
Hướng dẫn sử dụng Cansema® 

"Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng!" 
Phiên bản ngắn gọn 

(Để biết đầy đủ thông tin, xin xem “Hướng dẫn sử dụng Cansema®”- 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®”. 

***** 

--- (1) CHUẨN BỊ --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              CHUẨN BỊ THUỐC MỠ CANSEMA® TRƯỚC KHI BÔI: 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. 

 

--- (2) BÔI THUỐC --- 
Có thể dùng ngón tay để lấy thuốc từ trong 

lọ 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. 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. 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. 

 

--- (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  thì cần lặp lại 
bước 2 và đợi thêm 24 giờ trước khi tiếp tục.  

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 cần 
được pha loãng bằng nước sạch với tỷ lệ 64:1 để đẩy nhanh quá trình làm lành vết 
thương. 

Sau khi làm sạch khu vực tạo vảy thì cần dùng 1 miếng gạc y tế để che lại nhằm 
bảo vệ khỏi bụi và các tác nhân có hại khác. Nếu có chảy mủ nhiều thì phải thường 
xuyến thay gạc để đảm bảo vệ sinh. 

 



--- (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.  

Miếng vảy thường rụng 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. 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 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. 

***** 

 
 
 
 
 



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 

 


