BİR HASTANIN SÖZLERİ
Sayın beyefendi/hanımefendi,
Geçenlerde Dewsbury bölgesinde bir hastanede
kemoterapi görmek zorunda kaldım. Bunun sonucunda
bütün saçlarımı kaybedebileceğimi ama saç kaybını
önlemek için sizin firmanız tarafından tasarlanmış saç derisi
soğutma makinesini deneyebileceğimi duyduğumda ilk
başta şaşırmıştım.
Ama işe yaradığını söylemekten mutluluk duyuyorum, çok
az bir oranda saçımı kaybettim ama kimse fark etmedi.

YAŞAM KALİTESİ
Saç, her insanın dış görünüşü ve
benlik saygısı için önemlidir.
Kemoterapi tedavisi sonucunda size saçlarınızı
kaybedebileceğiniz söylendiğinde, büyük bir ihtimalle şoka
girer, endişelenir ve sinirlenirsiniz. Bazı insanlar bu durumun
öz güvenlerini ve en çok da yaşam kalitelerini tehtid ettiğini
hisseder.

SAÇ DERİSİ SOĞUTMA

Makinenin tasarım ve üretim aşamasında emeği geçen
herkese teşekkürlerimi sunmak isterim. İyileşmem adına
çok büyük bir fark yarattı. Herkese bunun harika bir şey
olduğunu söylüyorum, kimse inanamıyor.
Bütün içtenliğimle teşekkür ederim, saçlarımı
kaybetmemem benim için o kadar çok şey ifade ediyordu
ki. Artık saçlarım eskisi kadar iyi.
Sonsuz teşekkürler
Angela Bates
Dewsbury-Batı york

PAXMAN SAÇ KAYBI ÖNLEME SİSTEMİ

Saç derisi soğutma, kemoterapi gören hastaların saç
dökülmesini azaltmak ya da önlemek için kullanılan bir
yöntemdir. Araştırmalar ve çalışmalar, saç derisi soğutma
yönteminin epirubicin, Doxorubicin, Taxol ve Taxotere gibi
çeşitli ilaçlara karşı etkili olabileceğini gösteriyor. Başarılı deri
soğutma birçok faktöre bağlıdır.

•

Büyük oranda saç kaybı riskini azaltır ve hastanın
öz güvenini geliştirir.

•

Saç derisini sürekli kontrollü bir derecede tutar.

•

Yüksek oranda hasta toleransı ve kabulü sunar.

NEDEN SAÇ DERİSİ SOĞUTMA ?

•

Hem tıp çalışanları hem de hastalar tarafından
anlaşılması kolay ve uygulaması basittir.

•

Başarı oranları kanıtlanmıştır.

Saç dökülmesi, iş ve sosyal yaşam alanlarının büyük
çoğunluğunda hem hasta hem de ailesi için daimi bir belirtidir.
Saç derisini soğutma, saç kaybının
önlenmesi için reçete ile verilen
birçok kemoterapi ilacıyla
birlikte geçerli bir alternatif
sunar. Bu durum, saçta kısmi
ya da tamamıyla bir koruma ile
sonuçlanır ve tedavi ve bakım
sürecinde hastaya pozitif bakış
açısı sağlayarak hastanın
özgüvenini arttırır.
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Saç derisi soğutma sistemi
kemoterapi süresince
saçınızı korur

Saç derisini soğutmanın,
kemoterapiye maruz kalan
kadınların yaşam kalitesi
üzerinde büyük bir etkisi
vardır. Saç kaybının yan
etkisi acı verir, dışarıdan
fark edilir ve tedavinin en
görünür işaretidir. Aynı zamanda
birçok insan tarafından kusur olarak görülür.
Bunları azaltmak için her türlü çaba mümkün ve saç
derisi soğutmanın, kemoterapi tedavilerine maruz kalan
hastalar için önemli bir yeri olduğuna inanıyorum.
Paxman saç kaybı önleme sisteminin kullanımı, şimdiye
kadar olan dereceler arasında sürekli bir ısı sağlar. Deri
ısısı ölçümleri sürekli bir ısının başarısını doğruluyor.
Hastanın kabul etmesi yüksektir, sistem kolayca
taşınabilir ve geniş soğutma dolaplarının kullanımını
gerektirmez- kemoterapi kliniğinin yoğun olduğu
durumlarda büyük bir avantajdır.

J Richard C Sainsbury MD, FRCS Danışman Cerrah

Saç derisi soğutma nedir?
Deri soğutma, derinin ısısını düşürmek için kullanılan bir
yöntemdir ve 25 yılı aşkın bir süredir farklı şekillerde
kullanılmaktadır. Deri ısısını birkaç derece azaltmak, saç
foliküllerine varan kan miktarında bir sınırlama yaratır.
Böylelikle kan akışıyla taşınan kemoterapi ilaçlarının
etkisinden korunma sağlanmış olur.

Hangi saç derisi soğutma yöntemini
kullanmanız gerekir?
Şuan kullanımda olan iki yöntem vardır:
Her iki yöntemde de, ilaç aşılama öncesi ve sonrasında
giyilen tek bir başlık mevcuttur.
Orijinal yöntem, - 25 C’ de donmuş jelden oluşan buz
başlıklarını kullanır. Bunlar dondurucudan çıkarılır ve
hastanın başına koyulur. Bu başlıklar kullanım süresince
ısınmasın diye belirli aralıklarla değiştirilir. Kafaya
koyulduğunda oldukça soğuk ve ağırdır.
Paxman saç kaybı önleme sistemi gibi alternatif yöntem,
küçük bir dondurma sistemine bağlı olan hafif silikon
başlıklardan oluşur. Başlık başa yerleştirilir
ve sonra deri ısısını kontrollü oranda
azaltır. Başlık tedavi süresince
deride sürekli ve kontrollü bir
soğutma sağlar ve değiştirilme
zorunluluğu da yoktur. Bu
yöntemin hastalar tarafından
daha rahat ve katlanılabilir
olduğu bilinmektedir ve etkin
bir teknik olduğu onaylanmıştır.

Ne kadar sürecek?
Başlık kemoterapiye başlamadan yaklaşık 30 dakika önce
giyilir, uygulanan ilacın türüne bağlı olmakla birlikte ilaçların
uygulama süresi boyunca takılmaya devam edilir. Başlığın
toplam takılma süresi 2 saatten 5 saate kadar, ortalama 2,5
saat olarak değişmektedir.

Saç derisi soğutma benim
işime yarar mı?
Binlerce hasta başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. Sonucu
binlerce faktör etkileyebileceği için deri soğutma sisteminin
başarısı tam anlamıyla garanti değildir. Bu faktörler yaş, saç
şekli, saçın yapısı, tedavi edilen kanserin türü ve tedavi
süresince hastanın saçına nasıl baktığı ile alakalıdır.
Paxman saç kaybını önleme sistemini kullanarak yapılan
çoğu ilaç uygulaması araştırmaları ve çalışmaları, yapay saça
ihtiyaç duymayan hastaların başarı oranının %70 ile %90
arasında olduğunu göstermektedir.

Saçınıza önem verme

Kemoterapi saçlarınızı kurutabilir ya da inceltebilir. Bu
yüzden ne tür bir tedavi alıyorsanız alın, saçınızı korumaya
ve mümkün olduğunca ona iyi bakmaya dikkat edin. 5.5 ph
dengeli doğal ürünler ya da bitki/sebze özlü saç ürünleri
kullanın. Saçınıza ısı, basınç uygulamaktan ve stresten
kaçının.

Saçınızın bakımı konusunda daha fazla detaylı bilgi almak
için lütfen broşüre bakınız.

Nerede Scalb soğutma cihazı elde
edebilirsinız?
Size danışman veya hemşirelik personeli yardımcı olacaktır.

