Systemet DigniCap®för skalpkylning
minskar sannolikheten för hårbortfall
orsakat av cellgifter för män och kvinnor
med cancerformer med solida tumörer
som bröst-, prostata-, äggstocks-, livmoder-, lungcancer och annan vävnad.
De flesta patienter som använder

Vår främsta prioritet är att se till att du får stöd
under behandlingen med DigniCap. För ytterligare
information eller svar på eventuella frågor ber vi att
du kontaktar vårt centrum för patientstöd.
Webb: dignicap.com/helpdesk
E-post: globalsupport@dignicap.com
Land:

Lokalt telefonnummer:

Österrike

+43 720883330

Belgien

+32 78480650

cellgiftsbehandling. Trots det bör man

Tjeckien

+420 228885007

förvänta sig att tappa en viss mängd hår

Frankrike

+33 975 181 500

och det är helt normalt för patienter som

Tyskland

+49 32221090233

Italien

+39 0662207353

Nederländerna

+31 858881188

Polen

+48 223970822

Spanien

+34 902848228

Schweiz

+41 435012999

Turkiet

+90 3129001085

Storbritannien

+44 2038687248

DigniCap märker en avsevärd
minskning av mängden håravfall efter

använder sig av skalpkylning. Mängden
hår man tapparär olika för alla patienter.
Cellgiftsbehandling kan leda till att
hjässan blir irriterad, göra håret torrt och
skört och svårare att hantera. Det kan
hjälpa att hantera håret varsamt under

Hair Care
Recommendations
During Scalp Cooling

Patientsupport

behandlingen och i flera månader efter
behandlingen för att minska mängden

Dignitana

hår som tappas och för att bibehålla

Traktorgränden 3, SE-226 60 Lund Sweden

hårets kvalitet.

www.dignicapglobal.com

Inget system för skalpkylning ger garanterade resultat. Även
när patienter använder skalpkylning upplever de flesta ett visst
hårbortfall under cellgiftsbehandling. Resultatet av skalpkylning
beror på flera faktorer, bland annat cellgiftsbehandlingen,
doseringen, infusionens varaktighet , nedbrytning av läkemedlet
och andra medicinska faktorer. Din läkare kan informera dig om

Hårbortfall är inte längre oundvikligt
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skalpkylning vanligtvis fungerar med din typ av behandling
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Används av män
och kvinnor med
cancerformer
med solida
tumörer

Hårbortfall är inte längre oundvikligt

Tvätta håret
• Tvätta håret hemma
innan skalpkylningen/
cellgiftsbehandlingen
eftersom fett hår kan

Hantera ditt
hår varsamt
under hela
behandlingen

• Det är inte nödvändigt att klippa håret kort innan

rekommenderas det att du använder fingrarna

cellgiftsbehandlingen för att nedkylningen ska

eller en gles kam för att kamma dig två gånger

fungera. Om du vill kan du när som helst klippa

om dagen för att avlägsna eventuella lösa

topparna under behandlingen. Klipp inte upp håret

hårstrån och för att förhindra att håret mattas

eftersom det då tunnas ut.

av.
• Du bör inte tvätta eller blöta håret om du har

påverka värmekontakten.

• Det är rekommenderat att använda håroljor för att

• Använd inte balsam dagen

hålla håret mjukt. Kokosolja och olivolja är också

mycket hårbortfall. Vänta tills hårbortfallet avtar,

bra val. Cellgifter kan göra att håret blir torrt och

kamma håret väl och tvätta sedan.

då din skalp ska kylas.
• Tvätta inte håret oftare än två gånger i veckan.
• Använd ljummet vatten och undvik varmt vatten
och dusch med högt vattentryck på håret.
• Kamma håret med en gles kam innan du tvättar
det för att avlägsna lösa hårstrån och förhindra
tovor eller avmattning efteråt.
• Använd handflatorna varsamt istället för
fingertopparna för att tvätta håret och skalpen.

• Patienter med mycket tjockt lockigt hår

skört.
• Undvik att få direkt solljus på hjässan. Det är okej

kommer att ha mer hårbortfall i början av

att ha halmhattar eller lösa kepsar under korta

cellgiftsbehandlingen eftersom deras hår

perioder.

fungerar som en isolering och gör det svårare
att kyla ned skalpen.

Undvik kemikalier
• Använd inte peroxider för att färga håret.
• Avstå från permanenter för att locka
håret eller göra det rakt.

• Fortsätt att tvätta håret sparsamt tills håravfallet
har återgått till normala nivåer som innan
cellgiftsbehandlingen efter att behandlingen
avslutats.

Att styla håret

Starka kemikalier
lan leda till torrt
hår, att håret bryts,
håravtunning och
hårbortfall

spolar. De kan användas på längre hår om hjässan
undviks.
• Låt håret torka naturligt i så stor utsträckning som
möjligt.
• Kamma håret två gånger om dagen med en gles
kam istället för hårborste.
• Det kan hjälpa att helt enkelt använda fingrarna
varsamt för att kamma igenom håret i stället för en
kam.
• Det är VIKTIGT att ta bort lösa hårstrån för att
förhindra att håret mattas av.
• Håraccessoarer som drar i håret bör undvikas.

• Undvik parabener som
metylparaben och propylparaben
som är vanliga konserveringsmedel

gles kam eller med fingrarna för att avlägsna
lösa hårstrån från hjässan innan de trasslas in i
resten av håret.

Avmattning av håret
• Prova att fukta det avmattade området lätt med

i hårprodukter.

sprejflaska och applicera stora

• Använd inte natriumlaurylsulfat,

mängder balsam eller

en löddrande ingrediens som

• Undvik värme i hårrötterna från apparater som
hårtorkar, locktänger, plattänger och varma

• Under hårbortfallet kammar du håret med en

eteriska oljor.

avlägsnar naturliga oljor i håret.

• Be någon annan

• Undvik silikoner som vanligtvis används för

försöka arbeta

att platta håret eller mot krusighet.

sektioner med en gles

Hårbortfall

kam eller en böjlig borste
eller med fingrarna.

• Den största delen av
hårbortfallet sker vanligtvis

• Det är sannolikt att du
kommer ha en period av

• Vissa patienter har tyckt att det har varit bra om
en hårstylist arbetar igenom avmattat hår eller

efter den första och
andra infusionen.

igenom håret i

Avmattning
orsakas av lösa
hårstrån som har
trasslat in sig i resten
av håret

Håravfall är när man
förlorar mer hår än
vanligt

stort hårbortfall ungefär
18–21 dagar efter den första

Lösa hästsvansar, hårbullar, flätor och mjuka

cellgiftsbehandlingen.

hårband är okej.

Under den här perioden med stort hårbortfall

tovor.

