DÄR PATIENTER KOMMER FÖRST
På UCBCares® anser vi att det är mycket viktigt att lyssna på vad du och dina
patienter tycker om våra tjänster för att fortsätta att tillhandahålla bästa
möjliga service.

Förkortad förskrivningsinformation Bimzelx® (bimekizumab). Beredningsform: 160 mg,
lösning i förfylld spruta och förfylld injektionspenna, varje förfylld spruta eller förfylld penna
innehåller 160 mg bimekizumab i 1 mL Rx, (EF), L04AC21. Indikation: Bimzelx® är indicerat för
behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.
Dosering och administreringssätt: Den rekommenderade dosen för vuxna patienter med
plackpsoriasis är 320 mg (som ges som 2 subkutana injektioner på 160 mg vardera) vid
vecka 0, 4, 8, 12, 16 och därefter var 8:e vecka. Ingen dosjustering krävs för patienter över 65
års ålder. Bimekizumab har inte studerats i patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion.
Säkerhet och effekt för bimekizumab hos barn och ungdomar yngre än 18 år har inte
fastställts. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något
hjälpämne. Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos, TB). Varning och
försiktighet: Bimekizumab kan öka risken för infektioner såsom övre luftvägsinfektioner och
oral kandidos. Försiktighet bör iakttas då man överväger att använda bimekizumab till patienter
med kronisk infektion eller anamnes på återkommande infektion. Innan behandling med
bimekizumab påbörjas bör patienterna undersökas med avseende på tuberkulosinfektion.
Bimekizumab ska inte ges till patienter med aktiv TB. Patienter som får bimekizumab bör
övervakas avseende tecken och symtom på aktiv TB. Behandling mot TB bör övervägas innan
behandling med bimekizumab påbörjas hos patienter med anamnes på latent eller aktiv
TB för vilka en adekvat behandlingskur inte kan bekräftas. Bimekizumab rekommenderas
inte till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Allvarliga överkänslighetsreaktioner
inklusive anafylaktiska reaktioner har observerats med IL-17-hämmare. Överväg att slutföra
alla lämpliga vaccinationer enligt aktuella riktlinjer för åldersgruppen innan behandling
med bimekizumab påbörjas. Levande vacciner ska inte ges till patienter som behandlas
med bimekizumab. Fertila kvinnor ska använda en effektiv preventivmetod under pågående
behandling och i minst 17 veckor efter avslutad behandling. Biverkningar: mycket vanliga
(≥ 1/10): Övre luftvägsinfektioner, vanliga (≥ 1/100, < 1/10): Oral kandidos, Tineainfektioner,
Öroninfektioner, Herpes simplex-infektioner, Orofaryngeal kandidos, Gastroenterit, Follikulit,
Huvudvärk, Dermatit och eksem, Akne, Reaktioner på injektionsstället, Trötthet, mindre vanliga
(≥ 1/1 000, < 1/100): Mukös och kutan kandidos (inklusive esofageal kandidos), Konjunktivit,
Neutropeni, Inflammatorisk tarmsjukdom. Datum för översyn av produktresumen:
augusti 2021. För fullständig produktinformation se www.fass.se. UCB Pharma AB, Mäster
Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm. Tel 040-294900.

About People

STÖDER
DIG OCH DINA
PATIENTER
BIMZELX® är indicerad för behandling av måttlig till svår
plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.1
Denna broschyr fungerar som en guide för vårdpersonal enbart. Den bör
endast användas i samband med patienter som ordinerats BIMZELX®.

BIMZELX® är ett registrerat varumärke från UCB-koncernen.
© UCB Biopharma SRL, 2021. Alla rättigheter förbehålls. Datum för
upprättande: Aug 2021 SE-N-BK-PSO-2100011
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Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Detta möjliggör snabb identifiering av ny
säkerhetsinformation. Vårdgivare uppmanas att
rapportera misstänkta biverkningar.
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VILKA ÄR UCBCares®?

HJÄLPER DIG ATTHJÄLPA DINA PATIENTER

Vi vet att enbart läkemedels behandling inte kan övervinna alla utmaningar
som dina patienter med psoriasis kan stå inför, vilket är skälet till att
tillgång till UCBCares® ingår i behandlingen med BIMZELX®. Att ha tillgång
till empatiskt och engagerat patientstöd hjälper dina patienter att uppnå
effektiva resultat.

UCBCares® har ett utbud av material och tjänster som stöder
dina patienter. Dessa innefattar:

UCBCares® är en personanpassad tjänst för att stödja dig och de av dina
patienter som tar ett UCB-läkemedel. UCBCares-teamet finns där för att
svara på frågor som du eller dina patienter kan ha om BIMZELX®-behandling
en eller våra andra tjänster.
Vårt uppdrag är att tillhandahålla dig och dina patienter all den
information och allt det stöd som du och dina patienter kan behöva för
att använda BIMZELX®.
UCBCares® erbjuder inte medicinsk diagnostisering eller patientspecifik
rådgivning. Om patienter är oroliga över sin hälsa bör de rådfråga
sin vårdgivare.

KONTAKTA OSS

BIMZELX® välkomstpaket
För att hjälpa till att besvara dina patienters frågor om sin nya
behandling har vi skapat ett omfattande välkomstpaket. Med
dessa användbara material kan paket et stödja och motivera
dina patienter under deras behandling.

Åtkomst till UCBCares® webbplats
Här kan dina patienter få såväl stöd som värdefullt innehåll,
såsom injektionsvideor och behandlingsdagböcker. Genom att
stödja dig med det grundläggande principerna kan du fokusera
på vad som är viktigt – din patients vård.
Webbadressen är ucbcares.se och dina patienter kommer att få
en unik åtkomstkod när de får sin medicin.

Det här kan du förvänta dig av oss:
Det engagerade teamet på UCBCares

®

En personlig och empatisk tjänst.

Om du, eller dina patienter, har några frågor om ett UCBläkemedel eller användningen av det ber vi dig tala med
UCBCares®-teamet. Kontakta teamet kostnadsfritt via telefon
eller e-post. Vi hjälper dig gärna!

Relevant och praktisk vägledning och, verktyg rådgivning
i relation till behandlingen med Bimzelx® som effektivt stöder
dig och dina patienter.

UCBCares® är vår personanpassade tjänst för att hjälpa dig och alla
patienter som tar ett UCB-läkemedel.
Om du har frågor om en UCB-behandling eller du skulle vilja hållas
uppdaterad om våra tjänster ber dig kontakta oss på:
telefon: 0200 898 671
e-post: UCBCares®.se@ucb.com
webbplats: www.ucbcares.se

Läs den senaste BIMZELX®-informationen genom
att besöka UCBConnect-portalen allt eftersom
den uppdateras med ny information. För att
utforska portalen och det nedladdningsbara
patientmaterialet skannar du QR-koden eller går
till ucbcaresfordermatology.se

Den erfarenhet och förståelse som dina patienter behöver
för att känna sig informerade och motiverade i förhållande
till deras UCB -medicinering kring sin Bimzelx®-behandling.
BIMZELX® är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna personer som behöver
systemisk behandling.1
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