
Hướng dẫn sử dụng Cansema® 

"Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng!" 
Phiên bản đầy đủ 

***** 

Ghi chú: Dòng sản phẩm Cansema® đã được chúng tôi đổi tên thành Amazon 
Black Topical Salve. Tuy nhiên vì lý do lịch sử và đa số người sử dụng sản phẩm 
của chúng tôi đều biết và quen thuộc với tên gọi Cansema® nên chúng tôi vẫn giữ 
nguyên tên gọi của hướng dẫn này là “Hướng dẫn sử dụng Cansema®”. Và hướng 
dẫn này áp dụng cho dòng sản phẩm Amazon Black Topical Salve được giới thiệu 
trên các trang web chính thức của chúng tôi là www.alphaomegalabs.com và    
www.herbhealers.com (trang web cho thị trường Mỹ và Canada).  

***** 

Định nghĩa y khoa “chữa lành” có nghĩa là bệnh không lặp lại trong vòng 5 năm sau 
sau khi chữa bệnh. Theo định nghĩa được dùng trong y học chính thống, Cansema® 
thực sự là một phương thuốc chữa ung thư da được chứng thực bằng thực tế cho đa 
số những người đã dùng sản phẩm này theo đúng hướng dẫn của chúng tôi. Lịch sử 
của Cansema® nói riêng và các loại thuốc mỡ làm đóng vảy (scab) nói chung được 

trình bày trong Tập 1 và 2 của Meditopia®. 

 

CHÚ Ý: Có nhiều kẻ làm giả Cansema® dùng thương hiệu, thông tin, 
hình ảnh và ngay cả chứng thực của người sử dụng của chúng tôi, mặc 
dù họ không liên quan gì đến chúng tôi cả; công thức của họ không 
hoàn toàn giống như công thức của chúng tôi và đặc tính sản phẩm của 
họ không đạt tiêu chuẩn của hàng thật. Chúng tôi lập danh sách những 
kẻ làm giả trên trang Chương trình bồi hoàn hàng nhái (Fake 
Program Compensation Program) của chúng tôi.  Chúng tôi biết một 
trong số những kẻ làm giả nhận được sự hỗ trợ của FDA để làm 1 
thương hiệu giả - một công ty do Jennifer Wilson / George Ackerson 
điều hành. Những người này nói với công chúng rằng họ là chúng tôi. 
Những người này cũng đề nghị sử dụng “Hướng dẫn sử dụng 
Cansema®”này. Đừng tin họ! Chúng tôi không và sẽ không cung cấp 
dịch vụ chăm sóc khách hàng cho những sản phẩm của họ. 

 
CẢNH BÁO: Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng Cansema®. 
Không nên làm trái với hướng dẫn này theo bất cứ cách nào. Nếu bạn có câu hỏi sau 
khi đã đọc kỹ, xin hay gọi cho Alpha Omega Labs hoặc liên lạc với đối tác chính 
thức của chúng tôi để làm rõ. Hãy nhớ rằng, Cansema® chỉ cho kết quả nếu bạn bị ung 
thư da, bao gồm basal cell carcinoma (BCC - Ung thư tế bào đáy), squamous cell 
carcinoma (SCC - Ung thư biểu mô tế bào vảy) và melanoma (Ung thư tế bào hắc 
tố). Cansema® không có tác dụng đối với các khối u lành tính.  Để biết thông tin về 
cách xử lý các nốt ruồi và mụn cóc lành tính xin xem Bloodroot Paste. 

 



--- (1) CHUẨN BỊ --- 

Trước hết, người dùng có thể muốn làm sinh thiết 
(biopsy) hoặc một phương pháp chẩn đoán khác để chắc 
chắn mình có bị ung thư da hay không.  

Nhiều người sau khi nhận thấy họ có 1 nốt ruồi hoặc 
một vết khác thường trên da có sự gia tăng về kích thước và 
sẫm màu hơn theo thời gian đã chọn dùng Cansema®. Họ 
làm thế vì Cansema® hoạt động một cách có chọn lọc. Nó 
chỉ “tấn công” những mô bị ung thư. Các mô khỏe mạnh chỉ 
ửng đỏ và hơi bị rát sau khi bôi Cansema®. Quyết định này hoàn toàn tùy thuộc vào 
sự suy xét của người dùng; hoàn toàn không nguy hiểm, không độc hay tác hại nào 
khác nếu bôi Cansema® lên vùng mô da khỏe mạnh, mặc dù làm như vậy chỉ đơn 
giản là hoang phí sản phẩm mà thôi. 

Ngoài ra, nếu bạn muốn xử lý nhiều hơn một vùng da có vấn đề, hãy xử lý lần 
lượt từng vùng một. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              CHUẨN BỊ THUỐC MỠ CANSEMA® TRƯỚC KHI BÔI: Vài loại thuốc mỡ làm 
đóng vảy, bao gồm cả Cansema® dùng chất đóng váng, do đó để có kết quả tốt nhất bạn cần phải 
khuấy thuốc trong lọ một vài giây trước khi dùng. Đối với lọ nhỏ (22 gr) bạn có thể  dùng tăm để 
khuấy. Đối với lọ lớn hơn (102gr) có thể dùng que kem. Sau khi khuấy kỹ bạn sẽ thấy bề mặt của 
thuốc thay đổi từ màu đen sang màu xanh đậm. Mức độ đông đặc của thuốc sau khi khuấy đều cho 
kết quả tốt nhất. 
 
             Ghi chú về độ đông đặc của thuốc: Không phải ai cũng muốn độ đông đặc của thuốc mỡ 
như ở trong hộp. Một vài người dùng cho rằng lọ Cansema® đặc hơn so với họ muốn. (Thuốc có 
thể đặc hơn nếu không đậy nắp và bị khô). Giải pháp để làm loãng thuốc rất đơn giản. Vì 
Cansema® tan trong nước, do đó chỉ cần cho thêm vài giọt nước sạch rồi sau đó khuấy kỹ lại. Mức 
độ hiệu quả của Cansema® sẽ không thay đổi đáng kể nếu làm như vậy. 

 

 

 



--- (2) BÔI THUỐC --- 

Cansema® được đóng lọ theo 2 loại, 22gr và 
102gr. Ở trong lọ sản phẩm này giống như một bột 
nhão dày và ẩm ướt. Có thể dễ dàng bôi bằng ngón 
tay và xoa đều để Cansema® phủ một lớp mỏng 
lên về mặt vùng da bị thương tổn / bị ung thư. Cần 
phải rửa sạch tay trước và sau khi dùng Cansema®. 

Khu vực da được bôi sẽ bắt đầu có cảm giác 
giống như bị kiến cắn hay bị kim chích nhẹ sau khi 
bôi – đâu đó sau khoảng 5 phút cho đến 6 giờ kể từ 

khi bắt đầu bôi thuốc. (Trong thực tế, nếu bạn không cảm thấy gì cả sau 3 đến 6 giờ 
thì gần như chắc chắn là sẽ không có gì xảy ra sau đó nữa. Trong trường hợp này 
Cansema® đã không thể tiếp xúc với các tế bào ung thư. Sau 24 giờ, bạn có thể rửa 
lớp thuốc đã bôi và sau đó bôi lại. Bạn có thể tiếp tục quá trình này cho đến khi 
Cansema® thấm đến lớp mô dị thường (ung thư) và tạo ra lớp vảy (để tách các mô bị 
ung thư ra khỏi phần mô khỏe mạnh). Thông thường, cần bôi thuốc 1 đến 4 lần để tạo 
ra lớp vảy từ phần da bị ung thư. Tuy nhiên, nếu vùng da bị ung thư là lớn hơn đáng 
kể thì có thể phải cần thực hiện 2 hoặc 3 chu kỳ tạo vảy để xử lý triệt để toàn bộ vùng 
da vị ung thư).  Trong vài trường hợp, nếu kích thước vùng bị tổn thương là lớn thì 
có thể có cảm giác đau rát ở vùng bôi thuốc. Do đó bạn nên chuẩn bị sẵn Ibuprofen 
hoặc là một loại thuốc giảm đau tương tự trong quá trình chữa trị. Đối với vùng bị tổn 
thương có kích thước lớn hơn 1 cm2 thì có thể cần phải dùng loại thuốc giảm đau 
mạnh hơn. Nếu loại thuốc giảm đau mạnh hơn này cần phải có kê đơn của bác sĩ mới 
mua được thì có thể bạn cần phải cần một bác sĩ hợp tác với bạn. Nếu không có bác sĩ 
hợp tác, bạn cần phải xử lý khu vực bị ung thư theo từng giai đoạn để có thể chịu 
đựng được cơn đau bị gây ra do phản ứng giữa Cansema® với tế bào bị ung thư. 
Điều này có nghĩa là lúc đầu bạn chỉ bôi Cansema® lên rìa của khu vực da bị tổn 
thương, sau đó đợi cho cơn đau giảm xuống khi quá trình tạo vảy bắt đầu. Sau đó tiếp 
tục bôi Cansema® lên khu vực lân cận cho đến khi toàn bộ khu vực bị tổn thương 
đều được bôi. Áp dụng đúng quy trình này nếu bạn có nhiều hơn 1 khu vực bị tổn 
thương. Mỗi lần chỉ xử lý 1 khu vực. Bằng cách như vậy, mức độ đau hoặc cảm giác 
khó chịu sẽ được giảm thiểu vì cả quá trình điều trị thay vì kéo dài trong vài ngày sẽ 
được chia ra nhiều ngày hơn. Không nên bôi Cansema® cho một khu vực rộng lớn 
trừ khi bạn được chăm sóc và cho lời khuyên làm như vậy bởi một bác sĩ. 

Bạn nên dùng 1 miếng gạc y tế để che phủ vùng được bôi thuốc, đặc biệt nếu 
quá trình tạo vảy diễn ra ở vị trí trên cơ thể dễ bị va chạm, tổn thương trong sinh hoạt 
hàng ngày. Ngoài ra, Cansema® có thể làm bẩn quần áo, do đó bạn nên dùng một 
viếng vải hợp thẩm mỹ và sạch để che đậy vùng được bôi thuốc. 



“… Tôi đã bôi Cansema® và không có tạo vảy! … Tôi phải làm gì bây gờ?” 
Cansema® cần phải tiếp xúc trực tiếp với khu vực có tế bào bị ung thư mới phát huy tác 

dụng. Nó có tính chất đâm xuyên qua da – một tính chất được tăng cường với sản phẩm 
Cansema® - Deep Tissue, cũng như các phiên bản Cansema® dành cho thú y. Tuy nhiên, có một 
vài mẹo đơn giản có thể giúp đẩy nhanh quá trình này và / hoặc giảm số lượng số lần bôi cần thiết 
để Cansema® tiếp xúc trực tiếp với tế bào ung thư nằm sau dưới lớp biểu bì. Đa số trường hợp sẽ 
không cần những kỹ thuật này nếu ung thư nằm gần với bề mặt da. Chúng tôi đề xuất dùng những 
mẹo này nếu lần bôi đầu tiên không mang lại kết quả. Thực tế rất ít trường hợp phải áp dụng cách 
này. 

“Chà kỹ bằng bông tắm làm từ xơ mướp”: Nhiều người dùng bông tắm làm từ xơ mướp 
để chà kỹ và chuẩn bị lớp da trước khi bôi thuốc mỡ Cansema®. Điều này giúp tẩy một số tế bào 
chết trên lớp ngoài cùng của biểu bì. Khi đó Cansema® sẽ phải xuyên qua ít tế bào hơn trước khi 
đi đến lớp tế bào cần phải xử lý. 

“Châm lỗ kim”: Kỹ thuật này hiệu quả hơn nhưng cũng xâm hại hơn. Điều này đòi hỏi phải 
dùng 1 kim đã triệt trùng và châm lỗ một cách cẩn thận với độ sâu khoảng 1,6mm đến 3,2 mm 
giống như châm cứu. Nhưng điều khác ở đây là sau khi châm lỗ rồi thì phải rút kim ra. Thông 
thường, khoảng cách giữa các lỗ kim khoảng 6mm. Sau khi tạo ra các lỗ này thì Cansema® được 
bôi lên / bôi lại. Chúng tôi đề xuất kỹ thuật này nên được thực hiện bằng một người hành nghề y tế 
chứ không phải là người cần được bôi Cansema®. Chúng tôi cũng khuyên người hành nghề y tế 
chuẩn bị khu vực sẽ được bôi Cansema® bằng cách xát 3 giọt Lugol’s Iodine lên vùng da mới 
được chích lỗ trước khi bôi / bôi lại Cansema® trong trường hợp người bị ung thư da không bị 
bệnh tiểu đường (vì người bị tiểu đường kháng Lugol’s Iodine) hoặc thay thế bằng dung dịch oxy 
già (H2O2)

 3-6%. 

 

--- (3) XỬ LÝ MIẾNG VẢY ---  

Sau 24 giờ cần bỏ băng gạc ra. Dùng oxy 
già 3% và bông ráy tai một cách nhẹ nhàng để 
làm sạch vùng da bị tổn thương và thuốc mỡ còn 
lại trên bề mặt cũng như bất cứ vết bẩn được tạo 
thành (mủ,…) Nếu bạn thấy quá trình tạo thành 
vết mủ chưa hoàn toàn kết thúc (ví dụ: vết mủ 
chưa sưng hẳn lên so với bề mặt da xung quanh, 
màu sắc của vết mủ chưa đạt đến màu trắng – vàng nhạt đặc trưng) thì cần lặp lại 
bước 2 và đợi thêm 24 giờ trước khi tiếp tục. Thông thường chỉ cần 1 lần bôi 
Cansema® là đủ đủ cho các vùng da bị ung thư có kích thước nhỏ (kích thước chỉ 
vài mm). Các vùng bị ung thư lớn hơn thì có thể đòi hỏi vài lần bôi thuốc.  Có 
những trường hợp mà việc bôi Cansema® phải lặp lại vài lần vì vấn đề tiếp xúc, mặc 
dù số lần bôi Cansema® có thể được giảm bớt nếu áp dụng những kỹ thuật được đề 
cập ở khung trong phần 2. Để bắt đầu quá trình tạo vảy và diệt ung thư thì điều cần 
thiết là Cansema® phải xuyên qua các lớp da lành và tiếp xúc trực tiếp với tế bào bị 
ung thư. Một lần nữa, quá trình chữa một vùng da bị ung thư có thể cần nhiều lần bôi 
Cansema® mặc dù thông thường chỉ cần bôi 1 hoặc 2 lần là đủ cho vùng bị ung thư 
có kích thước nhỏ. 



Sau khi vảy được tạo thành thì phải bảo vệ nó. Bạn có thể sử dụng Sangre de 
Drago, H3O hoặc các sản phẩm khác để xử lý vảy mới được tạo thành (H3O được 
biết dưới tên gọi "Calcium Sulfate Hydronium Solution" đối với người sử dụng sản 
phẩm của chúng tôi ở Mỹ và Canada). H3O cần được pha loãng bằng nước sạch với 
tỷ lệ 64:1 để đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương. Tốt hơn là sử dụng H3O sau 
khi vảy đã rụng rồi mặc dù những báo cáo gần đây cho biết rằng H3O đã được sử 
dụng trong suốt cả quá trình như là chất để làm sạch giúp đẩy nhanh quá trình làm 
lành vết thương và giảm bớt tạo sẹo. 

Sau khi làm sạch khu vực tạo vảy thì cần dùng một miếng gạc y tế để che lại 
nhằm bảo vệ khỏi bụi và các tác nhân có hại khác. Thông thường miếng gạc này có 
thể để nguyên trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên trong các trường hợp nghiêm trọng thì 
sẽ có chảy mủ khá nhiều. Vì Cansema® diệt tế bào ung thư và lấy bạch cầu là chất 
làm mưng mủ để dùng trong quá trình tiêu diệt khối u, cho nên việc chảy mủ là hoàn 
toàn bình thường. Nếu chỉ có rất ít mủ được tạo ra thì có thể chỉ cần dùng 1 miếng 
gạc. Còn trong trường hợp có chảy mủ nhiều do bị melanoma (ung thư tế bào hắc tố) 
nặng thì phải thường xuyến thay gạc để đảm bảo vệ sinh. Trường hợp của bạn thường 
là nằm giữa. 

 

--- (4) LỘT BỎ MIẾNG VẢY --- 

Miếng vảy thực chất là khối ung thư đã chết và 
nó được hình thành không lâu sau khi bôi thuốc. Mọi 
thứ xảy ra tiếp theo là các phản ứng tự phục hồi của 
chính cơ thể. Cơ thể của bạn biết nó phải làm gì và 
không hề phí phạm thời gian để làm điều đó. Mặc dù 
đối với chúng ta những ngày và tuần sau khi các tế 
bào ung thư bị tiêu diệt có thể là hơi lâu.  

Bước tiếp theo là lột bỏ miếng vảy. Điều này 
thường xảy ra sau khoảng 10 ngày kể từ khi bôi thuốc 
lần đầu tiên, ngoại trừ những trường hợp ung thư giai đoạn 3 hoặc 4 ảnh hưởng đến 
một khu vực lớn. Giống như những miếng vảy của các mụn nhọt, hãy để nó tự rụng 
ra khi chín muồi. Đừng cố lấy nó ra trước, mặc dù bạn có thể thấy nó chỉ còn dính 
một chút xíu với vùng da xung quanh mà bạn có thể dễ dàng dứt ra một cách an toàn. 
Nếu bạn lột bỏ miếng vảy sớm hơn so với đúng thời điểm, bạn có thể gặp vấn đề với 
việc tạo thành sẹo (thẹo) sau đó. Ngoài ra, nếu thấy miếng vảy lâu rụng ra thì bạn có 
thể áp dụng những phương pháp đơn giản để đẩy nhanh quá trình này. 

 



--- (5) LẤP ĐẦY VẾT LÕM & LÀNH VẾT THƯƠNG --- 
 

Sau khi miếng vảy rơi ra, vết lõm có thể trông rất thô và 
xấu xí. Tuy nhiên, nếu vết lõm được che lại và giữ vệ sinh tốt 
hàng ngày thì sẽ không có nguy cơ bị nhiễm trùng. Nếu bạn 
phải làm việc trong môi trường không được sạch sẽ thì có thể 
bạn muốn sử dụng oxy già hoặc H3O và bôi lên khu vực vết 
lõm một lần mỗi ngày để diệt các vi khuẩn xâm lấn. Một cách 
khác là sử dụng Sangre de Drago – một loại nhựa cây tự nhiên – 

được bán bởi Alpha Omega Labs để đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương. 
Sau một vài tháng, trong một vài trường hợp lên đến 2 năm, toàn bộ khu vực sẽ 

được lành và chỉ còn vấn đề về sẹo. Hiếm khi sẹo trông xấu hay kém thẩm mỹ hơn so 
với trường hợp bạn chọn phẫu thuật để cắt bỏ khu vực bị ung thư.      

Trong đa số các trường hợp ung thư sẽ không quay lại khu vực đã được bôi 
Cansema® ngoại trừ trường hợp có di căn đến đó. Để chắc chắn là khu vực đó đã 
hoàn toàn sạch khỏi ung thư nhiều người sử dụng chọn cách bôi thêm lần thứ 2, thậm 
chí lần thứ 3 sau khi đã qua giai đoạn lành vết thương. Chúng tôi không khuyến khích 
làm điều này một cách thiếu suy xét vì nguy cơ tạo sẹo sẽ tăng thêm sau mỗi lần bôi 
thuốc. Tuy nhiên, đối với các loại ung thư có tính xâm lấn mạnh, ví dụ như 
melanoma, người dùng có thể cân nhắc những ưu điểm của việc bôi thuốc lại, đặc 
biệt là trong trường hợp khu vực ung thư ban đầu nằm ở những vị trí không nhạy cảm 
về mặt thẩm mỹ hoặc người khác không nhìn thấy (ví dụ: lưng, đùi,…). Việc bôi lại 
thuốc không nên là biện pháp thay thế cho các phương pháp xét nghiệm ung thư tốt 
hơn do các bác sĩ có chuyên môn thực hiện. 

Nói cách khác, sau khi Cansema® kết thúc công việc của nó, thông thường sẽ 
không có tế bào ung thư còn sót lại từ khối ung thư ban đầu. Quy tắc này có ngoại lệ 
nếu khu vực ung thư ban đầu có kích thước lớn, và/hoặc nằm sâu dưới da. Hãy nhớ 
rằng bạn có thể phải lặp lại quá trình này nếu ung thư da của bạn rộng đến mức các tế 
bào ung thư vẫn còn sót lại sau khi bạn kết thúc chu trình đầu tiên. (Điều này vẫn có 
thể xảy ra nếu bạn dùng phẫu thuật để cắt bỏ ung thư.) Để chắc chắn, hãy yêu cầu bác 
sĩ của bạn kiểm tra xem còn lại ung thư tại khu vực đã được xử lý hay không. Có 
những phương pháp kiểm tra kháng nguyên (antigen marker test) cho kết quả đáng 
tin cậy mà bác sĩ có thể sử dụng để xác định bạn đã hoàn toàn “sạch” khỏi ung thư 
hay chưa.  
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Đối tác tiếng Việt chính thức của chúng tôi là TS. Nguyễn 
Minh Hải. Nếu bạn cần sự hỗ trợ trong việc sử dụng hoặc 
đặt mua các sản phẩm của Alpha Omega Labs xin liên hệ: 
 

 Tel.: +84.988.970.556 

 Email: songkhoeitbenh@gmail.com 

 Viber, Zalo, WhatsApp: +84.988.970.556 

 


