Manual de Instruções
Cansema Salve
Por favor, leia cuidadosamente antes de usar!

A definição médica de "cura" é não re-ocorrência da patologia no prazo de cinco
anos após o tratamento. Pela mesma definição utilizada pela medicina ortodoxa,
o Creme Cansema ® é cientificamente comprovado para a cura do cancer da
pele para a maioria daqueles que usam o produto de acordo com nossas
instruções.
ATENÇÃO: Por favor, leia as
instruções a seguir com atenção antes
de aplicar Cansema. Não, de forma
alguma, se desvie do seguinte. Se você
tiver dúvidas depois de uma leitura
minuciosa, envie um email para
qualquer esclarecimento. Lembre-se,
Cansema irá fornecer resultados
apenas se você tem cancer de pele, ao
contrário a um crescimento benigno.
Isso inclui os carcinomas basocelulares
e espinocelulares e melanomas da
pele.
Para obter informações sobre uma
alternativa para as toupeiras benignas
e verrugas, consulte conosco sobre o
creme Bloodroot Paste.

1. Preparação
Primeiro, como dito anteriormente, o usuário pode querer ter uma biópsia ou
outro procedimento de diagnóstico realizado para verificar se existe ou não, de
fato, cancer de pele.
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Muitas pessoas, na observação de que eles têm um "mole" ou uma marcação de
pele semelhante que está crescendo e ficando mais escura, optaram pela
utilização de Cansema de qualquer maneira. Afinal, Cansema é seletiva na sua
ação e só "vai atrás" de tecido canceroso neoplásico.
Tecido saudável só irá avermelhar e tornar-se ligeiramente irritado quando
Cansema é aplicado. Esta decisão é inteiramente a critério do usuário, não há
perigo, ou perigos tóxicos em aplicar Cansema ao tecido saudável, apesar de
fazer isso é simplesmente um desperdício do produto. Além disso, se você tiver
atacando mais de um crescimento, fazer um de cada vez.

Preparando o Cansema ® Salve: Poucos salves escaróticos, e Cansema ®
não é uma exceção, usam agentes emulsificantes, então de modo a obter os
melhores resultados com o Cansema ®, você deve passar alguns segundos
misturando o conteúdo antes de aplicar.
Para os recipientes mais pequenos (22 g), isto pode ser feito com um palito,
para a jarra de tamanho maior (102 g), encontramos a melhor solução a ser um
palito de sorvete. Com uma agitação rápida e rigorosa, você vai notar que a
aparência e consistência do produto irá mudar de uma aparência preta macia na
superfície, a um creme liso verde escuro. E esta textura produz os melhores
resultados.

2. Aplicação
O Cansema tem a consistência de uma massa grossa, úmida. Pode facilmente
ser auto-aplicado com os dedos e deve ser espalhado sobre a lesão ou tecido
canceroso em uma cobertura fina, quase levemente "endurecida". Lave bem as
mãos antes e após a aplicação do Cansema.
A área de aplicação vai começar a formigar, pouco depois, em média entre 5
minutos a 6 horas após a aplicação inicial. Na verdade, se você não sentir
"nada" depois de 3 a 6 horas, é mais provável que nada mais vai acontecer, isso
significa que o Cansema não conseguiu entrar em contato direto com o cancer.
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Após 24 horas, você deve remover o Cansema e repetir a aplicação, repetindo
este processo, até que o Cansema consiga chegar e "agarrar" o crescimento
aberrante subjacente.
Em alguns casos de lesões maiores, há uma sensação de queimação, por isso é
importante ter iboprofen, ou outros medicamentos para a dor sem prescrição,
disponível durante o processo. Áreas maiores do que um centímetro quadrado
pode exigir a analgésicos mais fortes, que sendo prescrição, irá requerer os
serviços de um médico cooperativo. Caso contrário, observando-se um bom
“controle da dor” pode exigir que o cancer seja "tirado em etapas."
Isso envolve a aplicação de uma pequena quantia para a borda do crescimento,
esperando que as sensações diminuam quando o processo de cicatrização
começa, e depois repetindo esse processo em uma área adjacente da pele até
que toda a área tenha sido coberta. Observar esse mesmo procedimento se
você está direcionando mais de um crescimento. Faça um de cada vez. Desta
forma, qualquer desconforto é minimizado porque todo o processo, o que pode
nesse caso durar vários dias, foi distribuído ao longo do tempo.
Isto vale a pena repetir: Nunca aplicar Cansema a uma área grande, a menos
que esteja sobre os cuidados e aconselhamento de um médico.
Também é uma boa idéia colocar um curativo (bandagem) sobre a área,
especialmente se a formação da crosta de ferida está em um lugar no corpo que
pode ser sujeito a ser colidido ou machucado no curso da atividade diária. Outra
coisa a considerar é que o Cansema pode manchar roupas, por esta razão e
questões de higiene, cobrir a área é uma boa idéia.

Eu apliquei Cansema e a ferida não formou crosta! O que eu faço agora?
Cansema tem que entrar em contato com a área do cancer a fim de funcionar.
Possui propriedades transdérmicas, ou seja, capacidade de penetração na pele,
uma característica que é reforçada com o Cansema - Deep Tissue, bem como
as nossas versões veterinárias. No entanto, alguns truques simples também
podem acelerar o processo e/ou reduzir o número de aplicações necessárias
para "atingir" um cancer de pele que está bastante abaixo da epiderme. A
maioria das pessoas não precisam destas técnicas se o cancer de pele está
perto da superfície da pele. Recomendamos que estes "truques" abaixo só
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sejam utilizados se a aplicação inicial não produz resultados, o que acontece
apenas com uma minoria dos casos.
A. Lavagem Profunda com escova Loufah: Muitas pessoas usam uma
esponja loufah para lavar rigorosamente e preparar a pele antes de aplicar
Cansema Salve. Isso serve para remover algumas das células mortas da
camada mais superficial da epiderme (o estrato córneo), de modo o Cansema
tem menos pele para atravessar para chegar ao cancer subjacente.
Loufah = A parte seca e fibrosa do fruto de uma planta do gênero Luffa, usada
como uma esponja ou coador.
B. Furos de Agulha: Esta técnica é mais eficaz, mas mais
invasiva. Envolve tomar uma agulha esterilizada e
cuidadosamente fazer furos na pele - cerca de 1/6 à 1/8
polegadas profundos, assim como um acupunturista faria - exceto
que a agulha é removida logo após os e os furos são geralmente
espaçados cerca de 1/4 de polegada distantes. Ap ós a criação
dos “buracos na pele", Cansema Salve é então re-aplicado.
Recomendamos que esta técnica seja utilizada por profissionais e
não pacientes. Aconselhamos também que os profissionais
preparem a área, esfregando três gotas de Lugol a pele recém
"picada" antes do Cansema ser re-aplicado, a não ser que o
paciente seja diabético, uma contra-indicação clara. Neste caso o
peróxido de hidrogênio (3-6 %) atuará como um substituto
adequado.

3. Gerenciando a Cicatriz
Após 24 horas, retirar a bandagem. Usando o peróxido de hidrogênio (H2O2 3%, disponível na maioria das farmácias) e um cotonete, muito levemente
passar por cima da lesão, removendo qualquer excesso de Cansema e detritos
orgânicos (ou seja, pus, líquido seroso, etc).
Se uma formação pus completa não é evidente ou está incompleta, repita o
passo 2 e deixar o novo aplicativo em um adicional de 24 horas antes de
prosseguir. Normalmente uma aplicação é suficiente para tumores pequenos (do
tamanho de uma borracha de lápis), mas não mais de três aplicações são
necessárias para tumores maiores.
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Há casos, porém, quando aplicações repetidas de
Cansema são necessárias por causa dos problemas
de "acessibilidade" - embora isso possa ser evitado
usando as técnicas citadas na seção anterior. A fim
de dar início ao processo de cicatrização, entretanto,
e começar a matar o cancer, é fundamental que
Cansema seja capaz de penetrar e chegar ao local
do problema. Isso pode levar múltiplas aplicações, 3
ou mais, embora 1-2 aplicações é mais comum.
Depois a ferida já formou a crosta, mantê-la bem protegida. Você pode adicionar
a vitamina E, QuikHeal Green, ou H3O (diluído com água purificada na
proporção 64:1) para acelerar a cura - mas sei que isso é melhor usar quando
chegar a fase de cicatrização. Embora nos relatórios mais recentes
apresentados, H3O foi utilizado durante todo o processo como um agente de
limpeza, agindo para acelerar a cura e minimizar a cicatriz.

Normalmente o curativo pode ser deixado por um prazo de 10 dias, no entanto,
em casos avançados, há uma considerável "drenagem”, isto é, uma emissão
constante de pus.
No sentido de que o Cansema mata as células cancerosas e toma certos
leucócitos (glóbulos brancos de defesa) com ele no processo de eliminar a
neoplasia, ele é um agente supurativo, isto é, a drenagem não deve ser vista
como anormal. A faixa possível de reações é entre muito pouco pus, e apenas
um curativo é necessário, e uma troca regular de curatives, apenas necessária
no caso de melanomas avançados. Seu caso será em algum lugar no meio.
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4. Removendo a Crosta
A crosta em si representa a morte da neoplasia, e isto
ocorre logo após a aplicação. Tudo o que se segue a partir
daí são respostas reparadoras do próprio corpo. De agora
em diante, o corpo sabe exatamente o que fazer e não
perde tempo fazendo isso. No entanto, os próximos dias e
semanas que se seguem parecem longos.

A próxima etapa é a remoção da crosta de ferida, ou sarna. Isso geralmente
acontece dentro de 10 dias após a aplicação inicial, a não ser que o cancer
seja muito avançado ou cobre uma grande área do corpo. Como acontece com
qualquer sarna, deixá-la cair quando ela estiver pronta. Não puxe-a
prematuramente, embora ela acabará anexada a um pequeno segmento de
tecido de pele que pode ser facilmente separado com segurança.
Se você remover a sarna prematura, é ainda maior o risco de desenvolvimento
de tecido cicatricial.

5. A Cicatrização
Após a crosta sair, a ferida pode parecer crua e sem graça. No entanto, se
mantida coberta todos os dias e os princípios de uma boa higiene sejam
seguidos, não haverá risco de infecção secundária.
Se você trabalha em uma área que não é muito limpa, no entanto, você pode ter
o peróxido de hidrogênio acessível (disponível em qualquer farmácia) ou H3O, e
aplicá-lo livremente para o local 1x por dia para matar todas as bactérias
invasivas. Outra opção é o uso de QuikHeal Verde, uma pomada tópica que
acelera o processo de cicatrização e, ao contrário de H3O ou peróxido de
hidrogênio, tem uma viscosidade mais grossa que lhe permite permanecer na
pele por mais tempo.
Durante um período de alguns meses ou, em alguns casos 2 anos, toda a área
será curada com apenas alguma despigmentação ou cicatriz. O resultado é
raramente mais feio ou inestético que se a cirurgia tivesse sido escolhida em
lugar do Cansema.
Na maioria dos casos o cancer "não volta" para a área aplicada, a não ser se
houver metástase subjacente. No entanto, para ter certeza que a área está livre
do cancer, muitos usuários optam por iniciar uma 2a ou mesmo 3a aplicação
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depois de chegar a fase curativa. Tomamos uma perspectiva pessimista a isto,
pois o risco de cicatrizes aumenta com cada nova re-aplicação. No entanto, com
formas particularmente agressivas de cancer, como o melanoma, o usuário pode
querer pesar as vantagens potenciais de re-aplicação, especialmente se o
cancer inicial está localizado em algum lugar do corpo que normalmente não é
esteticamente sensível, ou visto em público, como nas costas, coxa, etc.
Nada disto deveria ser tomado como um substituto para a utilização de alguns
dos melhores testes marcadores de cancer que estão agora disponíveis a partir
de médicos licenciados qualificados. Em outras palavras, se você não precisa
mais de uma aplicacão, por que fazê-la. Em outras palavras, uma vez que o
Cansema terminou o seu trabalho, normalmente, não há células residuais do
tumor original. Esta regra encontra mais exceções quanto maior o crescimento
do cancer original foi, quanto mais profundo sobre a pele, quantos mais casos
de cancer da pele o sujeito teve, e/ou quanto mais extensa a história de uma
pessoa com cancer de pele é ou foi.
Lembre-se, pode ser necessário repetir esse processo, se o cancer de pele é
suficientemente amplo, de modo que as células cancerosas residuais foram
deixadas para trás depois de terminar o seu primeiro ciclo. (Embora, essa
advertência existiria mesmo se você teve seu cancer de pele removido
cirurgicamente.)
Como garantia, tenha o seu profissional de saúde verificar a área para ver se há
algum cancer remanescente. Existem testes excelentes de marcador de
antigénio que o seu médico pode utilizar para determinar se você está agora
finalmente curado e saudável.
Traduções por www.CurasdoCancer.com

Respostas às suas dúvidas
P: A minha esposa está usando a pomada cansema e está tendo ótimos resultados. A
pomada está acabando e gostaria de comprar outro pote.Tem como a pomada chegar
mais rápido às minhas mãos, mesmo que tenha que pagar um adicional?
Grato, João Batista
R: Que bom saber dos resultados positivos. Acredito que é apenas necessario uma aplicacao
por area. É tambem necessario a mudanca na dieta e estilo de vida para que o cancer nao
retorne. Lembre-se que o Cansema é a solucao EXTERNA. Assim é necessario tambem a dieta
e mudanca no estilo de vida como solucao INTERNA.
Contatei os laboratorios cansema por telefone. Eles indicam que irao enviar no mesmo dia com
urgencia e lamentam que realmente no Brasil a anvisa é demorada, mas nao temos controle
sobre isso. Perguntei sobre o Fedex, mas eles nao recomendam pois ira custar uns $200 dolares
de envio e este valor tem risco de ser taxado.
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Sobre o paciente: Vc pode indicar uma pomada ou um outro medicamento que ele possa
passar no rosto, o machucado ja esta bem grande e fundo, uma parte do rosto todo, e quando
faz curativo da pra ver a lingua dele pelo rosto.
Ele nao consegue mais comer remedio em comprimido, ele nao consegue beber, ele esta muito
fraquinho, queria uma pomada pra cicatrizar, me ajude por favor estou desesperada, nao sei
mais o que fazer, meu irmao e uma pessoa muito boa nao merece ta sofrendo assim.
Ele é albino e devido ficar muito no sol ocorreu isso, e ele esta bem fraquinho, nao esta se
alimentando, nao sabemos mais. Que fazer ele, nao esta mais fazendo quimica e nem
radioterapia, a ultima radio terapia que ele fez piorou bastante o rosto dele e desde entao ele
vem sofrendo muito. Nos ajude por favor! Obrigada.
P: [após adquirir o Creme Cansema] Com qual pomada que devo começar? Como saber
qual delas é para tecidos profundos? Deve ser o Cansema Black Solve / ou Cansema Deep
Tissue do pote escuro?
R: O Cansema Black Solve é o normal e “Deep Tissue” significa Tecidos Profundos, iniciar com
esta. Logicamente nao tomar sol nas areas afetadas no momento. E consultamos com a Dra.
Abaixo.
email da Dra. traduzido: As especificidades deste caso me preocupa - não porque o Cansema
não vai se livrar do câncer. Ele vai... mas porque a resposta à dor, se o produto não for aplicado
corretamente pode ser esmagadora. Gostaria de começar com o “Cansema para tecidos
profundos” neste caso, e aplicar na periferia do crescimento - e usar quantidades muito
pequenas no início, de modo que o processo de escarizacao (ou seja, para matar o câncer) pode
ser monitoradoa fim de dar ao paciente apenas o que ele consegue controlar. Analgésicos
também devem ser obtidos antes do início do processo. Ele vai precisar deles.
O fato dele ser albino não tem qualquer influência sobre a função do produto ou protocolo usado
em conjunto. Além disso, eu teria este paciente tomar um suplemento anti-cancer regularmente.
Um diário de anotações de qualquer sensações internas que surgem deve ser mantido, porque
haverá uma sensação de queimação onde quer que a metástase de câncer esteja se formando.
Digo isso porque este caso é tão avançado, portanto eu tenho que acreditar que o problema
pode muito bem ser sistêmico e não localizado. Para se de maior ajuda neste caso, vou precisar
de retorno regular quanto ao que está acontecendo através do processo de escarizacao
também. Por favor, diga-los a me manter informada.
Cathryn Caton, N.D.
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P: Gostaria de saber quanto ao uso do Cansema pois meu avô começou a usar e tem
algumas dúvidas para tirar. grata!
Estou anexando as instrucoes do Cansema. Leia e estude as instrucoes dos laboratorios
cansema no PDF.
P: Obrigado por me responder em relação ao uso do cansema! Mas a outra duvida que eu
queria lhe falar é sobre o inxaço que ocorreu no local da aplicação. é normal que isso
aconteça? agradeço desde já!
R: Ola Deive, a Cathryn Caton, N.D. dos laboratorios cansema te respondeu. Ela falou que nao
tem perigo aplicar sem misturar e é seguro aplicar o creme, mesmo se vc nao misturou antes.
Para limpar usar agua, peróxido de hidrogênio ou álcool. Eles recomendam aplicar uma vez,
depois 24 horas mais tarde aplicar mais uma vez. Se for um grande crescimento com
profundidade, em seguida, várias aplicacoes serão necessárias.
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