RÅD TIL FOREBYGGING OG BEHANDLING
AV AKUTT RADIODERMATITT

RÅD UNDER OG ETTER
STRÅLEBEHANDLING(1, 3, 5, 8, 9, 10, 11)

(1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11)

Du skal ha strålebehandling snart, og derfor har du fått denne brosjyren
med informasjon om hudreaksjonene du kan oppleve under og etter
strålebehandlingen. Den inneholder også råd om forebygging og begrensning
av slike bivirkninger.
Unik formulering

Universiell

3 essensielle
ingredienser

Alle former for tørr hud
Alle aldre

Prisvennlig
Til langvarig
behandling

Klinisk
dokumentert
effekt

Strålebehandling er en av de vanligste behandlingene for kreft. Minst 50%
av alle kreftpasienter får strålebehandling i løpet av sykdomsforløpet(1).
Opptil 95 % av pasientene, som får strålebehandling, utvikler radiodermatitt
(RD)(1).
Alvorlighetsgrad av radiodermatitt i henhold til CTCAE(1):
Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Mildt erytem eller
avskalling av tørr
hud

Moderat til
markant erytem,
flekker med fuktig
hudavskalling

Tung, fuktig
hudavskalling

Livstruende

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) (Vanlige terminologikriterier for uønskede hendelser)

Dexeryl-studie

:

(12)

• Alvorlighetsgraden av erytem

Uten
parfyme

var signifikant forskjellig med hhv.
Dexeryl® og trolamin 0,67 % (p=0,048)
• Bedre erfaring med å bruke Dexeryl®
(absorpsjon og spredning) med en betydelig
forskjell.

Vær oppmerksom på at reaksjonene kan forverres 10-14 dager etter
avsluttet behandling.

GENERELLE RÅD FOR BEGRENSNING AV AKUTTE REAKSJONER

RADIODERMATITT

Akutte og/eller kroniske hudforandringer kan forekomme
og innebære risiko for redusert livskvalitet under og
etter strålebehandlingen(2).

Det er kun risiko for disse reaksjonene på
strålebehandlet hud.

• Reduksjon av
irritasjonsfaktorer:
- Røykeslutt eller -reduksjon.
- Avholdenhet fra alkohol.
- Opphør eller erstatning av
medikamenter som øker
følsomheten for lys.
• Unngå selvmedisinering
• Unngå å bruke produkter som
inneholder hudirriterende
stoffer(alkohol...) som for
eksempel parfyme, eau de toilette,
deodorant, alkoholbaserte kremer.
• Rensing av huden:
- Bruk et mildt vaskeprodukt
(pH-nøytral såpe / mild såpe)
uten parfyme, lanolin, plante- eller
fruktekstrakter.
- Tørk huden forsiktig
med et mykt og rent håndkle.
- Ikke bruk klebeplaster, og
ikke gni og klø.

•F
 uktighet til huden:
- Bruk mykgjørende krem
daglig for å redusere
hudirritasjon forbundet med
strålebehandling.
•H
 udbeskyttelse:
- Hvis mulig, unngå opphold i
solen, eller beskytt huden ved å
dekke strålingsområdet med myke
og løstsittende klær.
- Bruk solkrem med SPF 50+
og UV-beskyttelse i ansiktet og på
andre utsatte hudområder.

Under strålebehandling

Etter strålebehandling

•B
 eskytt området der du har fått
stråling, når du renser huden.

•H
 uden forblir skjør og følsom:
Fortsett å bruke lokal hudpleie,
mykgjørende krem og
solbeskyttelse i et år.

(mellom behandlingene)

•R
 ens forsiktig og tørk
huden i strålefeltet før hver
strålebehandling.
•G
 i huden fukt: Påfør en
mykgjørende krem i strålesonen
4 timer før og etter hver
strålebehandling og ikke rett før
strålebehandlingen, da det kan øke
stråledosen i overhuden.
• Anti-infeksjonsmidler:
Antibakterielle fuktighetskremer
kan brukes ved behov ved
økt risiko for sekundære bakterielle
infeksjoner.

• Kontakt legen din dersom det
oppstår sekundære lesjoner i det
behandlede området, da det er
risiko for kronisk radiodermatitt
(senreaksjon som kan oppstå
fra 6 måneder til flere år etter
behandling(1)).

•S
 jekk huden din daglig og
bruk aldri lokale preparater
eller orale medisiner uten å
konsultere legen din.

•B
 ruk en elektrisk barberhøvel
og ikke barber deg for tett på
huden.
•O
 g klær:
- Bruk løstsittende og myke
klær for å unngå friksjon og
irritasjon.
- Unngå å bruke syntetiske
materialer.

• Unngå svømmebasseng i noen
måneder etter behandling, da det
ofte kan virke etsende.

NOTAT:

NY indikasjon: Som hudbeskyttende krem for
 behandling av
tegn og symptomer på tørr hud (xerose), spesielt i forbindelse
med med ulike hudsykdommer (som atopisk dermatitt,
iktyose) og erytem (rødhet) forårsaket av
strålebehandling.

DAGLIG PLEIE

Prisvennlig produkt til
langvarig behandling

Gir langvarig fukt i
dybden
Gjenoppretter hudens
barrierefunksjon
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DEXERYL krem Medisinsk utstyr - hva DEXERYL krem inneholder: Glycerol, white soft paraffin, liquid paraffin, glycerol monostearate, stearic acid, dimethicone, macrogol
600, trolamin, acrylamide/acryloyldimethyl taurate copolymer, isohexadecane, polysorbate, pentylene glycol, ethylhexylglycerin, carbomer, purified water. 250g tube og
500g pumpeflaske.
Hva kan DEXERYL krem brukes til? Brukes som hudbeskyttelseskrem til behandling av tegn og symptomer på tørr hud (xerose), spesielt ved forskjellige hudlidelser
(slik som atopisk dermatitt, iktyose…). Slik virker DEXERYL krem på huden – DEXERYL er formulert til behandling av tegn og symptomer på tørr hud (xerose): - den
filmdannende effekten av hvit parafin og flytende parafin som: • hemmer fordamping fysisk og derfor forhindrer dehydrering (vanntap), • har en barriereeffekt mot ytre
skader; - utover det bidrar den hydrerende virkningen av glycerol med å bevare fuktbalansen i huden. Takket være formuleringen reduserer og hjelper DEXERYL krem med
å forhindre irritasjon. Hvordan skal DEXERYL brukes – kun til utvendig bruk. Påfør et tynt lag krem på hudområdet som skal behandles en eller to ganger daglig – eller
oftere om nødvendig, men ikke mer enn 6 ganger daglig. Når skal Dexeryl ikke brukes? Bruk ikke hvis du er allergisk ovenfor noen av innholdsstoffene. Sett i lyset av
mangelen på relevant informasjon, er det å foretrekke at kremen ikke brukes sammen med andre lokalt påførte produkter. Spør helsepersonell om råd dersom det er noe du
er i tvil om. Advarsler og spesielle veiledninger vedrørende bruk: • Bruk ikke på sår, slimhinner og øyne. • Må ikke inntas. • Kontakt helsepersonell dersom du opplever
bivirkninger. Hvis du har grunn til å tro at du har fått en alvorlig reaksjon i forbindelse med bruken av dette produktet, skal du rapportere det til Legemiddelbestyrelsen og/
eller tilprodusenten via mail: cosV.nordic@pierre-fabre.com. Spesielle oppbevaringsbetingelser: Skal ikke oppbevares over 30 °C. Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som
står på tuben. Når produktet er tatt i bruk, skal det brukes innenfor 6 måneder.
CE merke: 2018. Siste oppdatering av pakningsvedlegg: 05/2019.
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