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1. UVOD

   Dandanes je informacij o hiperhidrozi na spletu veliko več kot v preteklosti, še vedno pa ni 

celovitih odgovorov glede njenih vzrokov. Ravno v letu 2019, ko izdajamo brošuro, mineva 

100 let od prvega poskusa operacije simpatičnega živčevja za odpravo hiperhidroze, ki ga 

je izvedel Kotzareff, rojen pred 130 leti, in 150 let od smrti Purkyněja, ki je odkril potne žleze 

leta 1833. Da igrajo potne žleze ključno vlogo pri celjenju ran, je nedavna ugotovitev. Od opisa 

različnih vrst žlez znojnic pred okoli 100 leti mnogo tedanjih vprašanj ostaja odprtih, pojavljajo 

pa se nova, kot je vprašanje funkcije žlez mešanega tipa. Vznemirljive so hkrati inovacije, kot so 

naprave za diagnozo bolezni z analizo znoja, ali hipoteze, da naj bi potenje vplivalo na to, da 

človek ni poraščen kakor druge živali. Kot piše Nina G. Jablonski v delu »Skin: A Natural History«, 

so evolucijsko naši možgani za uspešno delovanje potrebovali dober sistem hlajenja, ob tem pa 

se je zmanjšala vloga apokrinih žlez, ki so povezane z lasnimi mešički, in povečala vloga ekrinih 

žlez ter ohranilo lasišče kot zaščita glave. Avtorica sklene, da moramo potenju in potnim 

žlezam pravzaprav napisati hvalnico, saj smo zaradi njih danes to, kar smo. In svoj namen ima 

tudi hiperhidroza.

   Položaj oseb s hiperhidrozo bi moral biti prepoznan v posebnih okoliščinah, saj nezmožnost 

kontroliranja prekomernega potenja ne bi smela biti predmet zadrege in opravičevanja. Za to 

bo potrebna širša podpora, predvsem v segmentih izobraževanja, zaposlovanja in zdravstva 

ter tudi v modni industriji, medijih in marketingu. Rešitve so v večplastnem pristopu, boljši 

informiranosti glede podpornih terapij in možnosti obvladovanja, povezovanju z inovativnimi 

gibanji in nenazadnje večjem povezovanju med samimi osebami s hiperhidrozo. Hkrati pa bo 

treba še podrobneje preučiti pojavnost hiperhidroze, izkušnje z različnimi metodami 

zdravljenja in vpliv na kakovost življenja. 

   Z brošuro želimo informirati in spodbuditi osebe s hiperhidrozo, da bi pričele bolj odprto 

komunicirati o svoji težavi in da ne bi opuščale hobijev ter poklicnih in drugih življenjskih ciljev, 

obenem pa predstaviti problematiko splošni javnosti in pozvati k drugačnemu pogledu na 

funkcijo potenja, ki je družbeno sprejemljivo le v določenih situacijah, kot je šport in težaško 

delo.
 

   Potenje je nujno za naše zdravje, saj z njim ohlajamo telo na ustrezno temperaturo. 

Hiperhidroza ali prekomerno potenje pa se dogaja tudi takrat, ko se telesu ni več potrebno 

ohlajati. Njen nasprotni pol je hipohidroza ali izostanek potenja, ki je lahko življenjsko nevarno, 

če se telo ne zmore ohladiti. Hiperhidroza ni življenjsko ogrožujoča, a poleg prisotnega 

fizičnega neudobja lahko ohromi ali oteži poklicno, družbeno in psihološko področje 

življenja. Zaradi redkosti je velikokrat nerazumljena, tako med širšo javnostjo in celo med 

zdravstvenim osebjem.
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Pojavnost hiperhidroze: Natančno število oseb s hiperhidrozo ni poznano, saj ne obstajajo 

posebni registri pacientov, tuje raziskave v ZDA, Nemčiji, Braziliji, na Švedskem, Kitajskem in 

Japonskem pa so doslej pokazale ocene od 2,8 do 12,76 % glede na obravnavano populacijo. 

V nadaljevanju bo pozornost namenjena predvsem primarni obliki te motnje.

· Sekundarna hiperhidroza: vzrok zanjo je drugo bolezensko stanje ali stranski učinek 

zdravil, zato sta diagnoza in zdravljenje usmerjena v odpravo primarnega vzroka (to 

so na primer lahko sladkorna bolezen, menopavza, nosečnost, motnje delovanja 

ščitnice, razne infekcije, maligna obolenja, zdravila, kot so antidepresivi, in drugo). 

Potenje je razporejeno bolj po celem telesu oziroma generalizirano. Ponavadi se 

pojavi v odrasli dobi.

Vprašanje dednosti primarne hiperhidroze: Preučevanja ameriških, japonskih in kitajskih 

raziskovalcev v zadnjih 20 letih so potrdile dednost hiperhidroze. Nekateri poročajo o 

prenosu hiperhidroze na lastne otroke, drugi pa so imeli že v družini sorodnika z njo. Čeprav 

poleg vročine nanjo v veliki meri vplivajo čustveni dražljaji, ni čustvena, temveč fiziološka 

motnja, kar dokazuje njen pojav pri novorojenčkih. 

   Ločimo dve vrsti hiperhidroze, primarno in sekundarno: 

2. DVE VRSTI HIPERHIDROZE, POJAVNOST IN DEDNOST

· Primarna hiperhidroza: njeni vzroki so nejasni in do danes zanjo še ne obstaja 

idealno zdravilo. Tovrstno potenje je fokalno/žariščno oziroma se pojavlja na 

določenih delih telesa, kot so dlani, stopala in pazduhe ter obraz in dimlje, pojavi se v 

otroštvu ali adolescenci;

5
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FIZIOLOGIJA POTENJA: Žleze znojnice je leta 1833 odkril Jan Evangelista Purkyně 

(raziskovalci pred njim so sicer že odkrili posamezne dele žlez), leta 1922 pa je Paul 

Schiefferdecker razdelil znojne žleze na ekrine in apokrine. Obstajajo tudi druge vrste 

znojnih žlez, na primer apoekrine ali mešane žleze in anogenitalne žleze, vloga obojih je 

nejasna (apoekrine žleze so šele leta 1987 odkrili Sato in sodelavci po naključju med 

obravnavo vzorca, pridobljenega med operacijo hiperhidroze). Vseh znojnih žlez je skupaj 

okvirno 2 do 4 milijone, večina je ekrinih (razmerje med apokrinimi in ekrinimi žlezami je 1:1 v 

pazdušnem predelu, na drugih delih telesa pa 1:10). Osnovna funkcija ekrinih žlez, ki so 

razporejene po skoraj celem telesu, je termoregulacija, odzivajo se tudi na čustvene dražljaje 

in dražljaje okusa. Znoj ekrinih žlez vsebuje 99 % vode oziroma proizvajajo redek izloček, ki 

je hipotoničen in brez vonja, vsebuje pa natrij, klorid, kalij, sečnino, laktat, aminokisline, 

bikarbonat in kalcij. V ekstremni vročini lahko proizvedejo tudi do 10 litrov znoja na dan. 

Apokrine žleze, ki so omejene na predel dimelj, pazduh in uhljev, izločajo gosto, motno 

tekočino, ki vsebuje proteine, ogljikove hidrate, amonijak, lipide, železove ione, kromogranine 

ter mlečne kisline in ob bakterijskem razkorju dobi vonj. Aktivne postanejo šele v puberteti, 

uravnavajo jih hormonski procesi, njihova vloga pri primarni hiperhidrozi pa ni bistvena – 

vloga ekrinih žlez je torej glavnega pomena pri vprašanju prekomernega potenja.

   Potenje bi lahko zaradi lažjega pojasnjevanja razdelili na termoregulativno in čustveno, 

vendar ne gre za absolutno delitev, saj so poskusi pokazali, da obe vrsti potenja tudi vplivata 

druga na drugo. Prvega regulira pretežno hipotalamus, drugega pa neokortikalni in limbični 

center. Pri termoregulativnem potenju gre za zmanjševanje temperature telesa pri 

vročinskem stresu, pri čemer je naloga hipotalamusa, da vzdržuje telesno temperaturo na 

37°C. Pri čustvenem potenju pa gre za odziv na senzorične, kognitivne in vedenjske procese, 

ki vplivajo na čustva. Čustva, stres in drugi dražljaji stimulirajo predvsem potne žleze na 

obrazu, v pazduhah, na dlaneh in stopalih, pojavlja se tudi že pri dojenčkih. Pomembno vlogo 

pri obeh vrstah potenja odigra simpatični živčni sistem, ki regulira delovanje potnih žlez in 

cirkulacijo kože. Tukaj nastopi vprašanje hiperhidroze, ki je prekomeren odziv na vročino, 

napor in stres. Osebe s hiperhidrozo kažejo povečano delovanje v simpatičnem živčnem 

sistemu ob vzburjenju (bolečina, kričanje, božanje). Primarna hiperhidroza, kot povzemata 

Haider in Solish, »utegne predstavljati kompleksno disfunkcijo avtonomnega živčnega sistema, 

vključujoč tako simpatične kot parasimpatične poti«. Preučevanje fiziologije potenja še ni razkrilo 

vzrokov za pojav primarne hiperhidroze, s čimer je povezano tudi iskanje ustreznih zdravil. 

Zdravljenje se usmerja v blokado ali prekinitev povezav živcev z določenim delom telesa, kjer 

je prisotno prekomerno potenje, vendar najustreznejšega ter dokončnega zdravila brez 

stranskih učinkov še vedno ni. 

   



2) gravimetrična metoda oz. metoda tehtanja papirja, prepojenega s potom;

1) vapometer, posebna naprava, ki meri izgubo vode na koži; 

     3.    DIAGNOZA - SAMODIAGNOZA 

   Osebe s primarno hiperhidrozo praviloma niso posebej napotene na diagnosticiranje, s 

katerim bi dobile uradno diagnozo (pri sekundarni hiperhidrozi so opravljeni testi na druga 

bolezenska stanja). Nekaj testov je na voljo predvsem za spremljanje stanja po zdravljenju 

oziroma za določitev velikosti področja, ki bo zdravljeno: 

b) hiperhidrozni indeks kakovosti življenja (Hyperhidrosis Quality of Life Index – 

HidroQOL): razvili so ga dobrih 20 let kasneje kot DLQI, leta 2014, vsebuje pa 18 

vprašanj s področja vsakdanjega in psihosocialnega življenja.

3) škrob-jodni test, pri čemer nanos škroba in joda obarva potne dele temno škrlatno.

Obstaja še nekaj drugih vprašalnikov, kot so lestvica intenzivnosti hiperhidroze 

(Hyperhidrosis Disease Severity Scale – HDSS) s 4 stopnjami intenzivnosti, vprašalnik o 

vplivu hiperhidroze (Hyperhidrosis Impact Questionnaire – HHIQ), Skindex ter drugi. Na 

področju diagnosticiranja oseb s primarno hiperhidrozo bi lahko tudi v Sloveniji pacientom 

nudili več tovrstnih informacij. 

V pomoč pri diagnosticiranju obstaja še nekaj inštrumentov, preko katerih lahko strokovnjaki 

ugotavljajo vpliv hiperhidroze na kakovost življenja posameznika:

a) dermatološki indeks kakovosti življenja (Dermatology Life Quality Index – 

DLQI): preprost vprašalnik z 10 vprašanji, razvit leta 1992 z namenom ugotavljanja 

vpliva kožnih bolezni na vsakdanje življenje posameznikov, uporabljajo ga v 80 

državah. Pokriva vprašanja simptomov, družabnega in poklicnega življenja, 

nakupovalnih navad in drugih tem;
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   V nekaterih državah je hiperhidroza še vedno klasificirana kot »estetski problem«, saj 

večinoma ne povzroča dodatnih zdravstvenih zapletov. Možne so dodatne kožne težave zaradi 

stalno/pogosto vlažne kože, ki macerira oziroma oteče, kot taka pa je bolj občutljiva ter ni 

odporna na morebitna bakterijska in glivična vnetja. Poleg tega lahko pride do zapletov pri 

celjenju ran, še posebej kroničnih. Obenem ima veliko oseb s hiperhidrozo tudi druge 

zdravstvene težave. Vsekakor hiperhidroza presega okvir estetike in bo potrebno njene širše 

posledice še ugotoviti. Pogosto niti zdravstveno osebje ne nudi zadovoljivih informacij ali 

razumevanja. Čeprav je jakost in doživljanje hiperhidroze med osebami različna, v večji ali manjši 

meri postavlja nekatere življenjske ovire. 

b) nošenju uniform in predpisanih poslovnih oblačil, 

d) vožnji, 

a) uporabi raznih inštrumentov, priborov, elektronskih naprav, zaslonov na dotik,

4.     DOŽIVLJANJE IN VPLIV HIPERHIDROZE NA KAKOVOST ŽIVLJENJA

Težave se pojavljajo pri naslednjih aktivnostih:

c) pisanju, 

č) držanju knjig in revij ter uporabi papirnatih materialov nasploh, 

»Ena najbolj nerodnih situacij se mi je pripetila v tujini, ko smo bili službeno na 

sestanku in ni bilo priložnosti za menjavo oblačil. Vodja sestanka je ves čas 

pogledovala proti mojim potnim madežem na majici, zato mi je bilo mučno skozi 

celoten sestanek.«   

   Občutek vseprisotnosti vlage, držanje predmetov, dotik druge osebe ali držanje lastnega 

otroka lahko povzroča nelagodje, pametni telefoni in skenerji za prstne odtise ne zaznajo 

mokrega dotika, naprave pa se lahko uničijo zaradi vlage. 

g) oddajanju prstnih odtisov 

f) javnih nastopih, 

in raznoraznih drugih dejavnostih – skratka povsod, kjer je potreben daljši in/ali čvrstejši 

oprijem in telesni stik z različnimi materiali in podlagami, kar pomeni skoraj vsako situacijo. 

Mnogi zato načrtno izberejo izobraževalno in poklicno pot, na kateri njihova težava ni tako 

izpostavljena oziroma jim ne bo potrebno razlagati o njej, v osebnih stikih pa se lahko tudi 

zaprejo vase, kar še poveča nerazumevanje. 

e) vseh aktivnostih, pri katerih se je treba rokovati, držati za roke z drugimi 

osebami ali biti bosi, ob dotiku in držanju drugih oseb, živali ali predmetov, 
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Ena izmed informatork je opustila kvačkanje ter pletenje oziroma prenehala obiskovati 

krožek ročnih del v osnovni šoli ter učenje kitare v najstništvu, pri telovadbi ni zmogla 

uspešno preplezati plezalnega droga, pri likovnem in tehničnem pouku pa je imela 

občasne težave z nekaterimi materiali in orodjem (npr. glina, žaga). Pri vadbi joge, pri 

kateri naj bi bili udeleženci bosi, s potnimi stopali in istočasno dlanmi ni mogla dobro 

izvajati vseh vaj. Težave ima tudi pri vožnji avtomobila z držanjem volana. Dopustovanje 

v vročih krajih po več dneh nenehno prepotene kože prinaša tudi njeno otekanje. 

Informator brez operacije, ki mu je prinesla stranske učinke, ne bi mogel delovati v 

medicini. Mednarodno združenje za hiperhidrozo navaja primere dekleta, ki se je odreklo 

teniški karieri, ker ni zmoglo več trdno držati loparja, dečka, ki je opustil petje in igranje, 

ker je bilo njegovo potenje vidno na odru, in najstnikov, ki niso odšli na maturantski ples 

zaradi strahu pred večurnim nošenjem formalnih oblačil, ki bi razkrila potenje. Kako 

hiperhidroza lahko vpliva na držo telesa, je razvidno v primeru štirinajstletnega dekleta, ki 

se je od svojega 12. leta soočalo s prekomernim potenjem pazduh. Zaradi poskusov 

prikrivanja potnih madežev je dekle razvilo slabo držo in se izogibalo športnim 

aktivnostim. Najstnica je prejela pomoč v obliki botoks injekcij, njen primer pa je prvi 

znani primer uporabe botulinum A toksina pri pediatričnem pacientu leta 2005.

»Jaz sem imel celo življenje težave s prekomernim potenjem dlani in pazduh, malenkost tudi 

stopal. To je izgledalo tako, da sem se potil pri vseh aktivnostih prekomerno, kar bi človek še 

razumel, potil pa sem se tudi ob vseh stresnih situacijah - testi, izpiti, nastopi... Vedno je bil 

papir, po katerem sem pisal, moker in naguban in črnilo razmazano, tako da sem si moral 

podlagati dodatni papir pod roko. Kar je bilo najbolj moteče, pa je bilo to, da sem se potil, tudi 

ko me je zeblo, pozimi, kar je še poslabšalo zadevo in me je bolj zeblo in sem se še bolj potil. Za 

operacijo pa sem se odločil na fakulteti, ker delo opravljam z orokavičenimi rokami in je bilo 

potenje v dlani tako močno, da mi je pot tekel iz rokavic do komolcev in kapljal na tla. Odločil 

sem se za pretisnjenje vseh 3 vej simpatičnega živca, se pravi 1 za dlani in 2 za pazduhe. 

Okrevanje po operaciji je kar zoprno, ker boli, ko dihaš, kakšen teden in ko dviguješ roke 

kakšen mesec. Na žalost se je po operaciji pojavilo močno nadomestno potenje. Občutno se je 

povečalo potenje v stopala - ki je sedaj skozi prisotno. Pojavilo se je potenje po trebuhu in 

hrbtu in v dimljah, kjer prej ni bilo nič bolj izrazito kot drugje. Najbolj pa me je presenetilo 

potenje na čelu in glavi ob pekoči hrani - sedaj me čisto zalije v glavo, če pojem kaj pekočega. 

Prej sem lahko jedel pekoče, tako da so mi tekle solze, pa se nisem potil zaradi tega. Torej 

posledice operacije so suhe dlani - kar je ključno in načeloma odtehta ostale nevšečnosti, 

pazduhe pa se potijo normalno, ne morem reči, da se je kaj občutno zmanjšalo... Če bi se lahko 

še enkrat odločil o operaciji, bi se odločil samo za pretisnjenje ene veje živca za dlani, ostalo bi 

pustil, saj bi bila verjetnost za nadomestno potenje veliko manjša.« 
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Dodatne stroške prinaša tudi nakup raznoraznih pripomočkov in preparatov, ki lahko 

olajšajo stanje in jih je včasih možno dobiti le v tujini (npr. zelo močne kreme proti potenju, 

posebni ščitniki za oblačila, naprave za iontoforezo in podobno). Primarna hiperhidroza torej 

lahko prinaša tudi določene ekonomske posledice ali celo ranljivejši položaj v družbi. 

Obraba oblačil in obutve je precej hitrejša kot pri ljudeh, ki nimajo tovrstnih težav, zato 

predstavljajo njihovo vzdrževanje, redna menjava in nakup večji časovni angažma in strošek. 

V poslovnih stikih pogosto ni prostora za pojasnila, kakšna neprijetna težava je to, zato 

lahko vpliva na kredibilnost, grajenje avtoritete ter mreženje. Osebe s hiperhidrozo so 

zaposlene v različnih sektorjih in imajo različne talente ter poklice, vendar se prenekatere 

izogibajo družabnim aktivnostim, ne razvijajo hobijev in ne prevzemajo določenih delovnih 

mest. 

Oglaševanje in mediji mnogokrat izpostavljajo znane osebe, ki se pojavijo v javnosti s 

potnimi madeži, in predstavljajo potenje kot problematično in nekaj, kar bi morali regulirati, 

kar povečuje pritisk in nerazumevanje. 

Ukvarjanje s hiperhidrozo terja poseben čas, energijo in sredstva, kar postane tudi fizično 

naporno in ustvarja pogoje za nesproščenost, tesnobo, pojemanje ali razpršenost 

koncentracije, frustracije in utrujenost. Celotne posledice hiperhidroze morajo bolj 

poglobljeno postati predmet bodočih raziskav.



  5. OBVLADOVANJE HIPERHIDROZE 

   Tista zdravila in postopki, ki so trenutno poznani za obvladovanje hiperhidroze, imajo bodisi 

določen rok učinkovanja, možne negativne stranske učinke, predstavljajo visok strošek ali pa 

so še v fazi ugotavljanja dolgoročnih učinkov (še posebej predstavlja izziv primarna 

hiperhidroza na več delih telesa). Glede na priporočilo Mednarodnega združenja za 

hiperhidrozo imajo prednost pred operacijo najmanj invazivne metode, odločitev za 

operativne posege pa je potrebno zelo dobro pretehtati:

 1)  Antiperspiranti z aluminijevimi solmi so ena prvih izbir, na voljo so v obliki 

sprejev za pazduhe ali krem za dlani in stopala, vendar je njihovo delovanje pri 

močnem potenju pogosto nezadostno, poleg tega vpliv aluminijevih soli na 

zdravje pri dolgoročni uporabi še ni v celoti ugotovljen;

 2)  Iontoforeza prinaša dobre rezultate predvsem za dlani in stopala, nekateri modeli 

omogočajo tretiranje vseh delov telesa. Gre za uporabo blagega električnega 

toka, vode ter kovinskih plošč v obliki posebne naprave. Uporabiti jo je treba 

večkrat, da dosežemo suhost ali normalno količino potenja, in sicer vsaj 40 minut 

na dan za posamezni del telesa najmanj 4 dni zapored oziroma po 6-10 tretmajih, 

pri nekaterih pa tudi več. Naprave so ponavadi v obliki dveh posod za istočasno 

tretiranje para dlani ali stopal. Učinkuje lahko do nekaj tednov ali manj, nakar je 

potrebno postopek ponoviti, vendar v krajšem obsegu. Iontoforezo izvajajo 

nekatere dermatološke ambulante, napravo pa je možno tudi kupiti preko spleta 

v tujini. Plošče so največkrat narejene iz aluminija, tudi jekla, za tiste, ki so občutljivi 

na kovine, pa celo iz grafita. Morebitne ureznine in rane na koži je treba pred 

uporabo zaščititi z vazelinom ali kremo. Za nekatere iontoforeza ne deluje ali pa 

čez čas deluje slabše oziroma celo preneha delovati. Odsvetuje se jo v nosečnosti 

ali če ima pacient vstavljene razne kovinske ploščice v telesu oziroma srčni 

spodbujevalnik. Stranski učinki so lahko predvsem luščenje in iritacije kože;

 3)  Antiholinergiki in beta blokatorji so zdravila, ki so sicer predpisana za druge bolezni, 

a je eden izmed njihovih učinkov tudi zmanjšano potenje. Zaradi raznih negativnih 

stranskih učinkov jih velja uporabiti le v redkih primerih in za kratek čas, saj lahko 

povečajo tveganje za demenco pri starejših osebah. V zadnjih letih so antiholinergiki 

na voljo tudi v tekoči obliki oziroma kot krpice za direktno uporabo na koži;

 4)  Botoks je na voljo samoplačniško, njegova aplikacija na dlaneh in stopalih je 

boleča, storitev ni poceni, učinkuje do nekaj mesecev, nekateri pacienti pa 

poročajo tudi o zmanjšanem delovanju skozi daljše obdobje;
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 5)  Endoskopska simpatektomija oziroma operacija je zadnja od priporočenih 

možnosti zdravljenja. Za posledico ima lahko blago do močno nadomestno 

potenje na drugih delih telesa od zdravljenih, kar lahko postane še bolj moteče 

od prvotne težave, obstajajo tudi druga tveganja, zato je treba temeljito preučiti 

vse informacije, ki so na voljo (na Švedskem posega ne izvajajo več, nove 

diagnostične metode, kot je »laser speckle flowgraphy«, pa lahko uspešno 

določijo izvor nadomestnega potenja, zato bo morda nekoč rešeno tudi 

vprašanje stranskih učinkov). 

· O iontoforezi kot o metodi prenosa oziroma vnosa raznih učinkovin v telo z 

uporabo električnega toka obstajajo prvi zapisi že v 18. stoletju, današnje ime ji je 

nadel Fritz Frankenhäuser v začetku 20. stoletja. Poročila o uspešni uporabi 

iontoforeze na dlaneh so zabeležena leta 1936 (Ichihashi) ter stopalih in dlaneh leta 

1952 (Bouman in Gruenwald Lentzer), leta 1968 pa jo je dr. Fred Levit predstavil 

kot vrsto zdravljenja za hiperhidrozo dlani ter stopal v obliki preproste naprave, ki jo 

lahko z majhnimi stroški vsakdo sestavi s pripomočki iz trgovin z elektroniko;

Med novejše postopke, trenutno na voljo le za pazduhe, se uvršča uporaba laserjev ali 

mikrovalov za uničevanje znojnic. Za oceno dejanske uspešnosti teh postopkov in morebitnih 

stranskih učinkov v daljšem časovnem obdobju bo treba počakati še nekaj let in na dovoljšen 

vzorec operiranih. Med priporočenimi oblikami zdravljenja se ponekod omenja tudi 

psihoterapija, hipnoza in druge sorodne metode, ki pa predstavljajo predvsem podporne 

metode za lažje psihološko obvladovanje posledic hiperhidroze z morebitnim zmanjšanjem 

potenja, vendar raziskave ne navajajo, da bi z njimi lahko dosegli popolno odpravo primarnega 

prekomernega potenja.

· Prvi komercialni deodorant po imenu Mum je bil lansiran leta 1888 v obliki kreme; 

ZANIMIVOSTI: Hitra zgodovina zdravljenja hiperhidroze

· Leta 1950 je prvič opisana uporaba antiholinergičnih zdravil za hiperhidrozo;

· Botoks je bil kot sredstvo proti prekomernemu potenju prvič uporabljen leta 1994. 

· Dr. Arthur W. Stillians je leta 1916 prvi opisal uporabo aluminijevih soli za 

prekomerno potenje, njegova formula še danes velja za eno najučinkovitejših; 

· Simpatektomijo, kirurško blokado simpatičnih živcev ob rebrih, je z namenom 

odprave hiperhidroze prvič preizkusil Anastas Kotzareff leta 1919. Več desetletij je 

preteklo, preden je poseg postal varnejši; 
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* na socialnih omrežjih oziroma spletu je moč najti tudi navodila za lastno izdelavo, ki je 

znatno cenejša.

     Stroškovni vidik hiperhidroze: 

Veliko izdelkov, ki lahko omejijo hiperhidrozo, se uvršča v višji cenovni razred in jih je običajno 

potrebno naročiti iz tujine, kar poleg visoke cene pomeni lahko še dodatne uvozne dajatve. 

Skoraj vse metode zdravljenja so tudi samoplačniške, razen endoskopske simpatektomije, ki pa 

ima eno najdaljših čakalnih dob v zdravstvu z 2.820 dnevi (UKC Ljubljana, na dan 31.12.2018), 

zato je vse bolj dostopna le kot samoplačniški poseg. Ker so antiholinergiki in beta blokatorji na 

voljo zgolj na recept, niso zajeti v spodnji tabeli, ravno tako pa ni ocene stroška menjave 

navadnih oblačil in obutve, ki je zaradi hitre obrabe lahko pogostejša kot običajno.  

    metoda                                 cena                       okvirni letni stroški        

 antiperspiranti 
(močnejši)       > 20 €       > 200 €       

 naprava za 
*iontoforezo       400 - 1.000 €       /       

 aplikacija botoksa     
400 - 500 €

za posamični predel       1.000 - 3.000 €

 endoskopska 
simpatektomija     

zdravstveno zavarovanje /
samoplačniško      /

 posebne blazinice in
vložki za oblačila   

5 - 20 €   > 500 €

 posebna oblačila in
obutev, ki prekrivajo

potne madeže ali 
hitro odvajajo znoj   

30 - 100 €   > 500 €

 kiretaža oz. kirurška
odstranitev žlez lojnic   1.200 €   /

 laserji / mikrovalovi  2.000 - 4.000 €   /
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· prepotena oblačila občasno operite z alkoholnim kisom ali sodo bikarbono, da 

preprečite nastanek vonjav oziroma jih odpravite;

· izogibajte se pekoči in mastni hrani, alkoholu, kavi, energijskim pijačam;

· pri prekomernem potenju stopal izmenjaje uporabljajte več parov obutve, da se 

posušijo, ali pospešite sušenje vlažne obutve z absorpcijskimi vložki ali napravami 

za sušenje obutve, da preprečite razvoj bakterij in gliv;

· ko imate kožo suho, jo negujte s kakovostnimi kremami;

· minerale, ki jih izgubljate s potenjem, nadomestite z organsko pridelano hrano in 

kakovostnimi prehranskimi dopolnili ter pijte zadosti vode in občasno izotonične 

napitke, ki jih lahko pripravite tudi sami;

· v športnih trgovinah poiščite posebno perilo in oblačila, ki odvajajo znoj;

· vpeljite v svoj vsakdan različne sprostitvene tehnike in govorite o svoji težavi z 

znanci ali strokovnjaki.

· pazduhe lahko umivamo 2x na dan s poparkom 3 žlic hrastove skorje, 2 žlici 

orehovih listov in 1 žlico timijana v 1 litru vode 10 minut, lahko pa tudi z razredčenim 

jabolčnim ali vinskim kisom, rožno ali sivkino vodo in podobno. Kopeli s poparkom 

hrastove skorje, preslice ali orehovih listov so primerne za roke in noge, tako da jih 

7 dni vsak dan po 20 minut namakamo v toplem poparku. 

· uporaba hitro sušeče brisačke, rokavic za sušenje rok in oprijem;

· v tujini je možno kupiti posebne vodoodporne zvezke, pri katerih zapiski ostanejo 

urejeni;

· uporabljajte naravne tkanine, še posebej bambus, lan, bombaž ipd.;

· 5 žlic mešanice breze, koprive, robide, vijolic in žajblja ali 5 žlic mešanice brezovih, 

orehovih, peteršiljevih in rožmarinovih listov ter korenine regrata prelijemo z 1 

litrom kropa, sladimo z medom in pijemo večkrat na dan;

· mešanico črne mete, luštreka, melise, plešca, preslice, srčne moči, vrbove skorje in 

žajblja pijemo 3x na dan po 1 kozarec pred obroki;

Predlogi s področja ljudskega zdravilstva in homeopatije ne obljubljajo končnih rešitev, lahko 

pa občasno delno omejijo prekomerno potenje ali pomagajo pri negi prepotene kože. Pater 

Simon Ašič je za potenje priporočal 4 vrste čajev, 2 vrsti umivanja s prevretki ali poparki ter 3 

vrste kopeli:

· žajbljev čaj pijemo 5 dni po glavnih obrokih po 2 skodelici, in sicer 2 žlici čaja 

zavremo v ½ litra vode.

     Nekaj napotkov za lajšanje hiperhidroze in nego kože:
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ZANIMIVOSTI: Odnos človeka do potenja skozi zgodovino 

  V antiki je o potenju največ pisal rimski zdravnik Klavdij Galen, na splošno pa je od tedaj 

veljalo razumevanje fiziologije potenja kot nekakšnega hidravličnega sistema – močno 

potenje ob povečani telesni temperaturi, težkem fizičnem delu in določenih čustvenih 

situacijah so pisci pripisovali povečanemu gibanju tekočin v telesu. Poznani so zdravilni 

učinki izzvanega in ritualnega potenja v raznih kopelih in savnah po celem svetu: 

starogrška javna kopališča, antične rimske terme, ruska banja, finska savna, potilnice 

severnoameriških prvobitnih ljudstev ter druge. 

   Potenje je bilo že nekoč prepoznano kot koristno in očiščevalno, istočasno pa 

povezovano z nečistostjo in sramom. Ta dvojni odnos vpliva tudi na osebe s hiperhidrozo.   

Homeopatski pripravki: lycopodium (pri potenju na okončinah), arsenicum album 

(pri potenju pogosto hladnih okončin), thuya (pri anksiozni osebi z obsesivnimi 

tendencami, znoj ima močan in sladek vonj, lokalizirano potenje v pazduhah in dimljah), 

psorinum (pri slabem vonju, osebi, ki jo vedno zebe, z nezdravo kožo), anitmonium 

crudum (pri osebah, ki veliko jedo, s hiperkeratozo), sepia (pri močnem potenju z 

ostrim vonjem, še posebej v dimljah, pazduhah in pri nekaterih na stopalih), silicea (pri 

nočnem potenju, še posebej na stopalih, dlaneh in pazduhah), nitricum acidum (pri 

potenju stopal s slabim vonjem), za dlani actaea racemosa, ambra grisea, cocculus, 

conium in drugi pripravki.

   Od pojava kuge je bil prisoten strah pred vodo in možnostjo prenosa okužbe preko 

kože. Tako je očistiti kožo pomenilo zgolj zamenjati prepoteno perilo brez uporabe vode 

in čistoča se prične enačiti s čisto obleko ter zunanjim videzom. Uporaba parfuma je, 

poleg prekrivanja vonja in uživanja v prijetnih vonjavah, pomenila očiščenje. Šele od sredine 

18. stoletja se navade v zvezi z vodo ponovno spreminjajo – priporočila za čistočo prično 

vsebovati navodila za umivanje posameznih delov telesa, na katerih se nabira znoj, da bi 

preprečili njegov vnos nazaj skozi pore in razkrajanje telesnih tekočin. Čistoča odtlej 

postane sinonim za zdravje, saj pospešuje izločanje telesnih sokov ter kroženje krvi, s tem 

pa tudi preprečuje razne bolezni. 

   Začetek 19. stoletja prinese pojav besede higiena, ob koncu 19. in na začetku 20. 

stoletja pa se pojavijo prvi komercialni antiperspiranti. V oglaševalskih kampanjah zanje 

prevladuje sporočilo, da je znoj nekaj, kar je treba kontrolirati in skriti (poleg tega tudi vonj, 

ki ga povzročajo bakterije na koži). S tem se je pričel odklonilen odnos do potenja, kar 

povečuje stigmo, zato bi morala družba prevprašati svoj odnos do potenja, predvsem v 

določenih družbenih situacijah.
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     Podpora svojcev in širše skupnosti

   Izjemnega pomena pri primarni hiperhidrozi je podpora svojcev, znancev, zdravstvenih 

delavcev, delodajalcev in učiteljev, saj doslej zaradi pomanjkanja informacij osebe s 

hiperhidrozo pogosto niso prejele razumevanja niti s strani bližnjih: 

Različne kulture so znoj povezovale s stvarjenjem ali drugimi pojavi: 

· Veronikin oziroma potni prt ali Sudarium: v krščanstvu je znana podoba 

Veronike, ki Kristusu ponudi prtič, da si lahko obriše znoj s čela med vzponom 

na Kalvarijo, na prtu pa ostane odtis njegovega obraza; 

· Sobek: iz znoja tega egipčanskega krokodiljega božanstva je nastala reka Nil;

· Pangu: stvarnik in prvo živeče bitje v kitajski mitologiji, živel je 18.000 let, po 

njegovi smrti pa je njegov znoj postal dež in voda; 

· Asekaki Jizō: v japonskem budizmu ena izmed verzij priljubljenega božanstva 

Jizō. Kadar je njegov znoj bel, pomeni to dobre obete, kadar pa je črn oziroma 

ko prevzema nase bolečino ljudi, pomeni to slabe čase. 

· Ymir: v nordijski mitologiji prvo bitje in prednik vseh velikanov, iz čigar znoja so 

nastali moški, ženska in sin, ki producirajo nove generacije ledenih velikanov;

· Ganeša: hindujski bog, ki je bil po nekaterih razlagah ustvarjen iz znoja svoje 

matere Parvati; 

· Jvarasura: božanstvo vročine, ki je nastalo iz znoja s čela boga Šive med njegovo 

meditacijo; 

· Inti: inkovski bog sonca, upodobljen z zlatom, ki je Inkom predstavljalo »znoj 

sonca«; 

· Reka Ganges: po eni izmed razlag je Ganges ustvaril Brahma iz znoja s stopal 

Višnuja; 

· Družina in prijatelji 

Svojci in prijatelji imajo lahko največ vpogleda v vsakodnevne težave oseb s 

hiperhidrozo, zato so ključni pri nudenju podpore in iskanju rešitev. Starši lahko 

najbolje pomagajo svojim otrokom, predvsem pa morajo prisluhniti njihovi stiski ter 

svetovati glede oblačil, ki prekrijejo madeže, vzdrževanja tkanin, pogoste menjave več 

parov čevljev, priprave dodatnih oblačil in pripomočkov za šolo in potovanje, nege 

kože in podobno. Učiteljem v šoli lahko pojasnijo, kaj pomeni življenje s hiperhidrozo; 

ZANIMIVOSTI: Potenje v mitologiji 



Drušvo za dvig kakovosti žvljenja Sferikon

17

Tudi učitelji se lahko informirajo o težavah učencev s prekomernim potenjem in 

upoštevajo možne omejitve. Še posebej je pri pouku težavno potenje rok, ki lahko 

otežuje in upočasnjuje pisanje ter posledično reševanje nalog, vpliva na izgled ter 

urejenost zvezkov in gradiva ter omejuje udeležbo v skupinskih igrah in aktivnostih, 

pri katerih je prisotno držanje rok ali oprijem (npr. pri športni vzgoji). Drugim 

otrokom naj v primeru zbadanja na račun hiperhidroze pojasnijo, kakšne ovire 

prinaša.

· Zdravstveni delavci

Priporočljivo je, da osebe s hiperhidrozo same prično ozaveščati svoje osebne 

zdravnike in odpirati dialog ter skupaj iskati rešitve. Zdravstveno osebje lahko napoti 

paciente npr. na teste za ščitnico, če obstaja sum na hiperhidrozo sekundarnega 

izvora, k dermatologu na preizkus iontoforeze, ki je ena uspešnejših metod, ali po 

preparate, lahko svetuje tudi glede botoksa, ki je na voljo samoplačniško v privatnih 

klinikah, ali predlaga razne sprostitvene tehnike in druge terapije, ki ne morejo 

odpraviti hiperhidroze, vendar razbremenijo pacienta psihološko. Mednarodno 

združenje za hiperhidrozo ponuja posebna izobraževanja za strokovnjake na 

različnih javnih simpozijih, katerih datume redno objavlja na svoji spletni strani, na njih 

pa predstavijo najnovejše ugotovitve. Ključno je, da zdravstveno osebje ne zmanjšuje 

pomena te težave;

· Delodajalci in poslovni partnerji

Osebe s hiperhidrozo lahko sodelujejo pri zahtevnih in raznolikih delovnih nalogah, 

občasno pa morda potrebujejo le razumevanje, dodaten čas ali odmor za ohladitev. 

Zlasti rokovanje v poslovnem svetu, poslovna etiketa in predpisani oblačilni videz 

lahko predstavljajo osebam s hiperhidrozo določene ovire. Nekatera tuja podjetja že 

omogočajo prilagoditve delovnega mesta in podpirajo ozaveščanje v sklopu pobud 

zaposlenih na področju raznolikosti na delovnem mestu. Med predlogi za 

prilagoditev so na primer delo od doma, »terapevtske« uniforme oziroma delovna 

oblačila, ki skrijejo potne madeže, različni pripomočki, vodoodporni tehnični 

predmeti, dovoljenje za uporabo osebnih ventilatorjev in brisačk za roke ter drugo. 

Delodajalci naj poskušajo vzpostaviti sproščeno okolje, v katerem lahko osebe s 

hiperhidrozo pokažejo in razvijajo svoje prave talente.

· Delavci v izobraževanju
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   V Društvu za dvig kakovosti življenja Sferikon želimo oblikovati podporno skupino, ki bi 

združevala osebe s hiperhidrozo v Sloveniji in organizirala srečanja, skupne aktivnosti, izlete, 

delavnice za opolnomočenje, nudila podporo članom in izmenjavo izkušenj, vzpostavljala 

sodelovanje s sorodnimi skupinami ter strokovnjaki in se povezovala mednarodno. Za to 

potrebujemo ustrezno število aktivnih članov, s katerimi bi lahko razvijali program in izvedli 

zastavljene cilje. Vabljeni vsi, ki imate predloge ali željo sodelovati, da pišete na naslov 

drustvo.sferikon@gmail.com. 

Spremljajte tudi naš dvojezični Facebook profil ter spletno stran z zanimivimi novicami s 

področja potenja:

Na spletu je vse več podpornih skupin za izmenjavo izkušenj in samopomoč, pri 

katerih je moč najti veliko koristnih informacij, največ jih je na spodnjih naslovih:

       Hyperhidrosis Support Group:

Mednarodno združenje za hiperhidrozo, ki deluje od leta 2003 

  International Hyperhidrosis Society:

· Podporne skupine in združenja:

h�ps://www.facebook.com/groups/13752506316/ 

       Hyperhidrosis Support Group Excessive Sweating:

  h�ps://www.sweathelp.org/

h�ps://www.facebook.com/groups/236183943862978/ 

h�ps://www.facebook.com/hyperhidrosisEU/ 
www.sferikon.org.   

mailto:drustvo.sferikon@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/13752506316/
https://www.facebook.com/groups/13752506316/
https://www.sweathelp.org/
https://www.facebook.com/groups/236183943862978/
https://www.facebook.com/groups/236183943862978/
https://www.facebook.com/hyperhidrosisEU/
http://www.sferikon.org
http://www.sferikon.org
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