Ett kostnadsfritt och frivilligt stöd för dig som använder läkemedlet Daivobet®
(som innehåller kalcipotriol + betametasondipropionat) - för behandling av plackpsoriasis

Som en hjälp för att hantera din psoriasis och läkemedlet Daivobet® får du härmed möjlighet till personlig
uppföljning och rådgivning per telefon. Rådgivningen är helt frivillig och ges kostnadsfritt av en
sjuksköterska via telefon cirka en vecka efter det att du postat anmälan. Du blir uppringd och under
samtalet har du möjlighet att ställa frågor om din behandling samt få goda råd om vad du kan göra
för att nå ett så bra behandlingsresultat som möjligt.
Supporten ges av företaget ICT AB som är en oberoende och fristående godkänd vårdgivare registrerad
hos Socialstyrelsen. Här arbetar en grupp sköterskor med att ge dig bästa möjliga stöd.
Daivobet® Support ingår som ett hjälpmedel till läkemedlet Daivobet® och finansieras av läkemedlets
tillverkare LEO Pharma. Supporten är ett komplement till den ordinarie hjälp och vård du får via din
läkare och sköterska och det är alltid du själv som väljer om du vill fortsätta.
Fyll i uppgifterna nedan och skicka in den frankerade kupongen. Du hittar även mer information via
www.clinicaltesting.se där du också kan anmäla dig.
Inga personuppgifter sparas och sjuksköterskan har tystnadsplikt. Alla uppgifter (telefonnummer etc)
raderas i samma stund du bestämmer att avsluta uppföljningen.
Välkommen med din anmälan!
INTRESSEANMÄLAN: Jag är intresserad av Daivobet® Support och vill bli kontaktad:

Förnamn

Efternamn (frivilligt)

Telefonnr inkl riktnummer

Ort

De personuppgifter du lämnar till ICT AB kommer att användas för att ta kontakt med dig i anslutning till
patientstödet Daivobet® Support och i administrationen kring detta. Personuppgifterna kommer att
behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och kommer inte lämnas ut till någon tredje part.
För mer information om Daivobet® Support, vänligen kontakta ICT AB via telefon på 0771 – 55 77 00,
via brev ICT AB, S Järnvägsgatan 52A, 827 32 Ljusdal eller på www.clinicaltesting.se
FAKTAINFORMATION
Daivobet® – läkemedel för lokal behandling av plackpsoriasis hos vuxna. Följ läkarens ordination.
Daivobet® gel/salva innehåller kalcipotriol som normaliserar hudcellernas tillväxthastighet och betametason
som lindrar inflammation. Använd inte Daivobet® om du är allergisk mot något av innehållsämnena eller har en
störning i kroppens kalciumomsättning. Använd inte Daivobet® på infekterad eller skadad hud eller i ansiktet
eller i kroppsveck (t.ex. armhålor eller runt könsorganen). Undvik att använda mer än 15 gram per dag/100 g
per vecka. Tala med din läkare om du använder mediciner som innehåller kortikosteroider.
Daivobet® salva ingår i förmånssystemet, medan gel endast ingår för behandling av psoriasis i hårbotten.
Läs även mer på www.fass.se eller i bipacksedeln i förpackningen.
LEO Pharma, telefon 040-35 22 00, www.leo-pharma.se
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FUKTA LIMKANTEN UPPTILL OCH NERTILL. VIK IN DEN HÖGRA DELEN, VIK ÖVER DEN VÄNSTRA DELEN, PRESSA IHOP LIMKANTEN OCH POSTA. OBS! TEJPA ELLER HÄFTA INTE IHOP FOLDERN.
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