
HÖR AV  DIG! 

UCBCares® är vår personanpassade tjänst för att hjälpa alla patienter
som tar ett UCB-läkemedel.

Kontakta oss om du har frågor om din BIMZELX®-behandling.

Telefon: 0200 898 671
E-post: UCBCares.se@ucb.com
Webbplats: www.ucbcares.se

UCBCares® är inte avsett att ersätta medicinsk rådgivning.
Om du är oroad över din hälsa uppmanar vi dig att kontakta
din vårdgivare.

STÖDER
DIG PÅ DIN 
PSORIASISRESA
Detta material är avsett för patienter som har 
ordinerats BIMZELX®

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 
Detta möjliggör snabb identifi ering av ny 
säkerhetsinformation. Om du får biverkningar, tala 
med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 
Du kan också rapportera biverkningar direkt till 
Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. 
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till 
att öka informationen om läkemedels säkerhet.

BIMZELX® och UCBCares® är ett registrerat varumärke som 
tillhör UCB-koncernen. 
© UCB Biopharma SRL, 2021. Alla rättigheter förbehållna. 
Datum för utarbetande: Aug 2021 SE-N-BK-PSO-2100016

Skanna denna QR-kod och 
använd batchnumret från din 
läkemedelsförpackning för att få 
tillträde till UCBCares® webbplats.

VI FINNS HÄR FÖR ATT HJÄLPA  DIG 

På UCBCares® anser vi att det är mycket viktigt att lyssna på vad du tycker 
om våra tjänster.
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VI GER DIG DEN  HJÄLP  DU BEHÖVER

UCBCares® har ett brett utbud material och tjänster som 
stöder dig under din Bimzelx®-behandling. Dessa innefattar: 

Bimzelx® startpaket 
Du kommer att få ett omfattande startpaket. Det 
innehåller informativa broschyrer, en praktisk injektionsguide 
och andra användbara material som hjälper dig att integrera 
behandlingen i din vardag.

Åtkomst till UCBCares® webbplats
Alla patienter får en åtkomstkod för UCBCares® webbplats – 
vår digitala behandlingsknutpunkt. Här hittar du mycket hjälp 
och stöd liksom värdefullt innehåll såsom instruktionsfi lmer 
hur du tar Bimzelx® och stödmaterial.

Teamet på UCBCares®

Om du behöver ytterligare hjälp fi nns vi här för dig. 
UCBCares® kan besvara dina frågor om din 
psoriasisbehandling med Bimzelx® och hur läkemedlet 
injiceras. Du kan kontakta teamet kostnadsfritt per telefon 
eller e-post (se kontaktuppgifter på baksidan).

VILKA ÄR  UCBCares®?  

Vi vet att enbart läkemedels behandling inte kan övervinna alla 
utmaningar du kan stå inför med psoriasis. Även om patientstödstjänster 
inte kan ersätta medicinsk rådgivning och stöd från vårdgivare kan 
tillgång till dem ge dig ytterligare hjälp med att behandla psoriasis. Därför 
skapade vi UCBCares®.

UCBCares® fi nns här som stöd för dig. Parallellt med din läkare är 
UCBCares-teamet redo att besvara dina frågor om praktisk hantering av din 
Bimzelx®-behandilng eller de stödmaterial som fi nns tillgängliga.

I vårt samarbete med din läkare är vi förbundna att tillhandahålla dig 
den extra information eller hjälp som du kanske behöver under din 
psoriasisbehandling.

Det här kan du förvänta dig av oss:

En personlig tjänst.

Erfarenheten och förståelsen du behöver för att 
känna dig stöttad och motiverad under din 
individuella behandling.

Relevant och praktisk vägledning som innefattar 
verktyg för att följa dina framsteg. För åtkomst till UCBCares® webbplats skannar 

du denna QR-kod eller går till 
www.ucbcares.se
och anger batchnumret på din 
läkemedelsförpackning
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