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Antiperspiranter

Aluminiumchlorid sprit 25% i (60 ml roll-on). Anhydrol-Forte 20 % (60 ml roll-on). Perspirex 25 % 
(25 ml roll-on og 100 ml lotion). Præparaterne sælges i håndkøb uden tilskud. Behandlingen kan 
medføre irritation af huden og misfarvning af tøjet.
Brugsvejledning for antiperspiranter
Behandlingsmidlet skal påføres en tør armhule, håndflade og/eller fodsål. Dette opnås 
erfaringsmæssigt bedst om aftenen før sengetid. Ved behandling i armhulen bør man undlade 
barbering af hårene i mindst 48 timer, inden behandlingen udføres. Man bør ligeledes undlade bad i 
forbindelse med behandlingen, da en fugtig armhule nemt kan blive irriteret, når behandlingsmidlet 
påføres. Det behandlede hudområde vaskes omhyggeligt med vand og sæbe morgenen efter 
behandlingen.
Behandling med antiperspiranter og Ercoril
For at reducere den eventuelle irritation af huden ved brug af antiperspirant er det vigtigt at 
behandle området på et tidspunkt, hvor man erfaringsmæssigt ved, at svedtendensen er reduceret, 
hvilket er om aftenen inden sengetid. Ud over dette skal der en time, før man behandler huden, 
indtages en tablet Ercoril 15 mg, som yderligere medvirker til, at området der skal behandles er så 
tørt som muligt. For at reducere lokal irritation kan man dagen efter smøre området med creme 
Locoid (receptpligtig hormoncreme).
Tablet Ercoril 1 x 15 mg 1 time før brug af antiperspirant Påføring af antiperspirant Dagen efter: 
Afvask med vand og sæbe samt påsmøring med creme Locoid x 1. Ovennævnte behandling 
foretages 3 gange om ugen i 2 uger. Herefter fortsættes kun med antiperspirant. Hvis der kommer 
irritation kan ovennævnte behandling genoptages.
Bivirkninger ved Ercoril
Almindelige bivirkninger:1-10 %: mundtørhed, forstoppelse. Sjældne bivirkninger: 01-0,1 %: 
Hjertebanken, vandladningsbesvær samt problemer med at fokusere. Du skal være opmærksom på, 
at du ikke må indtage tablet Ercoril, hvis du

• lider af grøn stær,

• har forstørret prostata, 

• hvis du ikke har normal passage gennem mave-tarmsystemet,

• hvis du er hjertesyg 

• lider af myasthenia gravis.


