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Der sker hele tiden fremskridt inden 

for behandlingen af kræft. Stadig 

mere effektive behandlinger giver 

længere remissionsperioder, men også 

mulige bivirkninger på huden. Blandt 

de bivirkninger, kræftbehandling kan 

give, er dem på hud, hår og negle en 

særlig prøvelse, da de er synlige for 

omverdenen. Målrettet rens og pleje 

med dermokosmetiske produkter kan 

mindske mange af disse bivirkninger. 

Komforten i hverdagen øges og 

mange af de væsentlige hudmæssige 

gener mindskes. Denne brochure 

giver information om hudpleje ved 

bivirkninger af kræftbehandling. Ved 

alvorlige problemer, søg læge.

KRÆFTBEHANDLING GIVER BIVIRKNINGER
Hvilke produkter skal man foretrække? 

M  Ekstra skånsomme og parfumefri rense-   
og plejeprodukter med få ingredienser.

Avène Termalkildevand  
Avène Termalkildevand virker naturligt beroligende  
og irritationsdæmpende. Det er ideelt til sensitiv hud.

Brug det 

• ved hudirritation

• for at berolige kløe forårsaget af ekstrem tør hud

Langvarig sprayning forbedrer Termalkildevandets  
beroligende egenskaber.  
Huden falder hurtigt til ro. Kompresser er en effektiv  
måde at forlænge vandets kontakt med huden:

• Gennemvæd en parfumefri papirserviet  
 med Termalkildevand

• Påfør kompresset og spray igen for  
 bedre imprægnering

• Lad kompresset virke i mindst 15 minutter

• Spray regelmæssigt i løbet af de 15 minutter



UNDGÅ AT FORVÆRRE BIVIRKNING ERNE
M Kropshygiejne
•  Skånsom hygiejne er afgørende for 

at undgå at forværre bivirkninger af 
medicinsk behandling

•  Sæber, både flydende og faste, virker 
udtørrende og irriterende på huden

•  Vælg sæbefrie vaskeprodukter, der 
respekterer hudens pH, ikke forårsager 
udtørring og virker nærende

•  Undgå vaskeklude og alle former  
for svampe. Vask i stedet med 
hænderne, som både er renere og 
mere skånsomme

•  Badevandets temperatur skal være 
mellem 32°C og 34°C.  
Varmere vand virker udtørrende og 
genaktiverer irritationer

•  Undgå at frottere huden.  
Dup huden tør for ikke at irritere den

M Ansigtshygiejne
•  Brug et renseprodukt, som kan 

påføres med fingerspidserne i blide, 
cirkulære bevægelser. Friktionen 
fra vatrondeller og lignende kan 
forårsage irritation

•  Fjern rensende produkt med en blød 
papirserviet

•  Påfør et pust Avène Termalkildevand 
for at berolige huden

•  Dup forsigtigt huden tør

XeraCalm A.D  
Cleansing Oil

Extremely  
Gentle Bar

Avène 
Termalkildevand



  

M På kroppen
•  Anvend fugtighedscreme en eller to gange om dagen

•  Fordel cremen mellem håndfladerne

•  Sæt cremen i klatter over hele kroppen

•  Fordel cremen med hele håndfladen med store,  
blide bevægelser

M I ansigtet
• Dup creme på kinder, pande og hals

• Fordel cremen med fingerspidserne, fra centrum og udad  
 – uden at glemme nakke og hals

• Brug en fugtgivende maske en gang eller to gange om  
 ugen for at øge hudens fugtindhold

• Påfør et tykt lag

• Læg kompresser med Termalkildevand på øjenlågene  
 mens masken får lov at virke

TØR HUD
Tør hud er en meget udbredt bivirkning ved mange typer 
kræftbehandling. Huden er mere tør end normalt, lidt skællet og 
ru at røre ved. Den kan være kløende og stram. Den er også 
mere følsom og reagerer på den mindste irritation. Tørhed kan 
resultere i sprukken hud på især fingre og hæle, og i nogle 
tilfælde et skællet, kornet udseende, for eksempel på benene.

M Omkring øjnene
•  Påfør et beroligende produkt på 
 øjenomgivelserne hver dag

• Dup det på med fingerspidserne   
 indtil cremen er trængt ind i huden

XeraCalm  
A.D Cream

Soothing  
Moisture Mask

Soothing Eye 
Contour Cream



RADIODERMATITIS LYSFØLSOMHED

M Tips
•  Bær løstsiddende og behageligt tøj

•  Tilpas den daglige personlige hygiejne til  
det bestrålede område

•  Sørg for at anvende fugtighedscremer i et passende 
interval i forhold til strålebehandlingen – generelt 
anbefales det ikke at påføre nogen form for creme  
de sidste 3 timer før strålebehandling

•  Efter endeligt afsluttet behandling brug en kobber/
zinkbaseret reparationscreme på de berørte områder 
for at give bedre reparation og mindre ardannelse

•  I alvorlige tilfælde er lokal behandling af for- 
brændinger og forebyggelse af infektion påkrævet

Mange behandlingstyper giver øget lysfølsomhed for patienten. 
Det betyder, at risikoen for solskoldning og svær forbrænding 
øges, selv ved relativt moderat eksponering for solens stråler.  
Ud over problemet med solforbrænding giver den øgede 
lysfølsomhed risiko for varige pigmentforandringer.

XeraCalm A.D 
Cleansing Oil

XeraCalm  
A.D Balm

Sun Cream  
SPF50+

Sun Lotion 
SPF50+

M Tips
•  Udsæt aldrig huden for direkte sollys

•  I tilfælde af uundgåelig eksponering er det vigtigt at sikre  
en god beskyttelse ved at bære tøj, en hat og solbriller

•  Hudområder, der ikke kan dækkes med tøj mm., beskyttes 
med solcreme med meget høj solfaktor, SPF50+

•  Vælg hypoallergene, parfumefri og vandfaste solprodukter

•  Husk alle udsatte områder, bl.a. nakke og håndryg

•  Påfør solcreme hyppigt, gerne hver anden time  
– hav altid solcreme i tasken

•  Husk altid at beskytte huden mod solens stråler  
– når det er overskyet, om vinteren og ved  
eksponering gennem glas

På trods af alle de fremskridt, der er gjort inden for strålebehandling, 
kan strålerne provokere hudlæsioner - radiodermatitis. Radiodermatitis 
kan være mere eller mindre alvorligt: fra simpel rødme til ulcerationer. 
Bestrålet hud bliver mere skrøbelig og mere følsom over for traumer og 
infektioner i måneder eller år efter afslutningen af strålebehandlingen. 
Det er derfor nødvendigt med langvarig overvågning efter afslutningen 
af strålebehandling for at opdage eventuelle komplikationer, såsom 
kronisk radiodermatitis. I de mest alvorlige tilfælde skal der søges læge.



AKNEIFORMT UDSLÆT HAND FOOT SYNDROM

M Tips
•   Tryk ikke bumserne ud

•  Skrub ikke huden, da det vil medføre  
 yderligere hudirritation

• Påfør en fugtighedscreme en eller to  
 gange om dagen

•  Påfør en kobber/zinkbaseret reparations- 
 creme en gang eller to gange om dagen  
 for forhindre bakteriel spredning og forbedre  
 hudens reparation

•  Beskyt huden mod solen

Nogle former for targeteret behandling kan fremprovokere 
et akne-lignende udslet. Huden er rød, og læsionerne ligner 
aknebumser, men der er ingen hudorme. Bumserne har en 
karakteristisk placering: i ansigtet og især omkring næsen, 
i hårbunden, på ryggen og brystet. De kan nogle gange 
blive inficeret og være ledsaget af kløe eller svie. 

Visse former for kemoterapi og targeteret behandling giver bivirkninger 
lokaliseret til håndfladerne og fodsålerne. Det kan forekomme som 
mere eller mindre intens rødme eller som en fortykkelse af huden. Det 
kan følges af smerte, der kan være meget ubehageligt i dagligdagen. 
Efter flere ugers behandling kan sprækker, flager og revner forekomme. 
De er primært placeret på fingerspidserne, omkring neglene, mellem 
fingrene og på hælene.

M Tips
• Undgå længere gåture og sport

• Bær brede sko

• Bær komfortable handsker ved manuelle aktiviteter

• Anvend blødgørende creme dagligt

• Ved åben hud suppleres der med kobber/ 
 zinkbaseret reparationscreme

Sun Emulsion 
SPF50+

Tolérance  
Cream

Cicalfate 
Cream

XeraCalm  
A.D Balm

Cicalfate  
Cream
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Tør hud Revner på 
ekstremiteterne

Skader efter 
strålebehandling

Akneiformt 
udslæt 

Hand foot 
syndrom

XeraCalm A.D
 Cleansing Oil

Extremely Gentle  
Bar

Avène 
Termalkildevand

ANSIGT 
Tolérance 

Cream
Soothing Eye 

Contour Cream
Soothing Moisture 

Mask

KROP 
XeraCalm A.D 

Balm eller Cream

XeraCalm A.D
 Cleansing Oil

Extremely Gentle  
Bar

Avène 
Termalkildevand

XeraCalm A.D
 Balm eller Cream

Cicalfate
 Cream

XeraCalm A.D
 Cleansing Oil

Extremely Gentle  
Bar

Avène 
Termalkildevand

XeraCalm A.D
 Balm eller Cream

Cicalfate
 Cream

XeraCalm A.D
 Cleansing Oil

Avène 
Termalkildevand

Tolérance 
Cream

Avène Sunscreen
Lotion SPF50+

XeraCalm A.D
 Cleansing Oil

Extremely Gentle  
Bar

Avène 
Termalkildevand

XeraCalm A.D
 Balm eller Cream

Akérat 10
 (ikke på åben hud)

Cicalfate
 Cream

Læs om behandling i Avène Hydroterapicenter på www.avenecenter.com

Dermokosmetiske anbefalinger – kilder:
Dermatologie des traitements anticancéreux, guide pratique – V. Sibaud, J.P. Delord, C. Robert. Support care cancer, Clinical 
practice guidelines for the prevention and treatment of EGFR inhibitor associated dermatologic toxicities - Mario E Lacouture 
et al. - ecancer medical science, Management of dermatologic toxicities related to epidermal growth factor receptor inhibitor 
therapy across europe : can we get a consensus ? – L. Lemmens.


