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Podpora pacientů

Naší nejvyšší prioritou je poskytovat vám během 

vaší léčby s využitím systému DigniCap veškerou 

podporu. Další informace nebo odpovědi na 

případné dotazy vám poskytne naše Středisko pro 

podporu pacientů. 

Web: dignicap.com/helpdesk 

E-mail: globalsupport@dignicap.com

Země:         Místní telefonní číslo:

Rakousko                +43 720883330
Belgie                +32 78480650
Česká republika    +420 228885007
Francie                  +33 975 181 500
Německo              +49 32221090233
Itálie                      +39 0662207353
Nizozemsko        +31 858881188
Polsko                  +48 223970822
Španělsko                  +34 902848228
Švýcarsko          +41 435012999
Turecko                  +90 3129001085
Velká Británie    +44 2038687248

Žádný systém ochlazování pokožky hlavy nemůže zaručit 
dosažení žádaných výsledků. U většiny pacientů dochází 
během chemoterapie k jisté ztrátě vlasů i při používání systému 
ochlazování pokožky hlavy. Výsledek dosažený ochlazováním 
pokožky hlavy závisí na řadě faktorů včetně chemoterapeutického 
režimu, dávkování, trvání infuze, metabolismu léků či případných 
dalších zdravotních potížích pacienta. O tom, zda bývá ochlazování 
pokožky hlavy úspěšné v případech podobných vašemu, vás může 
informovat váš lékař.

Určeno pro ženy 
 a muže s  

onkologickými  
onemocněními se 
vznikem pevných 

nádorů

U většiny pacientů používajících 

DigniCap dochází k významnému snížení 

ztráty vlasů vyvolané chemoterapií. Je 

však nutné počítat s vypadáváním vlasů, 

které je u pacientů používajících systém 

pro ochlazování pokožky hlavy zcela 

normální. Intenzita vypadávání vlasů je 

individuální a u každého pacienta se liší.

Chemoterapie může způsobit podráždění 

pokožky hlavy a vlasy mohou být v 

jejím důsledku suché, lámavé či hůře 

zvladatelné. Pokud budete o své vlasy v 

průběhu léčby a několik měsíců po jejím 

ukončení jemně pečovat, může to snížit 

množství vypadaných vlasů a udržet 

jejich kvalitu. 

Systém ochlazování pokožky hlavy DigniCap® 
snižuje pravděpodobnost vypadávání vlasů v 
důsledku chemoterapie u mužů a žen s onko-
logickými onemocněními, při nichž dochází ke 
vzniku pevného nádoru, např. nádoru postihu-
jícího prsa, prostatu, vaječníky, dělohu, plíce a 
další tkáně.

Ztráta vlasů už není nevyhnutelná

Doporučení týkající se 
péče o vlasy  
během léčby ochlazováním 
pokožky hlavy
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V průběhu 
léčby o své 
vlasy jemně 

pečujte

Mytí vlasů
•   Před ochlazováním 

pokožky hlavy a 

chemoterapií si vlasy 

doma umyjte, protože 

mastné vlasy mohou 

ovlivnit kvalitu tepelného 

kontaktu.

•   V den, na který máte naplánovanou léčbu 

ochlazováním pokožky hlavy, nepoužívejte 

kondicionér.

 •   Vlasy si nemyjte častěji než dvakrát týdně.

•   Při mytí používejte vlažnou vodu, vyvarujte se 

používání horké vody a sprchování vlasů prudkým 

proudem.

•   Před mytím pročešte vlasy řídkým hřebenem, 

abyste vyčesali všechny vypadané vlasy, a zabránili 

tak cuchání a tvorbě chuchvalců.

•   Vlasy a pokožku hlavy omývejte jemně s pomocí 

dlaní, nepoužívejte konečky prstů.

•   Po ukončení chemoterapie myjte vlasy i nadále 

pouze v omezené míře, dokud se vypadávání vlasů 

nevrátí na původní úroveň z doby před zahájením 

chemoterapie.

Úprava účesu
•   Zamezte působení tepla na kořínky vlasů, ke 

kterému může docházet při používání pomůcek, 

jako jsou fény, kulmy, žehličky vlasů či horké 

natáčky. Tyto pomůcky můžete používat na dlouhé 

vlasy i nadále, pokud zamezíte jejich působení na 

pokožku hlavy.

•   Vlasy nechávejte schnout pokud možno přirozeně.

•   Pročesávejte vlasy dvakrát denně a namísto 

kartáče používejte řídký hřeben.

•   Namísto použití kartáče může být vhodné jednoduše 

vlasy jemně pročesat prsty.

•   Aby se zabránilo cuchání vlasů, je DŮLEŽITÉ 

vyčesat všechny vypadané vlasy.

•   Vyvarujte se používání vlasových doplňků, které za 

vlasy tahají. Volně stažené culíky, drdoly, stužky či 

měkké čelenky jsou v pořádku.

•   Pro potřeby ochlazování pokožky hlavy není nutné 

nechat se před zahájením chemoterapie ostříhat 

nakrátko. Pokud budete chtít, můžete si během 

léčby nechat vlasy kdykoli zkrátit. Nesestříhávejte 

vlasy po vrstvách, vedlo by to k jejich prořídnutí.

•   Doporučuje se používat vlasový olej, který udržuje 

vlasy vláčné. K těmto účelům dobře poslouží také 

kokosový nebo olivový olej. Léky používané k 

chemoterapii mohou způsobit suchost a lámavost 

vlasů.

•   Nevystavujte pokožku hlavy přímému slunci. 

Krátkodobé nošení slaměného klobouku nebo 

kšiltovky je přípustné.

Vyhněte se používání chemických 
přípravků
•   Nepoužívejte barvy na vlasy s obsahem peroxidu.

•  Nenechávejte si dělat trvalou k narovnání 

či zkadeření vlasů.

•  Vyhněte se používání parabenů 

jako například metylparabenu či 

propylparabenu, které se běžně 

používají ve vlasové kosmetice 

jako konzervanty.

•  Nepoužívejte vlasovou kosmetiku 

obsahující jako pěnicí přípravek 

laurylsulfát sodný, který odstraňuje z vlasů 

přirozenou mastnotu.

•   Nepoužívejte přípravky na bázi silikonu, které 

se běžně používají k rozčesávání vlasů a proti 

krepatění.

Vypadávání vlasů
•   K vypadávání vlasů 

dochází ponejvíce po 

první a druhé infuzi.

•   Je pravděpodobné, že 

přibližně 18-21 dní po datu 

první chemoterapie budete procházet fází 

intenzivního vypadávání.  

Během této fáze se doporučuje rozčesávat vlasy 

dvakrát denně prsty nebo řídkým hřebenem, 

aby se odstranily všechny vypadané vlasy a 

zabránilo se jejich cuchání.

•   Pokud vlasy intenzivně vypadávají, neměli 

byste je mýt ani nechat zvlhnout. Počkejte, až 

vypadávání vlasů ustoupí, vlasy dobře pročešte, 

a teprve potom je umyjte.

•   Pacientům s výjimečně hustými, kudrnatými 

vlasy mohou na začátku chemoterapie vlasy 

vypadávat více, protože vlasy fungují jako 

tepelná izolace, což ztěžuje ochlazení pokožky 

hlavy.

•   Pokud vlasy vypadávají, vyčesávejte je pomocí 

řídkého hřebenu nebo pouze prsty, abyste 

zabránili zacuchání vypadaných vlasů do 

ostatních vlasů. 

Cuchání vlasů 
•   Zkuste zacuchané 

místo jemně navlhčit 

rozprašovačem a 

následně naneste 

velké množství 

kondicionéru nebo 

esenciálních olejů.

•   Požádejte někoho, aby vaše 

vlasy úsek po úseku pročesal řídkým hřebenem, 

měkkým kartáčem nebo prsty.

•   Někteří pacienti považují za užitečné, když jim 

případné chuchvalce odstraní a zacuchaná místa 

rozčesá kadeřník.

Cuchání 
způsobují uvolněné 

vlasy, které se 
zaplétají do zbytku 

vlasů

 
Vypadávání vlasů 
je ztráta většího 

množství vlasů, než je 
u vás běžné

Agresivní 
chemické 

prostředky mohou 
způsobit vysoušení 

vlasů, jejich lámavost, 
postupné řídnutí a 

ztrátu


