu ły bar dzo
do brze. Więk szość od czu wa obrzęk i dys -
kom fort w obrę bie pach, który mo że utrzy -
my wać się przez kil ka ty go dni. W nie -
których przy pad kach mo że po ja wić się
obrzęk zlo ka li zo wa ny po za pa cha mi – na
ra mio nach lub na gór nej czę ści klat ki pier -
sio wej. 

In ny mi, prze mi ja ją cy mi, ob ja wa mi
ubocz ny mi mo gą być: za czer wie nie nia po -
ja wia ją ce się w miej scu przy ło żeń gło wi cy
za bie go wej, si nia ki w miej scach in iek cji
znie czu le nia, zgru bie nia na skórze w obrę -
bie pach, czę ścio wa utra ta owło sie nia pach

oraz przej ścio we, zmie nio ne czu cie w oko -
li cy pa chy.

Prze ciw wska za nia mi do sto so wa nia mi -
kro fal w le cze niu nad po tli wo ści pach (po za
prze ciw wska za nia mi ty po wy mi dla wszy st -
kich za bie gów me dy cy ny este tycz nej) są:
po sia da nie roz ru szni ka ser ca oraz wcze -
śniej sze pro ble my ze środ ka mi sto so wa ny -
mi do znie czu le nia na się ko we go. Urzą dze -
nia nie wol no sto so wać na ob sza rach in -
nych niż pa chy. 

Pod su mo wa nie

Przy nad po tli wo ści pach dez o do ran ty
i an ty per spi ran ty ma ją ogra ni czo ne za sto -
so wa nie ze wzglę du na swą nie wiel ką sku -
tecz ność. Gru czo ły sta le wy dzie la ją pot,
nie za leż nie od po ry ro ku, sy tu a cji, po go dy
i tem pe ra tu ry oto cze nia. Szcze gól nie na si -
lo ne jest to pod czas emo cjo nu ją cych
i stre su ją cych sy tu a cji. Sku tecz ne, nie in wa -
zyj ne, bez piecz ne i trwa łe le cze nie nad po -
tli wo ści pach jest od nie daw na moż li we
dzię ki urzą dze niu mi ra Dry, które wy ko -
rzy stu je w swym dzia ła niu mi kro fa le. No -
wa me to da mo że przy nieść wie le ko rzy ści
oso bom, które zma ga ją się z pro ble mem
wil got nych pach lub przy kre go za pa chu,
rów nież wte dy, gdy nie ma ją one du że go
na si le nia.

Ryc. 7. Po zabiegu stosowane są zawsze okłady
chłodzące lub nawiew zimnego powietrza przez
około 10-20 minut.
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