Công nghệ chữa trị “tăng đào thải mồ hôi vùng
nách” của trung tâm y tế bệnh về da Trung ương
Liệu pháp trị “tăng đào thải mồ hôi vùng nách” của cơ sở y tế bệnh ngoài da Trung ương: một lần,
không cần phải thủ thuật

Sơ lược về cách miraDry
Theo TS Phạm Cao Kiêm, cách mà trung tâm y tế Da liệu Trung ương đang lấy liệu có tên gọi là
miraDry, vì Miramar Labs (Mỹ) biến chuyển. Máy MiraDry là thiết bị đầu tiên được tổ chức FDA (Cục
quản lý thực phẩm cùng với Dược phẩm Mỹ) chứng nhận có thể chống lại tiết mồ hôi, không gây ra
tăng bài tiết mồ hôi bù trừ (năm 2011) và dạng phá vùng lông nách, tạo tình hình trắng giúp vùng da
sau cánh tay (năm 2015). Giải pháp này cũng đạt được chứng nhận an toàn, thì có hiệu quả lâu dài
của Bộ Y tế Hàn Quốc, Canada năm 2012, cũng như CE (Châu Âu) năm 2014.
Tìm hiểu được công bố Vừa rồi tạp chí Mỹ phẩm cũng như trị liệu năm 2013 cho bắt gặp miraDry đạt
tác dụng tốt tốt tới 83,3% trong lần điều trị trước tiên, và 93,8% trong lần thứ 2 chữa, tìm hiểu thực
hiện Trên đây 11 người bệnh Châu Á và nhận xét cấp độ sau 7 tháng. Tháng 4/2012, Đại học British
Columbia cũng công bố phương pháp miraDry suy yếu mồ hôi dưới cánh tay cho hơn 90% đối
tượng. Người bệnh nhân nhận xét quá trình hài lòng đối với phương pháp trị này tại mức 90%. Năm
2013, T.S Carolyn Jacob, viện bệnh về da Chicago cũng phản hồi giải pháp MiraDry an toàn cùng với
hiệu quả khi trị thành tựu cho hơn 6000 đối tượng.
Trong các năm qua, biện pháp miraDry đã từng có mặt ở Trên 50 quốc gia. Ở Việt bạn nam, miraDry
từng được một vài cơ sở y tế, trung tâm thẩm Hoa Kỳ ứng dụng từ năm 2014, và đến tháng 10/2017
được chuyển giao cho cơ sở y tế bệnh ngoài da Trung ương đút vào chữa trị. Cho dù ứng dụng dưới
tuy nhiên phòng khám bệnh về da Trung ương hiện là tuyến mới đầu ngành chữa trị những căn bệnh
về da cùng với là cơ sở chất lượng để các bệnh nhân nhiễm bệnh bệnh hôi nách tìm đến.

Chữa một lần, không cần phải tiểu phẫu
Như từng đề cập, giải pháp miraDry có nguy cơ đạt lợi ích tốt tới 90% sau lần chữa trước hết, hơn
hẳn các cách phẫu thuật chỉ mang tới số trường hợp khỏi căn bệnh khoảng tầm 60-70%. Phương
pháp này có thế mạnh là không cần phẫu thuật, không để lại sẹo, thời gian trị sớm, hầu như không
cần nghỉ dưỡng vì chỉ thấy các hậu quả nhẹ. Ngoài ra đối tượng có nguy cơ chữa trị lại 2-3 lần để đạt
tác dụng tốt cao hơn. Tuy vậy theo TS. Phạm Cao Kiêm, Trưởng khoa phẫu thuật Tạo hình thẩm Mỹ
và phục hồi chức năng, BV bệnh về da Trung ương, mồ hôi là sinh lý của cơ thể, do vậy không nên
cũng như chưa thể tiêu diệt dứt điểm các tuyến này bởi thực hành vậy có thể dễ bị các căn bệnh lý
về khô da như viêm nhiễm da, nứt nẻ, những bệnh nhiễm khuẩn…
Bên cạnh ra và với bất kỳ các biện pháp điều trị không giống, kết quả dưới khi lấy miraDry sẽ không
giống nhau Dựa vào cơ địa của từng người bệnh cùng với không phải ai cũng thì có đáp ứng tốt đối
với giải pháp này. Liệu có một số tình huống mồ hôi vẫn gặp phải ra trở lại. Đôi lúc suy giảm đào thải
mồ hôi một vùng song vô cùng có khả năng các tuyến mồ hôi còn lại sẽ tăng tạo ra để “bù” ngược trở
lại giúp các tuyến đã bị bỏ hủy. Bởi vậy, bệnh nhân cũng cần thiết cân nhắc kỹ càng trước lúc chọn
bất kỳ cách tác động nào đối với mức độ bệnh của bản thân.

Về cơ bản, 1 lần trị bằng phương pháp MiraDry diễn ra trong khoảng 60-75 phút. Đối tượng sau khi
được khám cùng với giải đáp thì sẽ được làm sạch vùng nách (bằng cồn Isopropyl 70 độ), đánh dấu
vùng trị với miếng mẫu đo. Sau đó, tiêm gây nên tê cục bộ với biện pháp bơm 0,4cc kháng sinh
(thường là Lidocaine cũng như Epinephrine) tại các điểm xác định (khoảng 20 điểm từng nách, Tùy
thuộc vào kích thước khu vực định vị), thoa 1 lớp mỏng gel xoa trơn gốc nước hoặc thạch KY để tăng
hiệu quả hút chân không của máy miraDry.
Nguyên lý của máy miraDry là sử dụng năng lượng vi sóng (microwave) đối với nhiệt mức độ lên tới
70 tình trạng C, để tiêu hủy hoàn toàn tuyến mồ hôi cũng như tuyến hôi sau da. Trong khi đó, phần
bề mặt phía Trên đây vẫn được làm lạnh cho bệnh nhân thì có cảm thấy thư thái, dễ chịu. Cùng với
ra, nguồn năng lượng vi sóng còn dạng bỏ những vết thâm, trợ giúp chữa trị nhiễm trùng nang lông
cùng với tạo hiệu ứng kích thích khả năng tình dục chuỗi collagen tiến triển, giúp khu vực da dưới
cánh tay sạch cũng như trắng sáng.
Từng chu trình chữa bằng máy miraDry bao gồm 3 pha: hút chân không (khoảng một giây), phát
năng lượng kèm theo thực hiện mát (khoảng 3 giây giúp từng nhịp phát, tổng thời điểm phát từ 12-21
giây) cùng với làm theo lạnh (20 giây). Máy có nguy cơ phát 5 mức năng số lượng tùy theo khu vực
và quy trình chữa của người bệnh.
Dưới quá trình điều trị này, căn bệnh nhận có nguy cơ nhận thấy được những công dụng phụ như
đau đớn, sưng nề (trong 1-2 tuần), bầm tím ở những điểm tiêm (vài ngày), đổi thay cảm giác tại cũng
như xung quanh khu vực chữa (1-3 tháng). Vì thế lời lưu ý là người bệnh không nên hoạt động mạnh
trong vài ba ngày đầu tiên sau chữa, cần thiết duy trì khu vực chữa khô, sạch sẽ, có khả năng chườm
đá cùng với sử dụng Ibuprofen để suy giảm đau đớn.
TS. Phạm Cao Kiêm cho biết Mặc dù đem lại tác dụng tốt cao, ít biến chứng tuy nhiên cách MiraDry
lại có khuyết điểm là giá tiền chữa trị cao. Cụ thể, tổng chi phí giúp 1 lần điều trị rơi vào tầm khoảng
35 triệu đồng, đắt gấp 4-5 lần so đối với phí thủ thuật. Thiết bị bioTip, được gắn vào máy MiraDry,
chiếm hầu hết giá tiền điều trị. Ban đầu chữa này sẽ truyền năng lượng vi sóng, có tấm làm theo lạnh
cũng như cảm biến nhiệt để giữ an toàn da cùng với thao túng nhiệt mức độ da, Đồng thời hút chân
không kéo da tách khỏi những cấu tạo ở trong.
Theo những chuyên gia, biện pháp miraDry chỉ được chữa cho người nặng Vừa rồi 18 độ tuổi, cùng
với đừng nên chỉ định để trị tăng tiết mồ hôi ở các khu vực khác Vừa rồi cơ thể như lòng bàn tay,
chân, đầu, mặt, trán, lưng… biện pháp này cũng gặp phải chống chỉ dẫn cho các người bệnh đang
hay đã dùng máy điều hòa nhịp tim hay các cấy ghép điện tử khác, bệnh nhân thấy khúc mắc với vấn
đề tiêm tê cục bộ. Do vậy Cùng với miraDry, việc duy trì làm sạch với biện pháp rửa sạch nách hằng
hôm với nước sạch cùng với các loại xà phòng tránh, sữa tắm thông hay, cộng với lăn xóa bỏ mùi
ngăn tiết mồ hôi khu vực nách cũng là 1 biện pháp ngăn mùi và mồ hôi tương đối tác dụng tốt mà
người có nguy cơ áp dụng.
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