UM GRAU DE
CONTROLE
GUIA PARA O
RESFRIAMENTO DO
COURO CABELUDO

Olá. Somos a Paxman e
já ajudamos milhares de
pessoas como você a
manter seus cabelos
durante a quimioterapia.
Você está em boas mãos.

Meu cabelo vai cair? É a
primeira pergunta que as
pessoas normalmente fazem
no momento em que
descobrem que precisam de
quimioterapia.

Como uma empresa familiar nascida a
partir da queda do cabelo da esposa do
nosso presidente durante a
quimioterapia para câncer de mama, a
Paxman sabe, em primeira mão, que
isso é bastante devastador.
Nós também sabemos que muitos
pacientes consideram a queda de cabelo
o efeito colateral mais temido e
conhecido da quimioterapia. O efeito
psicológico é alto e pode ter um impacto
dramático na autoestima – porém existe
uma alternativa.
O resfriamento do couro cabeludo
pode ser usado para combater a
alopecia causada pela quimioterapia
e tem um impacto extremamente
positivo na confiança, força e
esperança das pessoas que optam
por fazê-lo.
O cuidado com o paciente está no
centro de tudo que fazemos e é nossa
missão garantir que todos, não
importa onde no mundo, tenham a
oportunidade de manter seus cabelos
durante a quimioterapia.
É hora de você recuperar um pouco
de controle.

Nós somos líderes
mundiais especializados
em resfriamento do
couro cabeludo, um
tratamento clinicamente
comprovado disponível
no mundo.

O que é resfriamento do couro
cabeludo?

Como o resfriamento do couro
cabeludo funciona?

Resfriamento do couro cabeludo é um
tratamento simples que pode prevenir
aqueda do cabelo causada por certos
medicamentos quimioterápicos. O uso
do resfriamento do couro cabeludo ou
“toucas geladas” provou se um meio
eficaz de combater a alopecia induzida
pela quimioterapia e pode resultar em
grande retenção ou a preservação
completa dos cabelos. Para pacientes,
isso significa a oportunidade de
recuperar algum controle, mantendo
sua privacidade e incentivar atitude
positiva perante o tratamento.

O dano causado pela quimioterapia ao
folículo capilar pode ser diminuído pelo
resfriamento do couro cabeludo.
Funciona ao reduzir a temperatura do
couro cabeludo em alguns graus
imediatamente antes, durante e após a
administração da quimioterapia. Isto, por
sua vez, reduz o fluxo sanguíneo nos
folículos capilares, o que pode prevenir
ou minimizar a queda do cabelo. O
Sistema Paxman de Resfriamento do
Couro Cabeludo é uma opção
confortável e tolerável em relação aos
outros métodos de resfriamento do
couro cabeludo devido à excelente
tecnologia de extração de calor.

Por que a quimioterapia causa
queda de cabelo?

O cabelo cai?

A quimioterapia tem como alvo todas
as células de divisão rápida no corpo.
O cabelo é a segunda mais rápida em
divisão celular no organismo e essa é
a razão por que muitas drogas
quimioterápicas causam queda de
cabelo.

Muitos medicamentos quimioterápicos,
incluindo taxanos e antraciclinas,
utilizados para tratar o câncer causarão
queda de cabelo. Por favor, verifique
com seu médico.

Os folículos capilares na fase de
crescimento são atacados,
resultando na queda de cabelo
aproximadamente duas semanas
após o início da quimioterapia.

30 minutos de resfriamento préinfusão, durante a infusão e até 90
minutos após a infusão da droga.

Quanto tempo leva?

Para maiores detalhes visite
paxmanscalpcooling.com ou
www.paxman.com.br

O resfriamento do
couro cabeludo
funcionará para mim?
Milhares de pacientes no mundo todo
mantiveram seus cabelos utilizando o
Sistema Paxman de Resfriamento do
Couro Cabeludo durante o tratamento
de quimioterapia.
O sucesso do resfriamento do couro
cabeludo depende de muitos fatores
tais como o tipo e estágio do câncer,
idade, tipo de cabelo, condição do
cabelo e saúde geral. É importante
entender que a queda de cabelo varia
de pessoa para pessoa e a retenção de
todo cabelo não pode ser garantida.
Os estudos mostram que o
resfriamento do couro cabeludo é
eficaz em diversos protocolos
quimioterápicos.

Você pode observar alguma queda de
cabelo e o afinamento do cabelo
enquanto fizer o resfriamento do
couro cabeludo, e o ciclo de vida do
cabelo continuará. Se for observada
alguma queda de cabelo, nós lhe
encorajamos a continuar com o
tratamento – muitos pacientes relatam
crescimento do cabelo durante a
quimioterapia com resfriamento do
couro cabeludo, pois o crescimento do
novo cabelo também é protegido da
quimioterapia.

O que posso
esperar ao utilizar o
sistema Paxman ?
A tolerância ao frio sentido durante o
tratamento de resfriamento do couro
cabeludo varia de paciente para paciente.
É muito importante lembrar que a
sensação de desconforto intenso ou dor
sentidos nos primeiros 10-15 minutos do
tratamento é transitório e passará assim
que você se acostumar com o frio.

A respiração profunda pode ajudar
bastante nos primeiros estágios do
resfriamento do couro cabeludo. Os
benefícios incluem relaxamento imediato
assim como a melhor capacidade de
lidar com o estresse e de controlar as
emoções. Por favor, persista e agasalhese em camadas – mesmo em clima
quente.

Um grau de
controle.
14 coisas que
você deve
saber sobre o
tratamento do
resfriamento
do couro
cabeludo.

1. Seja proativo. Se sentir que a touca não
está justa o suficiente ao seu couro
cabeludo, por favor, informe a alguém.

8. Se
 você sentir dor de cabeça,
pode ser prescrito analgésico –
consulte seu médico.

2. É importante que o topo da touca
esteja tocando a coroa da cabeça.

9. A faixa do queixo pode ser
desconfortável, mas é importante para o
melhor encaixe da touca. Se estiver
causando desconforto, peça gaze à
equipe de enfermagem para ser usada
como amortecimento entre o queixo e a
faixa.
10. Você pode ver gelo no seu cabelo
após terminar o tratamento.

3. Você deve sentir o resfriamento
uniformemente em todo o couro
cabeludo, se não sentir, informe à
equipe de enfermagem
imediatamente.
4.Evite tratamentos agressivos ao
cabelo, tais como coloração, apliques,
tranças, cachos, alisamentos, etc.
5. Se você tem tranças grossas ou
apliques de cabelo, retire-as antes
de iniciar o tratamento.
6. Escove gentilmente o cabelo e lave
com xampu com menos frequência e
com xampu livre de sulfato; modele com
as pontas dos dedos.
7. Você pode usar uma manta ou echarpe
e beber bebidas quentes para ajudar com
a sensação de frio.

11. É esperada queda de cabelo
moderada (30-50%) na utilização da
touca.
12. Se você sentir que não precisa
utilizar peruca ou lenço na cabeça,
consideramos sucesso.
13. Você pode observar crescimento
de cabelo novo durante o tratamento
com resfriamento do couro cabeludo.

14. Efeitos colaterais comuns sentidos
por outros pacientes durante o
resfriamento do couro cabeludo.
• Reclamações de frio/
desconforto relacionado ao frio
•Dor de cabeça variando de
leve a severa
• Sensação de peso na cabeça
• Dor na testa
• Dor no pescoço que vai e volta
• Tonturas ou vertigens (durante
o resfriamento do couro cabeludo
e/ou após a remoção datouca ao
final do tratamento)
• Reclamações de sensações
desconfortáveis

paxmanscalpcooling.com
www.paxman.com.br

•Seja gentil todo tempo com seu cabelo!

•Não tenha medo de escovar seu cabelo.

Cuidando do
seu cabelo com
a experiência
Paxman.

É bom usar uma escova de boa
qualidade, pois as de pior qualidade
podem prender e quebrar seu cabelo.

• Evite permanentes e coloração durante
o tratamento de quimioterapia.
• Evite calor excessivo ao cabelo;
seque gentilmente e não utilize
alisadores!

Durante o resfriamento do couro
cabeludo recomendamos a não ir ao
cabeleireiro, para garantir que seu
cabelo sofra o menor estresse possível.
Entretanto, às vezes, você pode achar
que deve ir simplesmente para se sentir
melhor! Se você for, por favor, leve esse
folheto para que eles conheçam o
resfriamento do couro cabeludo e
minimizem o estresse ao cabelo.

• Lave seu cabelo com água morna e
xampu neutro. O couro cabeludo pode
se tornar sensível a perfumes e
conservantes presentes em xampus.

Na conclusão do tratamento de
quimioterapia, se o seu cabelo e couro
cabeludo estiverem em boas condições,
sem sensibilidade ao couro cabeludo e
o cabelo, longo o suficiente para fazer
penteados, você pode fazer
tratamentos químicos no cabelo.

• Para lidar com nós nos cabelos, você
pode pentear durante o banho com um
pente de dentes largos, com bastante
condicionador nos cabelos. Também
ajuda segurar os cabelos acima dos nós,
de modo a não estressar as raízes dos
cabelos.

Você pode achar útil ler experiências ou
assistir vídeos de depoimentos de
diversas pessoas que utilizaram o
sistema Paxman para manter seus
cabelos. Esses podem ser encontrados
em no site paxmanscalpcooling.com

www.paxman.com.br

UM GRAU DE CONFIANÇA...
“Minha família e amigos realmente não
tinham ouvido falar no sistema Paxman, mas
me apoiaram muito e ficaram bastante
surpresos com os resultados. Além de ser um
enorme aumento na confiança, eu acho que o
principal benefício é o fato de que as pessoas
no mundo lá fora não precisavam saber o que
eu estava passando. Lenços e perucas podem
ser notados facilmente e as pessoas sabem do
que se trata, porém é muito melhor manter
seu próprio cabelo, e lhe dá muito mais
privacidade.”

Adele, 36
Oficial de justiça

Para assistir a história de Adele, acesse
paxmanscalpcooling.com

UM GRAU DE PRIVACIDADE...
“Trabalhando num ambiente de
terapias de beleza, evidentemente,
todos estão olhando para você.
Você pode escolher contar para
algumas pessoas, mas nem sempre
você quer que todos saibam o que
você está passando. É uma coisa
muito pessoal. Eu estou muito feliz
de ter mantido meus cabelos e ser a
mesma para todos – ninguém sabia
que eu estava fazendo
quimioterapia a não ser quem eu
escolhi dizer.”
Becky, 37
Profissional de Beleza

Para assistir a história de
Becky, acesse
paxmanscalpcooling.com

Compartilhe
sua
experiência.
Não esqueça que existem milhares de
pessoas como você no mundo todo
recebendo o mesmo tratamento.
Você pode ler as experiências de outras
pessoas e compartilhar a sua história
na nossa página do Facebook. Nós
adoramos um feedback e adoraríamos
ouvir sua experiência com o
resfriamento do couro cabeludo.
Nosso Facebook lhe mantém
atualizado com nossas novidades e
informações relacionadas às nossas
pesquisas sobre resfriamento do couro
cabeludo no mundo

Sua lista.
O que você deve levar com você ao hospital/clínica.

Paxman Brasil

paxman-brasil

Roupas
Quentes

Chapéu/
Touca

Condicionador*

Pente de
dentes
largos*

* O hospital/clínica poderá fornecê-los.

Marque o tamanho de sua touca abaixo:

PEQUENA

MÉDIA

GRANDE

Faixa
elástica de
tecido

Toalha
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