
 

Utrata włosów nie jest już nieunikniona
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Pomoc dla pacjenta

Naszym najważniejszym priorytetem jest 

zapewnienie Państwu pomocy w okresie 

stosowania DigniCap. Więcej informacji lub 

odpowiedzi na wszelkie pytania można uzyskać, 

kontaktując się z naszym centrum obsługi pacjenta. 

Web: dignicap.com/helpdesk 

Email: globalsupport@dignicap.com

Kraj:     Lokalny numer telefonu:

Austria              +43 720883330
Belgia               +32 78480650
Czechy   +420 228885007
Francja                 33 975 181 500
Niemcy             +49 32221090233
Włochy                  +39 0662207353
Holandia       +31 858881188
Polska                 +48 223970822
Hiszpania               +34 902848228
Szwajcaria         +41 435012999
Turcja                 +90 3129001085
Wielka Brytania   +44 2038687248

Żaden system chłodzenia skóry głowy nie gwarantuje uzyskania 
określonych wyników. Nawet podczas ich stosowania większość 
pacjentów przechodzących chemioterapię doświadcza w pewnym 
stopniu utraty włosów. Efekty chłodzenia skóry głowy zależą od 
wielu czynników, takich jak schemat chemioterapii, dawki, czas 
trwania infuzji, metabolizm leków czy współobecne schorzenia. 
Państwa lekarz może poinformować, czy przy Państwa leczeniu 
chłodzenie głowy przynosi zwykle dobre rezultaty.

Do stosowania 
przez kobiety i  

mężczyzn z litymi 
guzami  

nowotworowymi

Większość pacjentów stosujących 

DigniCap zaobserwuje wyraźne 

zmniejszenie wypadania włosów podczas 

chemioterapii, jednak – co całkowicie 

normalne – chłodzenie skóry głowy nie 

eliminuje całkowicie tego zjawiska. To, jak 

duża ilość włosów wypada, jest zjawiskiem 

indywidualnym dla każdego pacjenta.

Chemioterapia może powodować 

podrażnienia skóry głowy i sprawić, 

że włosy stają się suche, łamliwe i 

trudniejsze do układania. Na zmniejszenie 

wypadania włosów oraz ich stan 

korzystnie wpływa delikatna pielęgnacja 

w trakcie chemioterapii i kilka miesięcy 

po jej zakończeniu. 

System Chłodzenia Skóry głowy Digni-
Cap® zmniejsza prawdopodobieństwo 
wypadania włosów na skutek chemiote-
rapii, tak u mężczyzn, jak i kobiet z lity-
mi guzami nowotworowymi w tkankach 
piersi, prostaty, jajników, macicy, płuc i 
innych.

Utrata włosów nie jest już nieunikniona

Zalecenia dotyczące 
pielęgnacji włosów 
podczas chłodzenia  
skóry głowy
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Podczas 
leczenia 

należy delikatnie 
pielęgnować 

włosy.

Mycie włosów
•  Przed sesją chłodzenia 

skóry głowy i 

chemioterapii należy 

umyć włosy, gdyż kontakt 

z ciepłem przy włosach 

tłustych jest silniejszy.

• W dniu zabiegu chłodzenia nie 

stosować odżywki do włosów.

 •  Myć włosy nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

• Używać letniej wody, unikając spłukiwania włosów 

gorącą wodą oraz głowic prysznica generujących 

wysokie ciśnienie strumienia.

•  Przed myciem rozczesać włosy grzebieniem 

z szerokimi zębami, aby usunąć wszystkie 

wypadnięte włosy i zapobiec matowieniu oraz 

plątaniu się włosów po umyciu.

•  Myć włosy i skórę głowy delikatnie, wewnętrzną 

stroną dłoni, a nie palcami.

•  Ograniczać częstotliwość mycia włosów tak długo, 

aż stopień ich wypadania powróci do okresu 

sprzed chemioterapii.

Układanie włosów
•  Unikać podgrzewania podstawy włosa takimi 

urządzeniami jak suszarki, lokówki, prostownice 

czy termoloki. Można je stosować przy dłuższych 

włosach, unikając kontaktu ze skórą głowy.

•  Jak najczęściej pozostawiać włosy do naturalnego 

wyschnięcia.

•  Rozczesywać włosy dwa razy dziennie grzebieniem 

o szerokich zębach zamiast szczotką.

•  Najlepiej przeczesywać włosy palcami zamiast 

grzebieniem.

•  WAŻNE: należy usuwać wszelkie wypadnięte 

włosy, aby zapobiec matowieniu.

•  Unikać używania przyborów, które ciągną włosy. 

Można wiązać włosy luźno w kucyk, kok i używać 

miękkich opasek.

•  Skrócenie włosów przed chemioterapią nie jest 

niezbędne w celu stosowania systemu chłodzenia 

skóry głowy. Oczywiście w dowolnym momencie 

leczenia można włosy przyciąć, przy czym cięcie 

warstwami sprawi, że będą rzadkie.

•  Zalecane jest nakładanie olejków, które zmiękczają 

włosy. Może to być również olej kokosowy lub 

oliwa z oliwek. Chemioterapia może powodować, 

że włosy stają się suche i łamliwe.

•  Unikać bezpośredniego działania promieni 

słonecznych na skórę głowy. Można na krótki 

czas zakładać kapelusz słomkowy lub czapkę z 

daszkiem.

Unikać stosowania środków chemicznych
•  Nie stosować związków tlenu na 

włosach celem koloryzacji.

• Nie kręcić ani nie prostować 

włosów poprzez trwałą ondulację.

• Unikać produktów do 

włosów, które jako substancje 

konserwujące zawierają 

parabeny, takie jak metyloparaben i 

propyloparaben.

•  Nie używać produktów zawierających jako środek 

pieniący siarczan sodu, gdyż pozbawia on włosów 

naturalnych olejków.

•  Wystrzegać się silikonów, powszechnie używanych 

do prostowania włosów lub zapobiegania ich 

elektryzowaniu się.

Wypadanie włosów

•  Najsilniejsze wypadanie 

włosów zwykle następuje 

po pierwszej i drugiej 

infuzji.

•  Najprawdopodobniej 

zauważą Państwo 

intensywną utratę włosów mniej więcej 18.–21. 

dnia od rozpoczęcia chemioterapii.  

W tym okresie zaleca się przeczesywanie włosów 

dwa razy dziennie, palcami lub grzebieniem 

o szerokich zębach, aby usunąć wszystkie 

włosy, które wypadły, i zapobiegać matowieniu 

pozostałych.

•  Jeśli włosy bardzo intensywnie wypadają, nie 

należy ich myć ani moczyć, trzeba poczekać, aż 

wypadanie zelżeje, po czym dobrze je rozczesać 

i następnie umyć.

•  Pacjenci o szczególnie gęstych, kręconych 

włosach mogą doświadczyć silniejszego 

wypadania na początku chemioterapii, gdyż ich 

włosy są izolatorem utrudniającym chłodzenie 

skóry głowy.

•  Gdy włosy wypadają, należy je rozczesywać 

grzebieniem o szerokich zębach lub palcami, 

zanim wypadające włosy splączą się z 

pozostałymi. 

Matowienie włosów 
•  Zmatowiałe włosy 

można lekko zwilżać 

sprejem, można też 

nakładać duże ilości 

odżywki lub olejków.

•  Można poprosić inną osobę 

o rozczesanie włosów miejsce po miejscu 

grzebieniem o szerokich zębach, miękką 

szczotką lub palcami.

•  Niektórzy pacjenci preferują pomoc fryzjera w 

pielęgnacji zmatowiałych czy splątanych włosów.

Matowienie to wynik 
splątywania się włosów 

wypadniętych z 
rosnącymi.

O łysieniu 
mówimy wtedy, gdy 

wypadanie włosów jest 
intensywniejsze niż 

zwykle

Stosowanie 
silnych substancji 

chemicznych może 
powodować, że włosy 

staną się przesuszone, 
łamliwe, rzadkie, i 

ostatecznie  
doprowadzić do 

łysienia


